
MATRIKA 1: ocena zasnov SPRPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 1: Zagotoviti skladnost pozidave (obstoječe, načrtovane) v regiji s 
potrebami gospodarstva, družbene infrastrukture, bivanja, prostočasnih dejavnosti 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali pozidava 
upošteva 

razmerje center 
(MOL)/okolica 
(druge občine) 

ter urbani 
centri/podeželje? 

Ali pozidava 
upošteva odnos 

mesto 
bivanja/mesto 
zaposlitve ter 

prometne 
implikacije? 

Ali pozidava 
izboljšuje 

stanovanjski 
sklad in 

bivanjske 
pogoje? 

Ali je pozidava 
ekonomična in 

dostopna 
različnim 
socialnim 
skupinam 
(vzdržna)? 

Ali pozidava 
prispeva k 
stabilnosti 

urbanih 
skupnosti? 

Ali pozidava 
prispeva k 
vzdržnosti 
podeželja? 

Ali pozidava 
upošteva 

ranljive/ogrožene 
skupine? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ ++ ++ + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ ++ ++ ++ + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + ++ + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + + + + 0  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + + + +  
6 Zdravje + + + + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR         
 Poselitev         
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++ ++ + + + +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ + + + + + +  

 Družbena infrastruktura         
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ ++ ++ + + + +  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni ravni 
– konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ ++ ++ + ++ + ++  

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + + ++ + + +  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - - - + + +  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

0 0 - 0 + + +  

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + + + + + +  

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ + + + + + +  

 Promet         
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + + + + + + +  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ + + + + + 0  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + + + + + 0  

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + + + + + 0  

21 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         
22 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + ++ ++ + + + naravno ohranjeno okolje in razvita 
rekreacijska infrastruktura 
povečujeta bivalno kakovost; 
razvita rekreacijska infrastruktura 
vpliva na večje zanimanje in 
udejstvovanje prebivalcev v 
rekreacijskih dejavnostih kar 
ugodno vpliva na počutje in zdravje 
ljudi; naravno ohranjeno okolje in 
razvita rekreacijska infrastruktura 
vplivata na možnosti za razvoj 
turizma, s čimer se zagotavlja 
delovna mesta za manjši delež 
prebivalstva, povečuje se 
prepoznavnost območja v širšem 
prostoru 

23 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ + + + + + + širjenje znanja na podeželju, kar je 
prispevek k večji okoljski 
ozaveščenosti in prizadevenjem za 
zdravo hrano, čiste vode; uvajanje 
sodobnih tehnologij v kmetijstvo, 
zagotavljanje kakovostnih 
pridelkov in izdelkov, večja 
konkurenčnost ter možnost 
oblikovanja prepoznavnih 
blagovnih znamk 

 Energetika         
24 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + + + + + 0  

25 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + + + + + 0  
 Komunalno in vodno gospodarstvo         
26 Zagotavljanje poplavne varnosti 0 0 0 0 + + 0  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov 0 + 0 0 - 0 -  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
0 - - 0 0 0 -  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

0 - - 0 0 0 -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 
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bi bilo treba zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Zasnove razmeroma dobro konkretizirajo skladnost pozidave s potrebami družbene infrastrukture, bivanja in prostočasnih dejavnosti. 
 
Slabe strani zasnov: 
Premalo pozornosti namenjene zagotavljanju poplavne varnosti. 
 
Zaključni komentar: 
Skladnost pozidave v regiji ima velik pomen za okolje. Za nadaljni urbani razvoj je pomembna koncentracija stanovanjske gradnje; potrebno je 
vzpodbuditi trg nepremičnin, zagotoviti komunalno opremljena zazidljiva zemljišča, predstaviti možnosti kreditiranja za nakup stanovanja za različne 
skupine prebivalstva (gibalno ovirani, enostarševske družine, starejši ipd.), zagotoviti podpore za energetsko učinkovito gradnjo, spodbujanje gradnje 
samostojnih čistilnih naprav na podeželju. Razmeščanje in koncentracija funkcij v mestih in naseljih se načrtuje s povezovanjem javnega prometa na 
vseh nivojih (železniški promet, avtobusni promet, mestna železnica, urejene kolesarske poti in izposoja koles, P+R ipd.). Ključnega pomena za 
zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja je skladno povezovanje grajenih struktur z naravnimi sestavinami in zagotavljanje zadostnih površin za 
zelenice, parke, športna in otroška igrišča. V zeleni sistem mest in naselij se vključuje vodni in obvodni prostor, gozdove, naravne vrednote in druge 
zelene površine ali odprti prostor. 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane):  
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MATRIKA 1: ocena zasnov SPRPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 1: Zagotoviti skladnost pozidave (obstoječe, načrtovane) v regiji s 
potrebami gospodarstva, družbene infrastrukture, bivanja, prostočasnih dejavnosti 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali pozidava 
upošteva 

razmerje center 
(MOL)/okolica 
(druge občine) 

ter urbani 
centri/podeželje? 

Ali pozidava 
upošteva odnos 

mesto 
bivanja/mesto 
zaposlitve ter 

prometne 
implikacije? 

Ali pozidava 
izboljšuje 

stanovanjski 
sklad in 

bivanjske 
pogoje? 

Ali je pozidava 
ekonomična in 

dostopna 
različnim 
socialnim 
skupinam 
(vzdržna)? 

Ali pozidava 
prispeva k 
stabilnosti 

urbanih 
skupnosti? 

Ali pozidava 
prispeva k 
vzdržnosti 
podeželja? 

Ali pozidava 
upošteva 

ranljive/ogrožene 
skupine? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ + - - - - -  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ + + + ++ ++ ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja ++ ++ ++ + - ++ +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma ++ + + + + + ++  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ + + - + ++ -  
6 Zdravje ++ ++ - + + ++ +  
II. VSEBINE SP RPN LUR         
 Poselitev         
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ + ++ ++ ++ ++ ++  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

++ + + + + + +  

 Družbena infrastruktura         
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni ravni 
– konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

+ + ++ + ++ + + Možno izboljšati dostopnost do 
storitev z zagotavljanjem boljše 
prometne dostopnosti (JPP..., 
prevoz na poziv...) 

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + ++ ++ ++ ++ ++  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ ++ ++ ++ ++ ++ +  

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

 Promet         
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ + ++ ++ ++ ++ +  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ ++ ++ ++ ++ ++ +  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

++ i ++ + ++ i i Zmanjšana motorizacija za 
podeželje lahko pomeni slabšo 
dostopnost storitev (ob neustreznem 
jpp) 

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ + + + ++ i i Ugoden učinek odvisen od izvedbe 

21 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 

i i + + + i i Ugoden učinek odvisen od izvedbe 
in spremljevalnih ukrepov/ureditev 

 Krajina         
22 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

23 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ ++ + + + ++ ++  

 Energetika         
24 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ ++ ++ ++ ++ ++ +  

25 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ ++ ++ i ++ i i Cenovna dostopnost 
novih/alternativnih tehnologij za 
zasebne vlagatelje? 

 Komunalno in vodno gospodarstvo         
26 Zagotavljanje poplavne varnosti + + - + + + -  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov ++ ++ ++ + ++ ++ -  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
++ ++ ++ + ++ ++ -  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ ++ ++ - ++ ++ -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Slabe strani zasnov: 
Zaključni komentar: morda bi bila potrebna dopolnitev zasnov/ukrepov glede izvedljivosti 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 1: ocena zasnov SPRPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 1: Zagotoviti skladnost pozidave (obstoječe, načrtovane) v regiji s 
potrebami gospodarstva, družbene infrastrukture, bivanja, prostočasnih dejavnosti 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali pozidava 
upošteva 

razmerje center 
(MOL)/okolica 
(druge občine) 

ter urbani 
centri/podeželje? 

Ali pozidava 
upošteva odnos 

mesto 
bivanja/mesto 
zaposlitve ter 

prometne 
implikacije? 

Ali pozidava 
izboljšuje 

stanovanjski 
sklad in 

bivanjske 
pogoje? 

Ali je pozidava 
ekonomična in 

dostopna 
različnim 
socialnim 
skupinam 
(vzdržna)? 

Ali pozidava 
prispeva k 
stabilnosti 

urbanih 
skupnosti? 

Ali pozidava 
prispeva k 
vzdržnosti 
podeželja? 

Ali pozidava 
upošteva 

ranljive/ogrožene 
skupine? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ ++ ++ + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ ++ + + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + ++ + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + + o + o  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + + + +  
6 Zdravje + + + + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR         
 Poselitev         
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++ + + + + +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ + + + + + +  

 Družbena infrastruktura         
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ ++ ++ + + + +  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni ravni 
– konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ ++ ++ + ++ + ++  

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + + ++ + + +  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - - - + + +  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

0 0 - 0 + + +  

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + + + + + +  

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ + + + + + +  

 Promet         
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ ++ + + + + +  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ + + + + + 0  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + + + + + 0  

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + + + + + 0  

21 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         
22 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + ++ ++ + + +  

23 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ + + + + + +  

 Energetika         
24 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + + + + + 0  

25 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + + + + + 0  
 Komunalno in vodno gospodarstvo         
26 Zagotavljanje poplavne varnosti 0 0 0 0 + + 0  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov 0 + 0 0 - 0 -  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
0 - - 0 0 0 -  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

0 - - 0 0 0 -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane):  
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MATRIKA 1: ocena zasnov SPRPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 1: Zagotoviti skladnost pozidave (obstoječe, načrtovane) v regiji s 
potrebami gospodarstva, družbene infrastrukture, bivanja, prostočasnih dejavnosti 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali pozidava 
upošteva 

razmerje center 
(MOL)/okolica 
(druge občine) 

ter urbani 
centri/podeželje? 

Ali pozidava 
upošteva odnos 

mesto 
bivanja/mesto 
zaposlitve ter 

prometne 
implikacije? 

Ali pozidava 
izboljšuje 

stanovanjski 
sklad in 

bivanjske 
pogoje? 

Ali je pozidava 
ekonomična in 

dostopna 
različnim 
socialnim 
skupinam 
(vzdržna)? 

Ali pozidava 
prispeva k 
stabilnosti 

urbanih 
skupnosti? 

Ali pozidava 
prispeva k 
vzdržnosti 
podeželja? 

Ali pozidava 
upošteva 

ranljive/ogrožene 
skupine? 

Komentarji 
in 

predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR         
 Poselitev         
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++ + ++ + - +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ - + + + + +  

 Promet         
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ ++ - ++ ++ + ++  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ ++ + ++ ++ + ++  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ ++ - ++ ++ + ++  

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ ++ - ++ + + ++  

21 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 

++ + + ++ + + ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 1: ocena zasnov SPRPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 1: Zagotoviti skladnost pozidave (obstoječe, načrtovane) v regiji s potrebami 
gospodarstva, družbene infrastrukture, bivanja, prostočasnih dejavnosti 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali pozidava 
upošteva 

razmerje center 
(MOL)/okolica 
(druge občine) 

ter urbani 
centri/podeželje? 

Ali pozidava 
upošteva odnos 

mesto 
bivanja/mesto 
zaposlitve ter 

prometne 
implikacije? 

Ali pozidava 
izboljšuje 

stanovanjski 
sklad in 

bivanjske 
pogoje? 

Ali je pozidava 
ekonomična in 

dostopna 
različnim 
socialnim 
skupinam 
(vzdržna)? 

Ali pozidava 
prispeva k 
stabilnosti 

urbanih 
skupnosti? 

Ali pozidava 
prispeva k 
vzdržnosti 
podeželja? 

Ali pozidava 
upošteva 

ranljive/ogrožene 
skupine? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + + + + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + + + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + + + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + + + ++  
6 Zdravje ++ + + + ++ + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR         
 Poselitev         
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
        

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

        

 Družbena infrastruktura         
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

        

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni ravni 
– konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

        

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

        

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

        

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

        

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

        

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

        

 Promet         
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji         
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

        

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

        

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

        

21 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         
22 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

        

23 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

        

 Energetika         
24 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

        

25 Povečanje rabe obnovljivih virov energije          
 Komunalno in vodno gospodarstvo         
26 Zagotavljanje poplavne varnosti + + + + + + +  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov + + + + + + +  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ + + + + + +  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ + + + + + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in kako so 
te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 2: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 2: Izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene neenakosti v 
regiji po ogroženih skupinah 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se upoštevajo in 
promovirajo določilnice 

zdravja; socio-ekonomsko 
okolje, življenjsko in delovno 

okolje, individualne 
značilnosti? 

Ali se promovirata 
gibalna in 
prehranska 
strategija? 

Ali se promovira 
zdrav življenjski stil? 

Ali so prepoznani 
ukrepi za 

varstvo/izboljšanje 
javnega zdravja? 

Ali se bodo zmanjšale 
razlike v dostopnosti 

zdravstvenih storitev v 
regiji? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma 0 + + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + +  
6 Zdravje + + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ - + 0 +  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

+ - - - 0  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

0 - - 0 -  

 Družbena infrastruktura       
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + + + +  

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ + + + +  

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ + + + +  

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + + + +  

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ + + + +  

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + + + +  

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ + + + +  

 Promet       
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + + + 0 0  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ + + + 0  

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + + + 0  

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + + + 0  

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ 0 0 0 0  

 Krajina       
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ ++ ++ 0 - širjenje znanja na podeželju pomeni tudi 
skrb za kakovostno bivalno okolje, 
pridelavo kakovostne in zdrave hrane, 
uvajanje čistejših tehnologij v kmetijstvu, 
zagotavljanje proizvodnje varnejših živil; 
povezovanje sektorjev – kmetijstvo in 
zdravstvo za oblikovanje prehranske 
politike 

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ ++ ++ 0 - večja dostopnost do rekreacijske 
infrastrukture vpliva na vključevanje 
rekreacijskih dejavnosti v vsakodnevne 
bivalne navade in prispeva k boljšemu 
počutju ljudi, vpliva na izboljšanje 
bivalnega okolja; dobre možnosti za 
raznovrstne turistične dejavnosti in večja 
vloga turizma kot gospodarske dejavnosti v 
regiji 

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
25 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ 0 0 0 -  

26 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

0 - - - -  

27 Zagotavljanje poplavne varnosti 0 - - - -  
        

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
Zasnove predvsem na posreden način upoštevajo izboljševanje zdravja prebivalcev in odpravo zdravstvenih neenakosti. 
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Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Ta razvojni cilj je eden od pomembnejših ciljev regije saj so potrebe po zdravstveni in socialni oskrbi prebivalstva razmeroma velike. Ukrepi, ki so 
opredeljeni v zasnovah, prispevajo k večji bivalni kakovosti ter usmerjanju prebivalcev k preventivnim zdravstvenim oblikam in skrbi za zdravje z 
zagotavljanjem rekreacijske in zdravstvene infrastrukture ter promocijo rekreacijskih dejavnosti in preventivnih zdravstvenih programov, proizvodnjo 
zdrave hrane, dostopnosti stanovanj za vse skupine prebivalstva. Hkrati so zagotovljeni pogoji za delovanje zdravstvenih ustanov in zdravstvenih 
programov na visoki ravni za vse skupine prebivalstva. Domnevamo, da gre za dejavnosti in objekte, ki naj bi bili energetsko manj intenzivni in grajeni 
z upoštevanjem sodobnih standardov na področju gradnje ter umeščeni v prostor na podlagi predhodnih analiz ranljivosti in ustreznosti, zato 
pričakujemo manjše obremenjevanje okolja. Pomembno bi bilo povezati kmetijski sektor z zdravstveno/prehransko politiko za doseganje določenih 
sprememb na področju panog kmetijstva in živilskopredelovalne industrije, z namenom da se omogoči vsem prebivalcem regije dostop do zdrave hrane. 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 2: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 2: Izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene neenakosti v 
regiji po ogroženih skupinah 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se upoštevajo in 
promovirajo določilnice 

zdravja; socio-ekonomsko 
okolje, življenjsko in delovno 

okolje, individualne 
značilnosti? 

Ali se promovirata 
gibalna in 
prehranska 
strategija? 

Ali se promovira 
zdrav življenjski stil? 

Ali so prepoznani 
ukrepi za 

varstvo/izboljšanje 
javnega zdravja? 

Ali se bodo zmanjšale 
razlike v dostopnosti 

zdravstvenih storitev v 
regiji? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ - - + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ + ++ ++ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja ++ + + ++ +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + ++ +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + -  
6 Zdravje + + ++ ++ ++  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ + ++ ++ ++  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

++ + ++ - +  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

++ + + + -  

 Družbena infrastruktura       
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ Komentar za DI: podvajanje/prekrivanje 
usmeritev oz. ukrepov 

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ + ++ ++ ++  

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

++ + + ++ ++  

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ ++ ++ ++ ++  

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ + ++ ++ +  

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

++ + ++ ++ ++  

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++  

 Promet       
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ ++ ++ + +  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ + + + i Odv. od ponudbe storitev jpp 

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + ++ + i Odv. od ponudbe storitev jpp / manjša 
motorizacija na podeželju oz. omejevanje 
voženj iz podeželja v mesto lahko zmanjša 
dostopnost/hitrost dostopnosti javnega 
zdravstva in drugih storitev 

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ ++ ++ + i Odv. od ponudbe storitev jpp 

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

++ ++ ++ ++ -  

 Krajina       
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

++ ++ ++ ++ -  

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ ++ ++ ++ -  

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
25 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ ++ ++ ++ -  

26 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

++ + + ++ -  

27 Zagotavljanje poplavne varnosti + - - + -  
        

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 2: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 2: Izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene neenakosti v 
regiji po ogroženih skupinah 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se upoštevajo in 
promovirajo določilnice 

zdravja; socio-ekonomsko 
okolje, življenjsko in delovno 

okolje, individualne 
značilnosti? 

Ali se promovirata 
gibalna in 
prehranska 
strategija? 

Ali se promovira 
zdrav življenjski stil? 

Ali so prepoznani 
ukrepi za 

varstvo/izboljšanje 
javnega zdravja? 

Ali se bodo zmanjšale 
razlike v dostopnosti 

zdravstvenih storitev v 
regiji? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ - - + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + -  
6 Zdravje + + ++ + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ + + - +  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

+ + + + -  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ + + + +  

 Družbena infrastruktura       
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + + + +  

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ + + + +  

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ + + + +  

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ 0 + + +  

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ 0 + + +  

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + + + +  

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ + + + +  

 Promet       
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + + + 0 0  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ + + + 0  

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + + + 0  

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + + + +  

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ 0 0 0 0  

 Krajina       
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ + ++ 0 -  

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ ++ + + -  

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
25 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ - - - -  

26 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ - - - -  

27 Zagotavljanje poplavne varnosti - - - - -  
        

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 2: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 2: Izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene neenakosti v regiji 
po ogroženih skupinah 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se upoštevajo in 
promovirajo določilnice 

zdravja; socio-ekonomsko 
okolje, življenjsko in delovno 

okolje, individualne 
značilnosti? 

Ali se promovirata 
gibalna in 
prehranska 
strategija? 

Ali se promovira 
zdrav življenjski stil? 

Ali so prepoznani 
ukrepi za 

varstvo/izboljšanje 
javnega zdravja? 

Ali se bodo zmanjšale 
razlike v dostopnosti 

zdravstvenih storitev v 
regiji? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ + + ++ +  
6 Zdravje + + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
      

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

      

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

      

 Družbena infrastruktura       
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

      

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

      

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

      

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

      

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

      

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

      

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

      

 Promet       
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji       
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

      

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

      

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

      

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

      

 Krajina       
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

      

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

      

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
25 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ + + + ++ +  

26 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ + + ++ +  

27 Zagotavljanje poplavne varnosti + + + ++ +  
        

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 3: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 3: Zagotoviti boljše možnosti za doživljanje in vrednotenje prostora regije 
(narava, dediščina, delo, šport, zabava) ter udeležbo v kulturnih in rekreativnih aktivnostih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali gre za 
vzpodbujanje 

prebivalcev, da 
preživljajo 

delovni/prosti čas v 
regiji z 

udejstvovanjem pri 
športu, rekreaciji, 

zabavi in kulturnih 
dogodkih?  

Ali se vzpodbuja 
prostorska kohezija Pi, 

Pq, Pu? 
 

i = identiteta 
q = kakovost 
u = učinkovitost 
 

Ali se 
podpira/vzpodbuja 

razvoj kulturnih 
posebnosti in 
potencialov? 

Ali je omogočeno 
povečanje dostopa do 
odprtega prostora za 
prebivalce urbanih 

območij? 

Ali se izboljšuje 
kakovost odprtega 
javnega prostora? 

Ali se izboljšuje 
dostop do 

rekreativnih in 
športnih 

območij/objektov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ ++ + ++ ++  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ ++ ++ + ++ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja ++ ++ ++ + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + 0 + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + + +  
6 Zdravje + + + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ ++ ++ + ++ ++  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

0 + 0 + 0 +  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- 0 0 0 0 0  

 Družbena infrastruktura        
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + ++ ++ ++ ++  

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ ++ ++ ++ +++ ++  

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ + + + + +  

15 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + + + + +  

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + + + + +  

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ ++ + - + +  

 Promet        
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji 0 + 0 + + 0  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

0 + 0 + + +  

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + 0 0 + +  

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + + + + +  

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ + - - - -  

 Krajina        
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

++ ++ ++ ++ ++ ++ širjenje znanja na 
podeželju pomeni tudi 
skrb za kakovostno 
bivalno okolje, 
pridelavo kakovostne in 
zdrave hrane, programe 
varstva dediščine, 
sanacijo in revitalizacijo 
območij dediščine; 
razvoj novih kulturnih 
dejavnosti in programov 

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + + ++ ++ ++ večja dostopnost do 
rekreacijske 
infrastrukture vpliva na 
izboljšanje bivalnega 
okolja; dobre možnosti 
za raznovrstne turistične 
dejavnosti; krepi se 
vloga turizma kot 
gospodarske dejavnosti 
v regiji 

25 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ + + + + + širjenje znanja na 
področju kmetijstva, 
uvajanje sodobnih in 
čistejših tehnologij, 
ohranjanje poseljenosti 
podeželja, izboljšanje 
demografske strukture 
na podeželju, možnosti 
za nove razvojne 
programe na podeželju, 
ne samo na področju 
obrti in turizma ampak 
tudi na področju 
raziskav in 
informacijskih 
tehnologij 

26 Upravljanje z gozdovi + + + + + + vzdrževanje gozdnih, 
učnih in rekreacijskih 
poti – gozd kot prostor 
za raznovrstne 
rekreacijske dejavnosti, 
krepi se socialna in 
ekološka vloga gozda, 
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ne samo gospodarska 

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Zasnove vključujejo razmeroma konkretne predloge in usmeritve za zagotavljanje in izboljšanje možnosti za doživljanje prostora, oblikovanje 
identitete/prepoznavnosti prostora v širšem prostoru ter za delovanje kulturnih in rekreacijskih aktivnosti. 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Zasnove vključujejo cilj zagotavljanja boljših možnosti za doživljanje in vrednotenje prostora regije ter udeležbo v kulturnih in rekreativnih aktivnostih, 
vendar to ni vedno jasno prikazano (posamezni ukrepi posredno vplivajo na doseganje tega cilja); ukrepe bi kazalo natančneje opisati, lahko prikazati 
tudi na detajlnejši karti posameznega »razvojnega« območja. 
 
Omenjeni cilj je ena od prednostnih nalog LUR, saj ukrepi za doseganje tega cilja prispevajo k izboljšanju bivalnega okolja in večji promociji 
rekreacijskih in preventivnih zdravstvenih aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega in zdravega bivalnega okolja (to pomeni neonesnaženo okolje in 
zagotovljene možnosti za izobraževanje, rekreacijo, druženje, ustvarjanje ipd.). Ukrepi prispevajo k zagotavljanju interesov ohranjanja narave z 
bivalnimi in razvojnimi potrebami prebivalstva. Načrtovane dejavnosti naj bi bile energetsko manj intenzivne zato pričakujemo manjše obremenjevanje 
narave in virov, obenem pa večji kulturni razvoj ter krepitev prepoznavnosti regije v širšem prostoru. 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 3: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 3: Zagotoviti boljše možnosti za doživljanje in vrednotenje prostora regije 
(narava, dediščina, delo, šport, zabava) ter udeležbo v kulturnih in rekreativnih aktivnostih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali gre za 
vzpodbujanje 

prebivalcev, da 
preživljajo 

delovni/prosti čas v 
regiji z 

udejstvovanjem pri 
športu, rekreaciji, 

zabavi in kulturnih 
dogodkih?  

Ali se vzpodbuja 
prostorska kohezija Pi, 

Pq, Pu? 
 

i = identiteta 
q = kakovost 
u = učinkovitost 
 

Ali se 
podpira/vzpodbuja 

razvoj kulturnih 
posebnosti in 
potencialov? 

Ali je omogočeno 
povečanje dostopa do 
odprtega prostora za 
prebivalce urbanih 

območij? 

Ali se izboljšuje 
kakovost odprtega 
javnega prostora? 

Ali se izboljšuje 
dostop do 

rekreativnih in 
športnih 

območij/objektov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ + + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja ++ ++ ++ ++ ++ ++  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma ++ + ++ ++ ++ ++  
5 Okoljevarstvo – splošno + ++ + + ++ -  
6 Zdravje ++ + - ++ + ++  
II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++ ++ ++ ++ ++  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

+ ++ + ++ ++ ++  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ ++ + + ++ -  

 Družbena infrastruktura        
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ ++ Podvajanje/prekrivanje 
nekaterih ukrepov pri DI 
(komentar iz matrike 2. 
velja za vse matrike) 

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ + ++ ++ + +  

15 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ ++ ++ ++ ++ ++  

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

 Promet        
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ ++ ++ + ++ +  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ ++ + + ++ ++  

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ ++ + + ++ ++  

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ ++ + ++ ++ ++  

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

++ ++ + ++ ++ +  

 Krajina        
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

++ ++ ++ ++ ++ ++  

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ ++ ++ ++ ++ ++  

25 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ ++ ++ ++ ++ ++  

26 Upravljanje z gozdovi ++ ++ ++ ++ ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 3: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 3: Zagotoviti boljše možnosti za doživljanje in vrednotenje prostora regije 
(narava, dediščina, delo, šport, zabava) ter udeležbo v kulturnih in rekreativnih aktivnostih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali gre za 
vzpodbujanje 

prebivalcev, da 
preživljajo 

delovni/prosti čas v 
regiji z 

udejstvovanjem pri 
športu, rekreaciji, 

zabavi in kulturnih 
dogodkih?  

Ali se vzpodbuja 
prostorska kohezija Pi, 

Pq, Pu? 
 

i = identiteta 
q = kakovost 
u = učinkovitost 
 

Ali se 
podpira/vzpodbuja 

razvoj kulturnih 
posebnosti in 
potencialov? 

Ali je omogočeno 
povečanje dostopa do 
odprtega prostora za 
prebivalce urbanih 

območij? 

Ali se izboljšuje 
kakovost odprtega 
javnega prostora? 

Ali se izboljšuje 
dostop do 

rekreativnih in 
športnih 

območij/objektov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ ++ ++ + ++ ++  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- + 0 + - -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - - + - - -  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + - + + - +  
5 Okoljevarstvo – splošno + 0 + + - -  
6 Zdravje 0 - - + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR - -      
 Poselitev - -      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
o - - - - +  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

+ ++ ++ + ++ ++  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- + - - - -  

 Družbena infrastruktura        
10 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + ++ ++ ++ ++  

11 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ + + + + ++  

12 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ + + + + +  

13 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + 0 + ++ ++  

14 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ + + + + 0  

15 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + + + + +  

16 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + + + + +  

17 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ + + - + +  

 Promet        
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji 0 0 0 + + 0  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

0 + - + + +  

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + - 0 + +  

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + + + + +  

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ + - i i -  

 Krajina        
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ + ++ ++ ++ ++  

24 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + + ++ ++ ++  

25 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- 0 0 0 0 0  

26 Upravljanje z gozdovi 0 0 0 0 0 0  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 3: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 3: Zagotoviti boljše možnosti za doživljanje in vrednotenje prostora regije 
(narava, dediščina, delo, šport, zabava) ter udeležbo v kulturnih in rekreativnih aktivnostih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali gre za 
vzpodbujanje 

prebivalcev, da 
preživljajo 

delovni/prosti čas v 
regiji z 

udejstvovanjem pri 
športu, rekreaciji, 

zabavi in kulturnih 
dogodkih?  

Ali se vzpodbuja 
prostorska kohezija Pi, 

Pq, Pu? 
 

i = identiteta 
q = kakovost 
u = učinkovitost 
 

Ali se 
podpira/vzpodbuja 

razvoj kulturnih 
posebnosti in 
potencialov? 

Ali je omogočeno 
povečanje dostopa do 
odprtega prostora za 
prebivalce urbanih 

območij? 

Ali se izboljšuje 
kakovost odprtega 
javnega prostora? 

Ali se izboljšuje 
dostop do 

rekreativnih in 
športnih 

območij/objektov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ ++ ++ + ++ ++  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

- + - - - -  

9 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- - - - - -  

 Promet        
18 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - - - - - -  
19 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - - + - ++  

20 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - - + - -  

21 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - - + + +  

22 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - - - - +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 4: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 4: Izboljšati splošno varnost v regiji in zmanjšati število in resnost 
kriminalnih dejanj 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so prepoznana 
prizadevanja / ukrepi za 
omejevanje kriminala 

različnih oblik (nasilništvo, 
ropi, pretepi, uboji/umori, 
zloraba alkohola in drog)? 

Ali se ustvarjajo 
nevarne soseske? 

Ali se prispeva k ustvarjanju 
regije – urbanih centrov, 

podeželja, kjer se ljudje počutijo 
varne? 

Ali prostorsko 
načrtovanje vključuje 

ocene ogroženosti 
zaradi naravnih in 

tehnoloških izrednih 
dogodkov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

0 0 + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

0 + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja 0 + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma 0 + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno 0 + + +  
6 Zdravje 0 + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
0 + + +  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

0 0 + -  

 Družbena infrastruktura      
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

0 - + +  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

0 - + +  

11 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

0 - + +  

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

0 - + +  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

0 - + +  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

0 - + +  

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

0 - + +  

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

- - + +  

 Promet      
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - - + -  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - + +  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - + +  

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - + +  

21 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - + +  

22 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      
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

0 - + +  

24 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- - + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
Posamezni ukrepi v zasnovah lahko posredno vplivajo na uresničevanje cilja po izboljšanju splošne varnosti v regiji in zmanjšanju števila in resnosti 
kriminalnih dejanj. 
 
Slabe strani zasnov: 
Ukrepi za doseganje cilja so premalo jasno opisani. 
 
Zaključni komentar: 
Razvojni cilj je pomemben tudi v luči pričakovanih sprememb (gospodarskih in podnebnih). Predlagani ukrepi lahko prispevajo k izboljšanju stanja na 
področju splošne varnosti. Ukrepe bi bilo treba konkretizirati in bolj utemeljiti ter izpostaviti sodelovanje različnih sektorjev med seboj za doseganje 
pozitivnih učinkov. 
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Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 4: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 4: Izboljšati splošno varnost v regiji in zmanjšati število in resnost 
kriminalnih dejanj 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so prepoznana 
prizadevanja / ukrepi za 
omejevanje kriminala 

različnih oblik (nasilništvo, 
ropi, pretepi, uboji/umori, 
zloraba alkohola in drog)? 

Ali se ustvarjajo 
nevarne soseske? 

Ali se prispeva k ustvarjanju 
regije – urbanih centrov, 

podeželja, kjer se ljudje počutijo 
varne? 

Ali prostorsko 
načrtovanje vključuje 

ocene ogroženosti 
zaradi naravnih in 

tehnoloških izrednih 
dogodkov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

0 0/i +/i +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

0 0/i +/i +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + 0 + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma 0 0 + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + 0 + +  
6 Zdravje ++ 0 ++ +  
II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ 0 +/i +  

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

0 0 +/i -  

 Družbena infrastruktura      
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

+ 0 + +  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

0 0 + +  

11 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ 0 + +  

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

+ 0 + +  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ 0 + +  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

0 0 + +  

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ 0 + +  

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ 0 + +  

 Promet      
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + - + -  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ - + +  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ 0 + +  

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ 0 + +  

21 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ - + +  

22 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 

+/i 0/i +/i +  

 Krajina      
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

- 0 ++ +  

24 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- 0 ++ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 4: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 4: Izboljšati splošno varnost v regiji in zmanjšati število in resnost 
kriminalnih dejanj 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so prepoznana 
prizadevanja / ukrepi za 
omejevanje kriminala 

različnih oblik (nasilništvo, 
ropi, pretepi, uboji/umori, 
zloraba alkohola in drog)? 

Ali se ustvarjajo 
nevarne soseske? 

Ali se prispeva k ustvarjanju 
regije – urbanih centrov, 

podeželja, kjer se ljudje počutijo 
varne? 

Ali prostorsko 
načrtovanje vključuje 

ocene ogroženosti 
zaradi naravnih in 

tehnoloških izrednih 
dogodkov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ 0 ++ + 0 = ne 

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ 0 ++ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + 0 ++ +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - 0 + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + 0 + +  
6 Zdravje ++ 0 ++ +  
II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ 0 +/i   

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

++ 0 +/i   

 Družbena infrastruktura      
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

+ 0 ++   

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ 0 ++   

11 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ 0 ++   

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

+ 0 ++   

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ 0 ++   

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ 0 ++   

15 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

++ 0 ++   

16 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ 0 ++   

 Promet      
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + 0 +   
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ 0 ++   

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ 0 ++   

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ 0 ++   

21 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ 0 ++   

22 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 

+/i 0 +/i   

 Krajina      
23 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

- 0 ++   

24 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- 0 ++   

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 4: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 4: Izboljšati splošno varnost v regiji in zmanjšati število in resnost 
kriminalnih dejanj 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so prepoznana 
prizadevanja / ukrepi za 
omejevanje kriminala 

različnih oblik (nasilništvo, 
ropi, pretepi, uboji/umori, 
zloraba alkohola in drog)? 

Ali se ustvarjajo 
nevarne soseske? 

Ali se prispeva k ustvarjanju 
regije – urbanih centrov, 

podeželja, kjer se ljudje počutijo 
varne? 

Ali prostorsko 
načrtovanje vključuje 

ocene ogroženosti 
zaradi naravnih in 

tehnoloških izrednih 
dogodkov? 

Komentarji 
in 

predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
- - + - Čeprav gosto poselitev velikokrat 

povezujemo z višjo stopnjo kriminala 
in socialnimi problemi, študije kažejo, 
da sama gostota poselitve nima vpliva 
na varnost območja 

8 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

+ + + -  

 Promet      
17 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - - - -  
18 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - + -  

19 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - - -  

20 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + ++ -  

21 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - - -  

22 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 

- - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 5: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 5: Povečati družbeni kapital v regiji 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo 
prizadevanja za 
vzdrževanje in 

krepitev družbene 
infrastrukture oz. 

ustanov? 

Ali se povečuje moč 
regionalnih in lokalnih 
skupnosti v kontekstu 
odločanja o regionalno 
pomembnih zadevah? 

Ali se zagotavlja 
lokacije in 

infrastruktura za 
objekte/aktivnosti 

regionalnega 
pomena? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost urbanih 

skupnosti? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost podeželskih 

skupnosti? 

Ali so prepoznavni 
ukrepi socialne 

kohezije? Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + 0 + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + 0 + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + 0 + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma 0 + 0 + + +  
5 Zdravje + + 0 + + +  
II
. 

VSEBINE SP RPN LUR        

 Poselitev        
6 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ + 0 + + +  

7 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

+ + 0 + + +  

 Družbena infrastruktura        
8 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

+ + 0 + + +  

9 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

+ + 0 + + +  

10 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ + 0 + + +  

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

+ + 0 + + +  

12 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ + 0 + + +  

13 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + 0 + + +  

14 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + 0 + + +  

15 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ +  + + +  

 PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo 
prizadevanja za 
vzdrževanje in 

krepitev družbene 
infrastrukture oz. 

ustanov? 

Ali se povečuje moč 
regionalnih in lokalnih 
skupnosti v kontekstu 
odločanja o regionalno 
pomembnih zadevah? 

Ali se zagotavlja 
lokacije in 

infrastruktura za 
objekte/aktivnosti 

regionalnega 
pomena? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost urbanih 

skupnosti? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost podeželskih 

skupnosti? 

Ali so prepoznavni 
ukrepi socialne 

kohezije? 

 

 Promet        
16 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ 0 0 + + +  

17 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + 0 + + +  

18 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + 0 + + +  

 Krajina        
19 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ + 0 + + +  

20 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + 0 + + +  

21 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ + 0 - + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Zasnove vključujejo vrsto konkretnih predlogov in usmeritev za povečanje družbenega kapitala v regiji. Treba si je prizadevati za razvoj dejavnosti, ki 
imajo vgrajene visoke okoljevarstvene standarde in pospešujejo zanimanje investitorjev in javnosti za sodelovanje. 
 
Slabe strani zasnov: 
Pomanjkljivo je opisano kdo so nosilci, ki so pristojni za izvajanje posameznih ukrepov. 
 
Zaključni komentar: 
Omenjena razvojna naloga je za LUR zelo pomembna, ker prispeva k zagotavljanju enakih možnosti za vse skupine prebivalstva, tako na podeželju kot 
v urbanem okolju. Pozitivno vpliva na razvoj dejavnosti na podeželju in s tem prispeva k aktivni vlogi podeželja. Prispeva tudi k oblikovanju vitalnega 
urbanega okolja in omogoča različne življenske stile. 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 5: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 5: Povečati družbeni kapital v regiji 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo 
prizadevanja za 
vzdrževanje in 

krepitev družbene 
infrastrukture oz. 

ustanov? 

Ali se povečuje moč 
regionalnih in lokalnih 
skupnosti v kontekstu 
odločanja o regionalno 
pomembnih zadevah? 

Ali se zagotavlja 
lokacije in 

infrastruktura za 
objekte/aktivnosti 

regionalnega 
pomena? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost urbanih 

skupnosti? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost podeželskih 

skupnosti? 

Ali so prepoznavni 
ukrepi socialne 

kohezije? Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + + + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + 0 + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma 0 + 0 + 0 0  
5 Zdravje + 0 + + + +  
II
. 

VSEBINE SP RPN LUR        

 Poselitev        
6 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ - + ++ + +  

7 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

++ - - ++ + +  

 Družbena infrastruktura        
8 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

+ + + + + +  

9 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

+ + 0 + + +  

10 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

+ + 0 + + +  

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

+ + + + + +  

12 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

+ + 0 + + +  

13 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + + + + +  

14 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

+ + 0 + + +  

15 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ +  + + +  

 PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

       

 Promet        
16 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ + 0  + +  

17 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - 0 + + +  

18 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + 0 + ++ +  

 Krajina        
19 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ + 0 + + +  

20 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + 0 + + +  

21 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ + 0 - + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 5: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 5: Povečati družbeni kapital v regiji 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo 
prizadevanja za 
vzdrževanje in 

krepitev družbene 
infrastrukture oz. 

ustanov? 

Ali se povečuje moč 
regionalnih in lokalnih 
skupnosti v kontekstu 
odločanja o regionalno 
pomembnih zadevah? 

Ali se zagotavlja 
lokacije in 

infrastruktura za 
objekte/aktivnosti 

regionalnega 
pomena? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost urbanih 

skupnosti? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost podeželskih 

skupnosti? 

Ali so prepoznavni 
ukrepi socialne 

kohezije? Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ + ++ ++ ++  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ ++ + ++ ++ ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + ++ + ++ ++ ++  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma ++ - + + ++ +  
5 Zdravje ++ - + + + ++  
II
. 

VSEBINE SP RPN LUR        

 Poselitev        
6 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ + + ++ + ++  

7 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

++ + + ++ ++ ++  

 Družbena infrastruktura        
8 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

9 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ ++ ++ ++ - ++  

10 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

11 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

12 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ ++ + ++ ++ ++  

13 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ ++ ++ ++ ++ ++  

14 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

15 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ ++ ++ ++ ++ ++  

 Promet        
16 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ + ++ ++ ++ ++  

17 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + + + i +  

18 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ ++ + + i +  

 Krajina        
19 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ + + + ++ ++  

20 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ + ++ ++ ++ ++  

21 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- + - - ++ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
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MATRIKA 5: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 5: Povečati družbeni kapital v regiji 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo 
prizadevanja za 
vzdrževanje in 

krepitev družbene 
infrastrukture oz. 

ustanov? 

Ali se povečuje moč 
regionalnih in lokalnih 
skupnosti v kontekstu 
odločanja o regionalno 
pomembnih zadevah? 

Ali se zagotavlja 
lokacije in 

infrastruktura za 
objekte/aktivnosti 

regionalnega 
pomena? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost urbanih 

skupnosti? 

Ali se vzdržuje/krepi 
vitalnost podeželskih 

skupnosti? 

Ali so prepoznavni 
ukrepi socialne 

kohezije? Komentarji in predlogi 

II
. 

VSEBINE SP RPN LUR        

 Poselitev        
6 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ - + ++ + +  

7 Zagotavljanje finančne dostopnosti 
stanovanj/bivališč za vse skupine 
prebivalstva 

++ - - ++ + +  

 Promet        
16 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ ++ - ++ + ++  

17 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - - ++ + ++  

18 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ ++ - ++ ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
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MATRIKA 6: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 6: Povečati/ohranjati biološko raznovrstnost v regiji 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se uvaja politika varstva in razvoja, ki 
omogoča izboljševanje stanja na območjih z 

nižjo biološko raznovrstnostjo? 

Ali se v zvezi z ohranjanjem/izboljševanjem 
biološke raznovrstnosti upoštevajo podnebne 

spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ 0  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + 0  
3 Okoljevarstvo – splošno + 0  
4 Zdravje + 0  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
5 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ +  

6 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ +  

7 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ +  

8 Upravljanje z gozdovi + + ohranjanje rabe zemljišč in gozdov; gozdovi imajo poleg gospodarskega tudi izrazit 
ekološki, krajinski, rekreacijski in kulturni pomen, v bližini naselij se gozdove 
vključuje v zeleni sistem in se jim nameni primerno obliko rekreacijske rabe; lesno 
proizvodnjo se spodbuja v gozdovih, ki imajo dovolj veliko lesno zalogo; gozdne 
zaplate v ravnini in koridorje ob vodah ter ob kmetijskih zemljiščih se ohranja 

9 Varstvo narave – ohranjanje biotske 
raznovrstnosti 

+ +  

10 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ 0 na vodah in v obvodnem prostoru se načrtuje dejavnosti, ki zagotavljajo varstvo ali 
izboljšanje kvalitete vode, zagotavljajo oblikovanje kvalitetne obale ali brežin, ne 
vplivajo na povečanje poplavne ogroženosti; območje voda se nameni za rekreacijo 
tam, kjer rekreacijska raba ni v nasprotju z ranljivostjo vodnega ali obvodnega 
ekosistema in je zagotovljen dostop do vode brez večjih posegov in spreminjanja 
morfoloških značilnosti 

 Energetika    
11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + +  
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov:  
Zasnove izpostavljajo pomen ohranjanja in povečevanja biotske raznovrstnosti in tistih sestavin okolja, ki so ključne za posamezno okolje. 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar:  
Predlagani ukrepi prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti z ohranitvijo ekosistemov in naravnih habitatov. Ohranitev ekosistemov se izvaja skozi 
vzdržno rabo prostora. Posredna uporabna vrednost je v smislu kroženja hranil, kisika, življenjskega prostora za rastline in živali, blaženja podnebnih 
sprememb, prihranka zaradi zmanjševanja intenzivnosti kmetijstva in učinkovite rabe energije ter estetska in kulturna vrednost prostora. 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 6: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 6: Povečati/ohranjati biološko raznovrstnost v regiji 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se uvaja politika varstva in razvoja, ki 
omogoča izboljševanje stanja na območjih z 

nižjo biološko raznovrstnostjo? 

Ali se v zvezi z ohranjanjem/izboljševanjem 
biološke raznovrstnosti upoštevajo podnebne 

spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
3 Okoljevarstvo – splošno + +  
4 Zdravje + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
5 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

++ ++  

6 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ ++  

7 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ ++  

8 Upravljanje z gozdovi ++ ++  
9 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
++ ++  

10 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ +  

 Energetika    
11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  - ++  
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
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MATRIKA 6: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 6: Povečati/ohranjati biološko raznovrstnost v regiji 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se uvaja politika varstva in razvoja, ki 
omogoča izboljševanje stanja na območjih z 

nižjo biološko raznovrstnostjo? 

Ali se v zvezi z ohranjanjem/izboljševanjem 
biološke raznovrstnosti upoštevajo podnebne 

spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ -  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + -  
3 Okoljevarstvo – splošno + 0  
4 Zdravje + -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
5 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

++ +  

6 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ +  

7 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ +  

8 Upravljanje z gozdovi + +  
9 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
++ +  

10 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ 0  

 Energetika    
11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + +  
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov:  
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar:  
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 7: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 7: Razvojna promocija okoljskega kapitala 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je okoljski kapital razvojna kategorija? Ali upravljanje okoljske infrastrukture 
upošteva podnebne spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma  + 0  
5 Okoljevarstvo – splošno + +  
6 Zdravje + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Poselitev    
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ 0  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ 0  

 Promet    
9 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ +  

10 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ +  

11 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    
12 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ + kakovostno in varno bivalno okolje in krepitev prepoznavnosti regije  

13 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ 0 kakovostno in zdravo bivalno okolje in krepitev prepoznavnosti regije 

14 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ + večja informiranost in znanje izboljšuje varstvo okolja; proizvodnja ekoloških 
pridelkov in zdrave hrane; prispevek k okoljski ozaveščenosti in tržna niša  

15 Upravljanje z gozdovi + + priložnost za izrabo lesnih odpadkov za biomaso 
16 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
+ +  

17 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ +  

 Energetika    
18 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + +  
19 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
20 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ 0  

21 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ 0  

22 Zagotavljanje poplavne varnosti + 0  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
Zasnove vključujejo ukrepe za uveljavitev načel vzdržnega razvoja s skladnim prostorskim razvojem in dvigom inovativnosti na vseh področjih 
družbenega razvoja (gospodarstvo, okolje, kultura). 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Razvojna promocija okoljskega kapitala je pomembna za regijo, saj je LUR regija z razmeroma dobro ohranjenim naravnim okoljem in veliko biotsko 
pestrostjo, kar bi bilo smiselno »izkoristiti« za razvoj dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, turizma in rekreacije, poselitve itd. Vzdržno 
upravljanje z viri ter izkoriščanje potencialov, ki jih ponujajo predvsem obnovljivi viri, je eden ključnih elementov, na katerem temelji razvoj regije. 
Kakovostna kmetijska zemljišča v bližini trga, bogastvo voda in gozdov, ohranjena narava in krajina ter človeški potencial so tisti viri, na katerih regija 
gradi svoj razvoj v smeri pridelave konkurenčnih in potrošniku privlačnih pridelkov, razvoja alternativnih, okolju prijaznih virov energije (hidroenergija, 
biomasa), mehkih oblik turizma in rekreacije. Pomembno bi bilo povezati kmetijski sektor z zdravstveno/prehransko politiko za doseganje določenih 
sprememb na področju panog kmetijstva in živilskopredelovalne industrije, z namenom da se omogoči vsem prebivalcem dostop do zdrave hrane. 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 7: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 7: Razvojna promocija okoljskega kapitala 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je okoljski kapital razvojna kategorija? Ali upravljanje okoljske infrastrukture 
upošteva podnebne spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja ++ +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma  + +  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ ++  
6 Zdravje - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Poselitev    
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

++ ++  

 Promet    
9 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ ++  

10 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ ++  

11 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    
12 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

++ ++  

13 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ ++  

14 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ ++  

15 Upravljanje z gozdovi ++ ++  
16 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
++ ++  

17 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

++ ++  

 Energetika    
18 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ ++  
19 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

++ ++  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
20 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ ++  

21 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

++ ++  

22 Zagotavljanje poplavne varnosti ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov:  
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 7: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 7: Razvojna promocija okoljskega kapitala 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je okoljski kapital razvojna kategorija? Ali upravljanje okoljske infrastrukture 
upošteva podnebne spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ 0  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - 0  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma  - -  
5 Okoljevarstvo – splošno - +  
6 Zdravje - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Poselitev    
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ 0  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ +  

 Promet    
9 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ +  

10 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ 0  

11 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    
12 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ 0  

13 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ 0  

14 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ +  

15 Upravljanje z gozdovi + +  
16 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
+ +  

17 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ +  

 Energetika    
18 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + +  
19 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
20 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ 0  

21 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ 0  

22 Zagotavljanje poplavne varnosti + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 7: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 7: Razvojna promocija okoljskega kapitala 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je okoljski kapital razvojna kategorija? Ali upravljanje okoljske infrastrukture 
upošteva podnebne spremembe? 

 

II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Poselitev    
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ +  

 Promet    
9 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ +  

10 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- -  

11 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 

- -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 7: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 7: Razvojna promocija okoljskega kapitala 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je okoljski kapital razvojna kategorija? Ali upravljanje okoljske infrastrukture 
upošteva podnebne spremembe? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma  + +  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ +  
6 Zdravje ++ +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Poselitev    
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
   

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

   

 Promet    
9 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

   

10 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

   

11 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    
12 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

   

13 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

   

14 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

   

15 Upravljanje z gozdovi    
16 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
   

17 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

   

 Energetika    
18 Povečanje rabe obnovljivih virov energije     
19 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

   

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
20 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ +  

21 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

++ +  

22 Zagotavljanje poplavne varnosti ++ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 8: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 8: Upravljanje virov 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je upravljanje z 
vodami skladno z 

okvirno vodno 
direktivo? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali je upravljanje z 
zemljišči učinkovito 

(boljša izraba 
nezasedenih/degradir

anih območij, 
preprečevanje 

onesnaževanja)? 

Ali je izraba 
mineralnih virov 

premišljena? 

Ali so jasna 
prizadevanja za 
ohranjanje in 
izboljševanje 

kakovosti zraka, vod 
in zemljine? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

? - ++ - +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- - - - ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - - + - +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + - - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + - +  
6 Zdravje - - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ - ++ - +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ + + - +  

 Družbena infrastruktura       
9 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- - + - -  

10 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - - - -  

11 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

- - - - -  

12 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

- - - - -  

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

- - ++ - +  

 Promet       
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + - + - ++  
15 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - - - +  

16 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ + - - ++  

17 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - + - +  

18 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 

- - + - 0  

 Krajina       
19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
+ + + - +  

20 Upravljanje z gozdovi + + 0 - +  
21 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
+ + - - +  

22 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

++ + - - +  

 Energetika       
23 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ ++ 0 + ++  
24 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ ++ 0 - +  

25 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- - - - +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
26 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ ++ 0 - +  

27 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 
in vračanja/koristne izrabe odpadkov 

++ + + - +  

28 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ + - - ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
Področje mineralnih surovin je v zasnovah pomanjkljivo predstavljeno. 
 
Zaključni komentar: 
Vzdržno upravljanje z viri ter izkoriščanje potencialov, ki jih ponujajo predvsem obnovljivi viri, je eden ključnih elementov, na katerem temelji razvoj 
regije. Kakovostna kmetijska zemljišča v bližini trga, bogastvo voda in gozdov, ohranjena narava in krajina so tisti viri, na katerih regija lahko gradi svoj 
razvoj v smeri pridelave konkurenčnih in potrošniku privlačnih pridelkov, razvoja alternativnih, okolju prijaznih virov energije (hidroenergija, biomasa), 
mehkih oblik turizma in rekreacije, itd.  
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Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 8: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 8: Upravljanje virov 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je upravljanje z 
vodami skladno z 

okvirno vodno 
direktivo? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali je upravljanje z 
zemljišči učinkovito 

(boljša izraba 
nezasedenih/degradir

anih območij, 
preprečevanje 

onesnaževanja)? 

Ali je izraba 
mineralnih virov 

premišljena? 

Ali so jasna 
prizadevanja za 
ohranjanje in 
izboljševanje 

kakovosti zraka, vod 
in zemljine? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- - + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- - + - -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - - + - +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + +  
6 Zdravje - - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
- - ++ + +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ - ++ + +  

 Družbena infrastruktura       
9 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- - + - ++  

10 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - - - -  

11 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

- - - - -  

12 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

- - + - -  

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

- - + - ++  

 Promet       
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - - ++ - ++  
15 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - ++ - ++  

16 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - + - ++  

17 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - + - ++  

18 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 

- - i - ++  

 Krajina       
19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
++ ++ ++ ++ ++  

20 Upravljanje z gozdovi ++ ++ ++ ++ ++  
21 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
++ ++ ++ ++ +  

22 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

++ ++ ++ ++ ++  

 Energetika       
23 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + ++ + ++ ++  
24 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ ++ + ++ ++  

25 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- ++ + ++ ++  

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
26 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ ++ + - ++  

27 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 
in vračanja/koristne izrabe odpadkov 

++ ++ ++ + ++  

28 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ ++ + + ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 8: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 8: Upravljanje virov 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je upravljanje z 
vodami skladno z 

okvirno vodno 
direktivo? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali je upravljanje z 
zemljišči učinkovito 

(boljša izraba 
nezasedenih/degradir

anih območij, 
preprečevanje 

onesnaževanja)? 

Ali je izraba 
mineralnih virov 

premišljena? 

Ali so jasna 
prizadevanja za 
ohranjanje in 
izboljševanje 

kakovosti zraka, vod 
in zemljine? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- - 0 + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- - 0 - -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - - 0 - 0  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + + + + +  
6 Zdravje - - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
- - 0 + +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ - 0 + 0  

 Družbena infrastruktura       
9 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- - + - ++  

10 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - - - -  

11 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

- - - - -  

12 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

- - + - -  

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

- - + - ++  

 Promet       
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - - - - ++  
15 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - - - +  

16 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - - - ++  

17 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - + - +  

18 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 

- - + - 0/i  

 Krajina       
19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
0 + + + +  

20 Upravljanje z gozdovi 0 + + + +  
21 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
+ + + + +  

22 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

++ ++ ++ ++ ++  

 Energetika       
23 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + ++ + ++ ++  
24 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ ++ + ++ ++  

25 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- ++ + ++ ++  

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
26 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ ++ + - ++  

27 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 
in vračanja/koristne izrabe odpadkov 

0 0 0 - ++  

28 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

0 0 0 0/i ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 8: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 8: Upravljanje virov 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je upravljanje z 
vodami skladno z 

okvirno vodno 
direktivo? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali je upravljanje z 
zemljišči učinkovito 

(boljša izraba 
nezasedenih/degradir

anih območij, 
preprečevanje 

onesnaževanja)? 

Ali je izraba 
mineralnih virov 

premišljena? 

Ali so jasna 
prizadevanja za 
ohranjanje in 
izboljševanje 

kakovosti zraka, vod 
in zemljine? 

Komentarji in predlogi 

 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
- - ++ - +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- - ++ - +  

 Promet       
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - - + - ++  
15 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

- - + - ++  

16 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- - ++ - ++  

17 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - ++ - ++  

18 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 

- - - - +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 8: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 8: Upravljanje virov 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali je upravljanje z 
vodami skladno z 

okvirno vodno 
direktivo? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali je upravljanje z 
zemljišči učinkovito 

(boljša izraba 
nezasedenih/degradir

anih območij, 
preprečevanje 

onesnaževanja)? 

Ali je izraba 
mineralnih virov 

premišljena? 

Ali so jasna 
prizadevanja za 
ohranjanje in 
izboljševanje 

kakovosti zraka, vod 
in zemljine? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ + + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ + + + +  
6 Zdravje ++ + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR       
 Poselitev       
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
      

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

      

 Družbena infrastruktura       
9 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

      

10 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

      

11 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

      

12 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

      

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

      

 Promet       
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji       
15 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

      

16 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

      

17 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

      

18 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       
19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
      

20 Upravljanje z gozdovi       
21 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
      

22 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

      

 Energetika       
23 Povečanje rabe obnovljivih virov energije        
24 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

      

25 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

      

 Komunalno in vodno gospodarstvo       
26 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ + + ++ ++  

27 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 
in vračanja/koristne izrabe odpadkov 

+ + + ++ ++  

28 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ + + ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 9: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 9: Zmanjševati nastajanje odpadkov in povečevati njihovo ponovno 
uporabo  

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so jasne vzpodbude in politike za čim 
manjše nastajanje odpadkov, njihovo čim 

večjo koristno izrabo in neškodljivo 
predelavo ter odlaganje? 

Ali so razvidne rešitve za ravnanje z odpadki 
čim bližje nastanku? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- ?  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - -  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + 0  
6 Zdravje - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
7 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

- -  

8 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

- -  

9 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

0 -  

 Energetika    
10 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

0 -  

11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + -  
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

0 -  

13 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ 0  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
14 Postavljanje okoljske infrastrukture - 

prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ +  

15 Zagotavljanje poplavne varnosti - -  
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov ++ +  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
++ ++  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ ++  

     

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
Zasnove poudarjajo pomen zmanjševanja količine odpadkov oz. nasploh prizadevanje za čistejše okolje, rabo obnovljivih virov energije, prečiščevanje 
odplak in ponovno rabo odpadkov.  
 
Slabe strani zasnov: 
Nekateri okoljski cilji so znotraj zasnov premalo konkretizirani oz. bi bilo potrebno jasneje pokazati na skladnost zasnov z okoljskimi cilji. 
 
Zaključni komentar: 
Zmanjšanje količine odpadkov in njihova ponovna uporaba je eden temeljnih okoljskih ciljev regije. Ločeno zbiranje odpadkov omogoča reciklažo 
posameznih frakcij in njihovo ponovno uporabo. Odlagališča ustrezajo vsem okoljskim standardom. Eden od ukrepov za zmanjšanje količine odpadkov 
je tudi ustrezno izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu sortiranja, recikliranja, v prvi vrsti pa čim manjše proizvodnje odpadkov. 
 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 9: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 9: Zmanjševati nastajanje odpadkov in povečevati njihovo ponovno 
uporabo  

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so jasne vzpodbude in politike za čim 
manjše nastajanje odpadkov, njihovo čim 

večjo koristno izrabo in neškodljivo 
predelavo ter odlaganje? 

Ali so razvidne rešitve za ravnanje z odpadki 
čim bližje nastanku? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ ++  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - +  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ ++  
6 Zdravje + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
7 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ +  

8 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ +  

9 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

+ +  

 Energetika    
10 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ +  

11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + +  
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ +  

13 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
14 Postavljanje okoljske infrastrukture - 

prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ +  

15 Zagotavljanje poplavne varnosti - -  
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov ++ ++  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
++ ++  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ ++  

     

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 9: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 9: Zmanjševati nastajanje odpadkov in povečevati njihovo ponovno 
uporabo  

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so jasne vzpodbude in politike za čim 
manjše nastajanje odpadkov, njihovo čim 

večjo koristno izrabo in neškodljivo 
predelavo ter odlaganje? 

Ali so razvidne rešitve za ravnanje z odpadki 
čim bližje nastanku? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- -  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - -  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + +  
6 Zdravje + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
7 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

- -  

8 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

- -  

9 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- -  

 Energetika    
10 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+/i 0  

11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  +/i 0  
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

0 0  

13 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ 0  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
14 Postavljanje okoljske infrastrukture - 

prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ +  

15 Zagotavljanje poplavne varnosti - -  
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov ++ ++  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
++ ++  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ ++  

     

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 9: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 9: Zmanjševati nastajanje odpadkov in povečevati njihovo ponovno uporabo  
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali so jasne vzpodbude in politike za čim 
manjše nastajanje odpadkov, njihovo čim 

večjo koristno izrabo in neškodljivo 
predelavo ter odlaganje? 

Ali so razvidne rešitve za ravnanje z odpadki 
čim bližje nastanku? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + +  
6 Zdravje + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Krajina    
7 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

   

8 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 
izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

   

9 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

   

 Energetika    
10 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

   

11 Povečanje rabe obnovljivih virov energije     
12 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

   

13 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

   

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
14 Postavljanje okoljske infrastrukture - 

prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ ++  

15 Zagotavljanje poplavne varnosti + ++  
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov + +  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ +  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ +  

     

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
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MATRIKA 10: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 10: Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo OVE in zmanjševati 
odvisnost od neobnovljivih virov 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo prizadevanja za čim manjšo 
rabo energije in povečevanje energetske 
učinkovitosti? 

 

Ali regija razvija (svoje) obnovljive vire 
energije in zmanjšuje energijsko odvisnost? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ -  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - -  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ 0  
6 Zdravje - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Promet    
7 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ -  
8 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ -  

9 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

++ -  

10 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ -  

11 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 

+ -  

 Energetika    
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

++ 0  

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ ++  
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

++ ++  

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

++ +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
16 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ -  

17 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Okoljski cilj 10 je v zasnovah posameznih sistemov povečini dobro zastopan, saj je v vseh zasnovah poudarjena vzdržna raba neobnovljivh virov 
energije in preferinani obnovljivi viri. Prav tako je velik poudarek dan na energetski učinkovitosti.  
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Obnovljivi viri energije postajajo v današnjem času zaradi vse večje obremenjenosti okolja na eni strani, ter negotove preskrbe z energenti na drugi 
strani, vse pomembnejši. Njihove prednosti so predvsem: v primerjavi z neobnovljivimi fosilnimi viri energije predstavljajo čistejšo energijo, so lokalno 
dostopni, kar pomeni da na preskrbo z njimi ne vplivajo negotove razmere na svetovnem trgu, njihova raba pa predstavlja tudi izziv in nove poslovne 
priložnosti za razvojna podjetja in inštitucije, ter domače gospodarstvo nasploh.  
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 10: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 10: Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo OVE in zmanjševati 
odvisnost od neobnovljivih virov 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo prizadevanja za čim manjšo 
rabo energije in povečevanje energetske 
učinkovitosti? 

 

Ali regija razvija (svoje) obnovljive vire 
energije in zmanjšuje energijsko odvisnost? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja ++ ++  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - -  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ ++  
6 Zdravje - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Promet    
7 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ -  
8 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ -  

9 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

++ -  

10 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ -  

11 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 

++ -  

 Energetika    
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

++ ++  

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ ++  
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

++ ++  

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

++ ++  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
16 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
++ ++  

17 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 10: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 10: Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo OVE in zmanjševati 
odvisnost od neobnovljivih virov 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo prizadevanja za čim manjšo 
rabo energije in povečevanje energetske 
učinkovitosti? 

 

Ali regija razvija (svoje) obnovljive vire 
energije in zmanjšuje energijsko odvisnost? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ -  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja 0 0  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + +  
6 Zdravje - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Promet    
7 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + -  
8 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

+ -  

9 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ -  

10 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

0 -  

11 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 

0 -  

 Energetika    
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

++ +  

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ +  
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ +  

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
16 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ 0  

17 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ 0  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 10: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 10: Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo OVE in zmanjševati 
odvisnost od neobnovljivih virov 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo prizadevanja za čim manjšo 
rabo energije in povečevanje energetske 
učinkovitosti? 

 

Ali regija razvija (svoje) obnovljive vire 
energije in zmanjšuje energijsko odvisnost? 

 

II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Promet    
7 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ +  
8 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ +  

9 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

++ ++  

10 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ ++  

11 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 

++ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 10: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 10: Zmanjševati rabo energije, povečevati rabo OVE in zmanjševati odvisnost od 
neobnovljivih virov 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja Komentarji in predlogi 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstajajo prizadevanja za čim manjšo 
rabo energije in povečevanje energetske 
učinkovitosti? 

 

Ali regija razvija (svoje) obnovljive vire 
energije in zmanjšuje energijsko odvisnost? 

 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + +  
6 Zdravje + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR    
 Promet    
7 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji    
8 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

   

9 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

   

10 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

   

11 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 

   

 Energetika    
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

   

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije     
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

   

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

   

 Komunalno in vodno gospodarstvo    
16 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ +  

17 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in kako 
so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 11a: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – regionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA LUR Ali se 
učinkovito 

izrablja 
obstoječa 

infrastruktura? 

Ali se 
vzpodbuja 

razvoj oskrbnih 
dejavnosti? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potrebe po 
potovanjih? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potovalne 
razdalje? 

Ali se zmanjšujejo 
razlike v 

dostopnosti (do 
izobraževanja, 

dela, storitev) med 
urbano in 

podeželsko 
populacijo? 

Ali se 
omogočata 

varno 
kolesarjenje in 

hoja? 

Ali se izboljšuje 
privlačnost, 
zanesljivost, 

udobnost, varnost 
JPP? 

Ali se 
zmanjšujejo 

prometne gneče 
in potovalni 

časi? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ - 0 0 + - - 0  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ ++ ++ + 0 0 - +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja - ++ + - ++ - + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + - - - - - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno - - - - - - - -  
6 Zdravje - - - - - + - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR          
 Poselitev          
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ + ++ ++ - - - ++  

 Družbena infrastruktura          
8 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 

pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + - - + - - -  

9 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

- ++ - - ++ + - -  

10 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ - ++ ++ + - + ++  

 Promet          
11 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + - ++ + - - + +  
12 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ + ++ + + + ++ ++  

13 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ - + - - - + ++  

14 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + ++ + ++ + ++ ++  

15 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - 0 - - - - -  

16 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          
17 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ - + - ++ ++ - -  

18 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega kmetijstva - - - - - - - -  
19 Upravljanje z gozdovi - - - - - - - -  
 Energetika          
20 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + - - - - - -  
21 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- - - - - - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Učinkovitejši in uporabniku prijazni javni prometni sistem, zmanjšanje motornega prometa ter usklajevanje kraja bivanja in dela so glavni poudarki, ki 
jih zasledimo pri zasnovah – tako prometa, posredno pa tudi pri zasnovah ostalih sistemov.  
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Vse večja prometna obremenjenost regije, okoljski problemi ki jih prinaša promet, večanje potovalnih razdaj in podaljševanje trajanja potovanja zaradi 
zastojev so najpomembnejši vzroki, ki kličejo po reorganizaciji prometa. Med ključnimi ukrepi so v zasnovah izpostavljani: zmanjšanje rabe osebnega 
avtomobila skozi vzpostavitev učinkovitega javnega prometa, približevanje kraja bivanaja in dela, skupne rabe avtomobilov, vzpodbujanje kolesarjenja 
in zagotovitev ustrezne in varne infrastrukture za to. 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 11a: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – regionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA LUR Ali se 
učinkovito 

izrablja 
obstoječa 

infrastruktura? 

Ali se 
vzpodbuja 

razvoj oskrbnih 
dejavnosti? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potrebe po 
potovanjih? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potovalne 
razdalje? 

Ali se zmanjšujejo 
razlike v 

dostopnosti (do 
izobraževanja, 

dela, storitev) med 
urbano in 

podeželsko 
populacijo? 

Ali se 
omogočata 

varno 
kolesarjenje in 

hoja? 

Ali se izboljšuje 
privlačnost, 
zanesljivost, 

udobnost, varnost 
JPP? 

Ali se 
zmanjšujejo 

prometne gneče 
in potovalni 

časi? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

++ ++ ++ ++ ++ +/i +/i +/i Odv. od izvedbe, 
načeloma da 

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + ++ ++ ++ + - ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + ++ ++ ++ ++ - + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + i - + - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + - - - - + + ++  
6 Zdravje + ++ + + + + - +  
II. VSEBINE SP RPN LUR          
 Poselitev          
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++ ++ ++ ++ + + +  

 Družbena infrastruktura          
8 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 

pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ ++ + - ++ - - -  

9 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

++ ++ ++ + ++ - - +  

10 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ ++ ++ + ++ + - +  

 Promet          
11 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ + ++ ++ + ++ ++ ++  
12 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ + + ++ + ++ ++ ++  

13 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

++ + + i + ++ ++ i  

14 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ + + ++ + ++ ++ +  

15 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ + + + + ++ ++ +  

16 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 

i + + + + + ++ ++  

 Krajina          
17 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ ++ ++ - + ++ - -  

18 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega kmetijstva - - - - + - - -  
19 Upravljanje z gozdovi - - - - + - - -  
 Energetika          
20 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + - - - - - +  
21 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ - - - - - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 11a: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – regionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA LUR Ali se 
učinkovito 

izrablja 
obstoječa 

infrastruktura? 

Ali se 
vzpodbuja 

razvoj oskrbnih 
dejavnosti? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potrebe po 
potovanjih? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potovalne 
razdalje? 

Ali se zmanjšujejo 
razlike v 

dostopnosti (do 
izobraževanja, 

dela, storitev) med 
urbano in 

podeželsko 
populacijo? 

Ali se 
omogočata 

varno 
kolesarjenje in 

hoja? 

Ali se izboljšuje 
privlačnost, 
zanesljivost, 

udobnost, varnost 
JPP? 

Ali se 
zmanjšujejo 

prometne gneče 
in potovalni 

časi? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + + + + 0 0 0  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + + + + + - ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + + + + - + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + +/i - + - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno + - - - - + + ++  
6 Zdravje + + + + + + - +  
II. VSEBINE SP RPN LUR          
 Poselitev          
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ + ++ ++ - - - ++  

 Družbena infrastruktura          
8 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 

pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

0 0 - - + - - -  

9 Dostopnost do družbene infrastrukture za vse 
prebivalce (vse socialne, starostne skupine, 
invalide....) 

- + - - + + - -  

10 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ - + + + - + +  

 Promet          
11 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + - ++ + - - + +  
12 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ + ++ + + + ++ ++  

13 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ - + - - - + ++  

14 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + ++ + ++ + ++ ++  

15 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - 0 - - - - -  

16 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          
17 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ - + - ++ ++ - -  

18 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega kmetijstva - - - - - - - -  
19 Upravljanje z gozdovi - - - - - - - -  
 Energetika          
20 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  0 0 - - - - - -  
21 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- - - - - - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 11a: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – regionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA LUR Ali se 
učinkovito 

izrablja 
obstoječa 

infrastruktura? 

Ali se 
vzpodbuja 

razvoj oskrbnih 
dejavnosti? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potrebe po 
potovanjih? 

Ali se 
zmanjšujejo 
potovalne 
razdalje? 

Ali se zmanjšujejo 
razlike v 

dostopnosti (do 
izobraževanja, 

dela, storitev) med 
urbano in 

podeželsko 
populacijo? 

Ali se 
omogočata 

varno 
kolesarjenje in 

hoja? 

Ali se izboljšuje 
privlačnost, 
zanesljivost, 

udobnost, varnost 
JPP? 

Ali se 
zmanjšujejo 

prometne gneče 
in potovalni 

časi? 

Komentarji 
in 

predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR          
 Poselitev          
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ Potovalni časi se 

izboljšujejo ob 
upoštevanju vseh 
usmeritev iz zasnov, ne 
le zgoščevanju 

 Promet          
11 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + - ++ + + + - ++  
12 Zagotavljanje JPP, ki je usklajen z 

načrtovanim razvojem urbanih območij 
(vključuje P+R) 

++ - - - ++ - ++ ++  

13 Zmanjševanje deleža osebnega 
motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ - - - + ++ + +  

14 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ ++ ++ ++ ++ ++ + ++  

15 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - - - - - - -  

16 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 

++ ++ + + ++ + ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 11b: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – nadregionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstaja prizadevanje k 
izboljšanju kakovosti okolja 

vključujoč klimatske spremembe? 

Ali se prenaša prevoz blaga s 
cest na železnico? 

Ali se ustvarja infrastruktura in 
logistične storitve za učinkovit 

tranzit blaga na ravni EU? 

Ali se ustvarjajo rešitve za 
potrebe hitrega, udobnega, 

varnega prevoza potnikov na 
mednarodni ravni? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ 0 + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ 0 - -  

4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno +  - -  
6 Zdravje - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana 

območja in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ - - -  

 Promet      
8 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 

prometa 
+ - - -  

9 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 

++ ++ ++ ++  

 Energetika      
10 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ - - -  
11 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

++ - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
Učinkovit promet na nadregionalni ravni je dobro zastopan predvsem pri točki 9 – okrepitev prometne vozliščnosti Ljubljane znotraj zasnove 
prometnega sistema.  
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Na nadregionalni ravni je eden najpomembnejših ukrepov za zmanjšanje prometa preusmeritev čim več tovornega prometa na železnico, s čimer se 
zmanjša prometna obremenjenost cest, onesnaževanje, potovalni časi. Sicer tudi na nadregionalni ravni veljejo podobnio ukrepi za zmanjšanje prometa 
kot na regionalni. Povečuje se delež javnega prometa ter kombiniranje prevoznih sredstev (kolo + vlak, avtomobil + bus, skupna raba avtomobila, itd.). 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 

andrejg
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MATRIKA 11b: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – nadregionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstaja prizadevanje k 
izboljšanju kakovosti okolja 

vključujoč klimatske spremembe? 

Ali se prenaša prevoz blaga s 
cest na železnico? 

Ali se ustvarja infrastruktura in 
logistične storitve za učinkovit 

tranzit blaga na ravni EU? 

Ali se ustvarjajo rešitve za 
potrebe hitrega, udobnega, 

varnega prevoza potnikov na 
mednarodni ravni? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

++ + - +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

++ - - +  

4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ - - +  
6 Zdravje ++ - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana 

območja in zgoščevanje obstoječih naselij  
++ - + ++  

 Promet      
8 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 

prometa 
++ - - -  

9 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 

++ ++ ++ ++  

 Energetika      
10 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ - - -  
11 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

++ - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 11b: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – nadregionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstaja prizadevanje k 
izboljšanju kakovosti okolja 

vključujoč klimatske spremembe? 

Ali se prenaša prevoz blaga s 
cest na železnico? 

Ali se ustvarja infrastruktura in 
logistične storitve za učinkovit 

tranzit blaga na ravni EU? 

Ali se ustvarjajo rešitve za 
potrebe hitrega, udobnega, 

varnega prevoza potnikov na 
mednarodni ravni? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ 0 - 0  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ - - 0  

4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno ++ - - +  
6 Zdravje + - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana 

območja in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ - 0 +  

 Promet      
8 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 

prometa 
++ - - -  

9 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 

+ ++ ++ ++  

 Energetika      
10 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + - - -  
11 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 11b: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 11: Učinkovit promet – nadregionalna raven 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali obstaja prizadevanje k 
izboljšanju kakovosti okolja 

vključujoč klimatske spremembe? 

Ali se prenaša prevoz blaga s 
cest na železnico? 

Ali se ustvarja infrastruktura in 
logistične storitve za učinkovit 

tranzit blaga na ravni EU? 

Ali se ustvarjajo rešitve za 
potrebe hitrega, udobnega, 

varnega prevoza potnikov na 
mednarodni ravni? 

Komentarji in predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR      
 Poselitev      
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana 

območja in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ - - -  

 Promet      
8 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 

prometa 
+ + - -  

9 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 

+ ++ ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 12: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 12: Zagotavljati možnosti za kakovostno zaposlitev, vključujoč 
zmanjšanje potreb po potovanjih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se nova delovna mesta 
ustvarjajo v mestih in na 

podeželju? 

Ali delovna mesta zahtevajo 
višjo usposobljenost kadrov in 

zagotavljajo višje plače? 

Ali se z inovativnostjo SMP 
(srednja in mala podjetja) 

povečuje dostop do različnih 
delovnih mest? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ - 0  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ 0 -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + -  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno - - -  
6 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
7 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + -  

8 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

+ + -  

9 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

- - -  

10 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

+ + -  

11 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - -  

12 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

- + +  

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ + -  

 Promet     
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + + - ni nujno da je delovno mesto na podeželju, že delo 

na domu zmanjša potrebo po vožnji. 
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - -  

 Krajina     
16 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

- - -  

17 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ + - višanje izobrazbene ravni, večja osveščenost 
prebivalstva, večja skrb za okolje 

18 Upravljanje z gozdovi + ? - strokovno delo gozdarske službe je že danes 
ustrezno,razmeroma dobro izobražen kader 

19 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - -  

 Energetika     
20 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

- - +  

21 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  - - -  
22 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- - -  

23 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- - -  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
24 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
- - -  

25 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

- + -  

26 Zagotavljanje poplavne varnosti - + -  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov - - -  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
- - -  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

- + -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
Večina zasnov daje prioriteto novim zaposlitvenim možnostim tako v mestih, kot na podeželju, v povezavi z vzpostavitvijo učinkovite družbene 
strukture, uporabniku prijaznega prometnega sistema ter ohranjene narave in krajine.  
 
Slabe strani zasnov: 
Kljub zgoraj navedenem so zasnove velikokrat ocenjene z oceno (-), vendar bi to v precejšnji meri pripisala sami naravi podpornih vprašanj, ki so zelo 
detajlna in na taki ravni v posameznih zasnovah niso obdelana.  
 
Zaključni komentar:  
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Dobre zaposlitvene možnosti za vse probivalce tako v mestih kot tudi na podeželju so eden ključnih pogojev za uspešen razvoj regije. Na podeželju se 
odpirajo nova delovna mesta tudi za višje izobražene, za razliko od prejšnjih obdobij, ko se je kraj bivanja običajno prilagajal kraju dela, zdaj teče tudi 
obraten proces – z omogočanjem dela od doma, selitvijo nekaterih uradov (ali njihovih) delov na območje, kjer stanjujejo zaposleni, itd. Ta ukrep ima 
več pozitivnih učinkov: zmanjša se prometna obremenjenost, posamezna manjša naselja pridobijo nove funkcije, s tem se zmanjša možnost da postanejo 
le spalna naselja, posamezniki imajo več prostega časa, saj ga ne izgubljajo z vsakodnevnim dolgotrajnim potovanjem do delovnega mesta in nazaj 
domov. 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 13: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 13: Razvijati kulturo podjetništva in inovacij 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje sodelovanje 
med znanstveno-raziskovalnimi 

ustanovami in proizvodnimi 
podjetji? 

Ali se omogoča enakopraven 
dostop do kakovostnega 

izobraževanja in učinkovitega 
usposabljanja v povezavah šole-

industrija? 

Ali podjetništvo in inovacije 
slonijo na elementih prostorske 
kohezije to je ali poslovni načrti 

upoštevajo povezave med 
gospodarskimi, družbenimi in 

fizičnimi/okoljskimi 
sestavinami? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- - -  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + - -  
3 Okoljevarstvo – splošno - - -  
4 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
5 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- + -  

6 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ ++ ++  

7 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ - +  

 Krajina     
8 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
+ + - povezava novo ustanovljenih kmetijskih inštitutov 

in izobraževalnih središč s sodobno kmetijsko 
proizvodnjo in živilsko-predelovalno industrijo 

9 Upravljanje z gozdovi + - -  
10 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
- - -  

11 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - -  

 Energetika     
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

- + +  

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + - +  
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- - +  

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ + +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov - - +  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
- - +  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ - +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
Razvoj podjetništva in njegovo povezovanje z znanostjo, kulturo, izobraževalnimi institucijami, učinkovito rabo energije je poudarjen znotraj vseh 
zasnov. 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Razvoj podjetništva in inovacij je priložnost za regijo v celoti, kot tudi za posamezna naselja, v katerih se razvijejo nove funkcije. Pri tem je poseben 
poudarek dan povezavi med znanstvenimi in izobraževalnimi inštitucijami ter podjetji, kar omogoča hiter prehod novih znanj v prakso ter uporabo 
praktičnih izkušenj pri razvoju. Dejavnosti, ki so vezane na naravne vire se razvijajo v območjih, kjer se ti viri nahajajo (npr. kmetijski inštituti in 
poskusni centri, podjetja za predelavo biomase, itd.). 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 12: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 12: Zagotavljati možnosti za kakovostno zaposlitev, vključujoč 
zmanjšanje potreb po potovanjih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se nova delovna mesta 
ustvarjajo v mestih in na 

podeželju? 

Ali delovna mesta zahtevajo 
višjo usposobljenost kadrov in 

zagotavljajo višje plače? 

Ali se z inovativnostjo SMP 
(srednja in mala podjetja) 

povečuje dostop do različnih 
delovnih mest? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ ++ +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma 0 0 0  
5 Okoljevarstvo – splošno 0 0 0  
6 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
7 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + -  

8 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ + -  

9 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

++ + 0  

10 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + -  

11 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ + -  

12 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ 0 0  

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ - -  

 Promet     
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + 0 +  
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + +  

 Krajina     
16 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ + +  

17 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ + +  

18 Upravljanje z gozdovi + + -  
19 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 

vodami skladno z Vodno direktivo EU 
- + -  

 Energetika     
20 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + +  

21 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + +  
22 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- + +  

23 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- - 0  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
24 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
- - -  

25 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ + +  

26 Zagotavljanje poplavne varnosti - - -  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov - - -  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ + +  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

- + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
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andrejg
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MATRIKA 12: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 12: Zagotavljati možnosti za kakovostno zaposlitev, vključujoč 
zmanjšanje potreb po potovanjih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se nova delovna mesta 
ustvarjajo v mestih in na 

podeželju? 

Ali delovna mesta zahtevajo 
višjo usposobljenost kadrov in 

zagotavljajo višje plače? 

Ali se z inovativnostjo SMP 
(srednja in mala podjetja) 

povečuje dostop do različnih 
delovnih mest? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + + (samo načelne opredelive, dejanski vplivi odvisni od 
implementacije...) 

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ ++ ++  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + +  
6 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
7 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ + -  

8 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

++ + -  

9 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

++ + +  

10 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

++ + -  

11 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

++ + -  

12 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ + +  

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

++ + -  

 Promet     
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + + +  
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + +  

 Krajina     
16 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

++ + +  

17 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ + +  

18 Upravljanje z gozdovi + + -  
19 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 

vodami skladno z Vodno direktivo EU 
- + -  

 Energetika     
20 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + +  

21 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ ++ ++  
22 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- + +  

23 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

++ ++ ++  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
24 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
- - -  

25 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ + +  

26 Zagotavljanje poplavne varnosti - - -  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov - - -  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ + ++  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

- + ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 12: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 12: Zagotavljati možnosti za kakovostno zaposlitev, vključujoč 
zmanjšanje potreb po potovanjih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se nova delovna mesta 
ustvarjajo v mestih in na 

podeželju? 

Ali delovna mesta zahtevajo 
višjo usposobljenost kadrov in 

zagotavljajo višje plače? 

Ali se z inovativnostjo SMP 
(srednja in mala podjetja) 

povečuje dostop do različnih 
delovnih mest? 

Komentarji in predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Promet     
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji ++ - +  
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

++ - +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
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MATRIKA 12: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 12: Zagotavljati možnosti za kakovostno zaposlitev, vključujoč zmanjšanje 
potreb po potovanjih 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se nova delovna mesta 
ustvarjajo v mestih in na 

podeželju? 

Ali delovna mesta zahtevajo 
višjo usposobljenost kadrov in 

zagotavljajo višje plače? 

Ali se z inovativnostjo SMP 
(srednja in mala podjetja) 

povečuje dostop do različnih 
delovnih mest? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + ++ ++  
6 Zdravje ++ + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
7 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

    

8 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

    

9 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

    

10 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

    

11 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

    

12 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

    

13 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

    

 Promet     
14 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji     
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

    

 Krajina     
16 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

    

17 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

    

18 Upravljanje z gozdovi     
19 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 

vodami skladno z Vodno direktivo EU 
    

 Energetika     
20 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

    

21 Povečanje rabe obnovljivih virov energije      
22 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

    

23 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

    

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
24 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ + +  

25 Postavljanje okoljske infrastrukture - 
prioritete kanalizacijske infrastrukture in 
KČN 

+ + +  

26 Zagotavljanje poplavne varnosti + + +  
27 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov + + ++  
28 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ ++ ++  

29 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ ++ ++  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in kako 
so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 13: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 13: Razvijati kulturo podjetništva in inovacij 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje sodelovanje 
med znanstveno-raziskovalnimi 

ustanovami in proizvodnimi 
podjetji? 

Ali se omogoča enakopraven 
dostop do kakovostnega 

izobraževanja in učinkovitega 
usposabljanja v povezavah šole-

industrija? 

Ali podjetništvo in inovacije 
slonijo na elementih prostorske 
kohezije to je ali poslovni načrti 

upoštevajo povezave med 
gospodarskimi, družbenimi in 

fizičnimi/okoljskimi 
sestavinami? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + +  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
3 Okoljevarstvo – splošno ++ ++ ++  
4 Zdravje + + -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
5 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- ++ -  

6 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

++ ++ ++  

7 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

+ + +  

 Krajina     
8 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
+ + +  

9 Upravljanje z gozdovi + - +  
10 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
+ - +  

11 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ - +  

 Energetika     
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + +  

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  ++ + ++  
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

++ ++ +  

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ + +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov + + +  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
++ + +  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

++ + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 13: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 13: Razvijati kulturo podjetništva in inovacij 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje sodelovanje 
med znanstveno-raziskovalnimi 

ustanovami in proizvodnimi 
podjetji? 

Ali se omogoča enakopraven 
dostop do kakovostnega 

izobraževanja in učinkovitega 
usposabljanja v povezavah šole-

industrija? 

Ali podjetništvo in inovacije 
slonijo na elementih prostorske 
kohezije to je ali poslovni načrti 

upoštevajo povezave med 
gospodarskimi, družbenimi in 

fizičnimi/okoljskimi 
sestavinami? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

0 + 0  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja 0 + 0  
3 Okoljevarstvo – splošno + + +  
4 Zdravje 0 + -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
5 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- + -  

6 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + +  

7 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

0 + +  

 Krajina     
8 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
0 + +  

9 Upravljanje z gozdovi 0 - +  
10 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
0 - +  

11 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - +  

 Energetika     
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + +  

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + +  
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

0 + +  

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ + +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov 0 + +  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ + +  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 13: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 13: Razvijati kulturo podjetništva in inovacij 
 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje sodelovanje 
med znanstveno-raziskovalnimi 

ustanovami in proizvodnimi 
podjetji? 

Ali se omogoča enakopraven 
dostop do kakovostnega 

izobraževanja in učinkovitega 
usposabljanja v povezavah šole-

industrija? 

Ali podjetništvo in inovacije 
slonijo na elementih prostorske 
kohezije to je ali poslovni načrti 

upoštevajo povezave med 
gospodarskimi, družbenimi in 

fizičnimi/okoljskimi 
sestavinami? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + +  

2 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
3 Okoljevarstvo – splošno + + +  
4 Zdravje + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Družbena infrastruktura     
5 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 

zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

    

6 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

    

7 Zagotovitev polnosti javnih storitev čim 
bližje kraju bivanja/dela 

    

 Krajina     
8 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 

kmetijstva 
    

9 Upravljanje z gozdovi     
10 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
    

11 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

    

 Energetika     
12 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

    

13 Povečanje rabe obnovljivih virov energije      
14 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

    

15 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

    

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
16 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov + + +  
17 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ + +  

18 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in kako 
so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 14: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 14: Zagotavljati fizične pogoje za majhno in srednje veliko, uspešno 
gospodarstvo, vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne proizvodne, predelovalne in informacijske tehnologije 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje informacijska 
infrastruktura v regiji? 

 
 

Ali se zmanjšujejo 
tehnološke razlike? 

Ali se zagotavljajo upravno-zemljiški 
pogoji za ustanavljanje novih SMP (srednja 
in mala podjetja) na podeželju in v okviru 

novih gospodarskih con? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- ++ -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + ?  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno - - -  
6 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Poselitev     
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
- - -  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- - -  

 Družbena infrastruktura     
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

- - -  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

- + -  

11 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

- - -  

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- - -  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - -  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ - -  

 Promet     
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + ++  

16 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - -  

17 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     
18 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

- - -  

19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- + - povezava novo ustanovljenih kmetijskih 
inštitutov in izobraževalnih središč s sodobno 
kmetijsko proizvodnjo in živilsko-
predelovalno industrijo 

20 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - -  

 Energetika     
21 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

- + +  

22 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  - + -  
23 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- + -  

24 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- + -  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
25 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov -  -  
26 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
- + -  

27 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

- + -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 14: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 14: Zagotavljati fizične pogoje za majhno in srednje veliko, uspešno 
gospodarstvo, vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne proizvodne, predelovalne in informacijske tehnologije 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje informacijska 
infrastruktura v regiji? 

 
 

Ali se zmanjšujejo 
tehnološke razlike? 

Ali se zagotavljajo upravno-zemljiški 
pogoji za ustanavljanje novih SMP (srednja 
in mala podjetja) na podeželju in v okviru 

novih gospodarskih con? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

+ + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - +  
5 Okoljevarstvo – splošno - - -  
6 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Poselitev     
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ + ++  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ - -  

 Družbena infrastruktura     
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

++ - -  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

+ - -  

11 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

- + -  

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

+ - -  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - -  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

+ + +  

 Promet     
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + ++  

16 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - -  

17 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     
18 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

+ - -  

19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- - -  

20 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - -  

 Energetika     
21 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + +  

22 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + +  
23 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ + +  

24 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ + -  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
25 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov - - -  
26 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
+ + -  

27 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

- + -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 14: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 14: Zagotavljati fizične pogoje za majhno in srednje veliko, uspešno 
gospodarstvo, vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne proizvodne, predelovalne in informacijske tehnologije 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje informacijska 
infrastruktura v regiji? 

 
 

Ali se zmanjšujejo 
tehnološke razlike? 

Ali se zagotavljajo upravno-zemljiški 
pogoji za ustanavljanje novih SMP (srednja 
in mala podjetja) na podeželju in v okviru 

novih gospodarskih con? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop izbora 
razvojnih območij 

- + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

- + -  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + -  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma - - -  
5 Okoljevarstvo – splošno - - -  
6 Zdravje - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Poselitev     
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
- - -  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- - -  

 Družbena infrastruktura     
9 Regionalne/občinske prioritete za primarno 

raven (predšolsko, šolsko varstvo, šport, 
zdravstvo, kultura) čim bližje kraju 
bivanja/dela 

- - -  

10 Kakovostna in dostopna oskrba z družbeno 
infrastrukturo na sekundarni in terciarni 
ravni – konkurenčnost v širšem evropskem 
prostoru 

0 + -  

11 Povezovanje družbenih dejavnosti vertikalno 
in horizontalno 

- - -  

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

- - -  

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

- - -  

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega partnerstva 
pri povezovanju družbenih dejavnosti in 
gospodarstva  

- - -  

 Promet     
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

0 + 0  

16 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - -  

17 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     
18 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture za 

izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

- - -  

19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- 0 -  

20 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - -  

 Energetika     
21 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + +  

22 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  - + +  
23 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- + +  

24 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

- 0 -  

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
25 Zmanjševanje obsega nastajanja odpadkov - - -  
26 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, predelave 

in vračanja/koristne izrabe odpadkov 
- 0 0  

27 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

- + 0  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 14: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 14: Zagotavljati fizične pogoje za majhno in srednje veliko, uspešno 
gospodarstvo, vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne proizvodne, predelovalne in informacijske tehnologije 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje informacijska 
infrastruktura v regiji? 

 
 

Ali se zmanjšujejo 
tehnološke razlike? 

Ali se zagotavljajo upravno-zemljiški 
pogoji za ustanavljanje novih SMP (srednja 
in mala podjetja) na podeželju in v okviru 

novih gospodarskih con? 

Komentarji in predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Poselitev     
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana območja 

in zgoščevanje obstoječih naselij  
+ - +  

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

- - -  

 Promet     
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ - -  

16 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

+ - -  

17 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 

- - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
Placed Image

andrejg
Placed Image



MATRIKA 14: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika izpolnjevanja SPVO cilja 14: Zagotavljati fizične pogoje za majhno in srednje 
veliko, uspešno gospodarstvo, vključujoč infrastrukturo, ki podpira napredne proizvodne, predelovalne in informacijske tehnologije 

Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali se izboljšuje informacijska 
infrastruktura v regiji? 

 
 

Ali se zmanjšujejo 
tehnološke razlike? 

Ali se zagotavljajo upravno-zemljiški 
pogoji za ustanavljanje novih SMP 

(srednja in mala podjetja) na podeželju 
in v okviru novih gospodarskih con? 

Komentarji in predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ + +  

2 Usklajevanje kraja bivanja in dela  
(cilj: čim manj prometnih obremenitev) 

+ + +  

3 Regionalne prioritete  za razvoj podeželja + + +  
4 Upravljanje pozidave za potrebe turizma + + +  
5 Okoljevarstvo – splošno + + +  
6 Zdravje ++ ++ +  
II. VSEBINE SP RPN LUR     
 Poselitev     
7 Usmerjanje nove poselitve v urbana 

območja in zgoščevanje obstoječih naselij  
    

8 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 
varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

    

 Družbena infrastruktura     
9 Regionalne/občinske prioritete za 

primarno raven (predšolsko, šolsko 
varstvo, šport, zdravstvo, kultura) čim 
bližje kraju bivanja/dela 

    

10 Kakovostna in dostopna oskrba z 
družbeno infrastrukturo na sekundarni in 
terciarni ravni – konkurenčnost v širšem 
evropskem prostoru 

    

11 Povezovanje družbenih dejavnosti 
vertikalno in horizontalno 

    

12 Zagotavljanje izobraževalnih, športnih, 
zdravstvenih in kulturnih objektov ter 
storitev nadregionalnega pomena 

    

13 Zagotavljanje medgeneracijskega 
povezovanja 

    

14 Vzpodbujanje zasebno-javnega 
partnerstva pri povezovanju družbenih 
dejavnosti in gospodarstva  

    

 Promet     
15 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 

okoljsko ustreznejše dostopnosti do 
javnih funkcij, delovnih mest, storitev in 
znanja vsem prebivalcem regije ob 
zmanjšanju potreb po vožnji 

    

16 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

    

17 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     
18 Zagotavljanje kakovostne infrastrukture 

za izvajanje različnih oblik rekreacije in 
turističnih dejavnosti  

    

19 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

    

20 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

    

 Energetika     
21 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti 
podjetij in drugih deležnikov ter regije 
kot celote  

    

22 Povečanje rabe obnovljivih virov energije      
23 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

    

24 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

    

 Komunalno in vodno gospodarstvo     
25 Zmanjševanje obsega nastajanja 

odpadkov 
+ + +  

26 Zagotavljanje sortiranja, obdelave, 
predelave in vračanja/koristne izrabe 
odpadkov 

+ + +  

27 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 
čim manjšimi vplivi na okolje 

+ + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih 
ciljev v zasnovah in kako so te zahteve upoštevane): 
 

andrejg
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MATRIKA 15: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika podnebnih sprememb 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali načini in lokacije 
pozidave ter ureditve 
upoštevajo klimatske 

spremembe? 

Ali gre pri prometnih 
zasnovah za prispevek k 

izboljšanju kakovosti 
okolja vključujoč 

klimatske spremembe? 

Ali se v zvezi z 
ohranjanjem/izboljše

vanjem biološke 
raznovrstnosti 

upošteva podnebne 
spremembe? 

Ali upravljanje okoljske 
infrastrukture upošteva 
podnebne spremembe? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali regija razvija 
(svoje) obnovljive 

vire energije in 
zmanjšuje energijsko 

odvisnost? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ + ? + ++ +  

2 Zdravje - - - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
3 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 

varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ ++ - + ? -  

 Promet        
4 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + ++ - + - -  
5 Zmanjševanje deleža osebnega 

motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ ++ - - - -  

6 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + - + - -  

7 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- + - - - -  

8 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 

- + - + - - z okoljskega vidika 
pozitivna preusmeritev 
prometa na železnico 

 Krajina        
9 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ - + - - -  

10 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- - + - - -  

11 Upravljanje z gozdovi - - + ? + +  
12 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
- - + - + -  

13 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - + - ++ +  

 Energetika        
14 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

- + - ? - +  

15 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  - + + + + ++  
16 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- + - + + +  

17 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ + - + ? +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo        
18 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
- - - - ++ -  

19 Zagotavljanje poplavne varnosti - - - - + -  
20 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 

čim manjšimi vplivi na okolje 
- + - + - +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
V večini zasnov je vzpostavljen kritičen odnos do podnebnih sprememb ter predvideni ukrepi za soočenje z njimi oz. prilagoditev nanje (npr. kmetijstvo, 
upravljenje z vodami, obnovljivi viri energije, itd.). 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
Zmanjšanje rabe energije, še posebej tiste, proizvedene iz fosilnih goriv, ustreznejša, okolju prijazna energetsko varčna gradnja, prilagoditev kmetijstva 
na višje temperature in sušo skupaj z zaščitnimi ukrepi, ogroženost zaradi naravnih nesreč, ki so (lahko) posledica podnebnih spremeb – vse to so glavni 
izzivi, s katerimi se sooča regija. Soočanje s problemi, ki jih prinašajo podnebne spremebe je najučinkovitejše skozi ustrezno celostno načrtovanje – tako 
prostorsko, kot tudi tehnološko. 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 15: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika podnebnih sprememb 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali načini in lokacije 
pozidave ter ureditve 
upoštevajo klimatske 

spremembe? 

Ali gre pri prometnih 
zasnovah za prispevek k 

izboljšanju kakovosti 
okolja vključujoč 

klimatske spremembe? 

Ali se v zvezi z 
ohranjanjem/izboljše

vanjem biološke 
raznovrstnosti 

upošteva podnebne 
spremembe? 

Ali upravljanje okoljske 
infrastrukture upošteva 
podnebne spremembe? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali regija razvija 
(svoje) obnovljive 

vire energije in 
zmanjšuje energijsko 

odvisnost? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ - - + - ++  

2 Zdravje - - - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
3 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 

varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ ++ - + ++ + Načelne opredelitve 

 Promet        
4 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + ++ + - - +  
5 Zmanjševanje deleža osebnega 

motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ ++ + + - +  

6 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + - - - -  

7 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- + - - - -  

8 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        
9 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ - + ++ + -  

10 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

++ - ++ ++ ++ +  

11 Upravljanje z gozdovi + ++ ++ + ++ ++  
12 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
+ - + + + -  

13 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

+ - + + ++ ++  

 Energetika        
14 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

+ + - ++ - +  

15 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  + + + ++ i i Izraba hidroenergije je 
lahko v konfliktu z 
drugimi 
funkcijami/ohranjanjem 
vodotokov 

16 Zagotavljanje  povezanega energetskega 
načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

+ - + + + +  

17 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

++ - - + - +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo        
18 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
++ - - + ++ ++  

19 Zagotavljanje poplavne varnosti ++ + - + ++ +  
20 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 

čim manjšimi vplivi na okolje 
- - - + + ++/i Odv. od izvedbe 

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 15: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika podnebnih sprememb 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali načini in lokacije 
pozidave ter ureditve 
upoštevajo klimatske 

spremembe? 

Ali gre pri prometnih 
zasnovah za prispevek k 

izboljšanju kakovosti 
okolja vključujoč 

klimatske spremembe? 

Ali se v zvezi z 
ohranjanjem/izboljše

vanjem biološke 
raznovrstnosti 

upošteva podnebne 
spremembe? 

Ali upravljanje okoljske 
infrastrukture upošteva 
podnebne spremembe? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali regija razvija 
(svoje) obnovljive 

vire energije in 
zmanjšuje energijsko 

odvisnost? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ 0 0 + 0 +  

2 Zdravje - - - - - -  
II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
3 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 

varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ + - + + +  

 Promet        
4 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji + ++ + - - +  
5 Zmanjševanje deleža osebnega 

motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

+ ++ + + - +  

6 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

+ + - - - -  

7 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- + - - - -  

8 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        
9 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

+ - 0 ++ + -  

10 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

- - 0 0 0 +  

11 Upravljanje z gozdovi - 0 0 + + ++  
12 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
- - + 0 + -  

13 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

- - + + + ++  

 Energetika        
14 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

- + - + + +  

15 Povečanje rabe obnovljivih virov energije  - + + ++ ++ +  
16 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

- - + + + +  

17 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

+ - - + + +  

 Komunalno in vodno gospodarstvo        
18 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
- - - + - ++  

19 Zagotavljanje poplavne varnosti - + - + - +  
20 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 

čim manjšimi vplivi na okolje 
- - - + + +  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 15: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika podnebnih sprememb 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali načini in lokacije 
pozidave ter ureditve 
upoštevajo klimatske 

spremembe? 

Ali gre pri prometnih 
zasnovah za prispevek k 

izboljšanju kakovosti 
okolja vključujoč 

klimatske spremembe? 

Ali se v zvezi z 
ohranjanjem/izboljše

vanjem biološke 
raznovrstnosti 

upošteva podnebne 
spremembe? 

Ali upravljanje okoljske 
infrastrukture upošteva 
podnebne spremembe? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali regija razvija 
(svoje) obnovljive 

vire energije in 
zmanjšuje energijsko 

odvisnost? 

Komentarji 
in 

predlogi 

II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
3 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 

varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

+ + - + + +  

 Promet        
4 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji - + - - - -  
5 Zmanjševanje deleža osebnega 

motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

- + - - - -  

6 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

- - - - - -  

7 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

- - - - - -  

8 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 

- - - - - -  

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 

 
Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev v zasnovah in 
kako so te zahteve upoštevane): 
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MATRIKA 15: ocena zasnov SP RPN LUR z vidika podnebnih sprememb 
Strategije, usmeritve ukrepi Podporna vprašanja 

I. PROSTORSKA STRATEGIJA - 
SPLOŠNO 

Ali načini in lokacije 
pozidave ter ureditve 
upoštevajo klimatske 

spremembe? 

Ali gre pri prometnih 
zasnovah za prispevek k 

izboljšanju kakovosti 
okolja vključujoč 

klimatske spremembe? 

Ali se v zvezi z 
ohranjanjem/izboljše

vanjem biološke 
raznovrstnosti 

upošteva podnebne 
spremembe? 

Ali upravljanje okoljske 
infrastrukture upošteva 
podnebne spremembe? 

Ali skrb za vodne 
zmogljivosti in 

značilnosti upošteva 
podnebne 

spremembe? 

Ali regija razvija 
(svoje) obnovljive 

vire energije in 
zmanjšuje energijsko 

odvisnost? 

Komentarji 
in 

predlogi 

1 Regionalni razvojni pristop ter pristop 
izbora razvojnih območij 

+ + + + ++ +  

2 Zdravje + + + + + +  
II. VSEBINE SP RPN LUR        
 Poselitev        
3 Načrtovanje poselitve z upoštevanjem 

varnosti pred naravnimi in tehnološkimi 
nesrečami 

       

 Promet        
4 Prioritete zmanjšanja potreb po vožnji        
5 Zmanjševanje deleža osebnega 

motoriziranega prometa  (doseganje 
ugodnejšega  »modal-splita«) 

       

6 Zagotavljanje udobne, cenejše, varne in 
okoljsko ustreznejše dostopnosti do javnih 
funkcij, delovnih mest, storitev in znanja 
vsem prebivalcem regije ob zmanjšanju 
potreb po vožnji 

       

7 Zmanjševanje zdravstvenih tveganj zaradi 
prometa 

       

8 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        
9 Ohranjanje naravne, kulturne, urbane in 

kmetijske krajine ter identitete, ki omogoča 
zdravo, varno in prijetno bivalno okolje  

       

10 Ohranjanje in razvijanje vzdržnega 
kmetijstva 

       

11 Upravljanje z gozdovi        
12 Varstvo narave – ohranjanje biotske 

raznovrstnosti 
       

13 Zagotavljanje integralnega upravljanja z 
vodami skladno z Vodno direktivo EU 

       

 Energetika        
14 Zagotavljanje nižje rabe energije in  

povečanje energetske učinkovitosti podjetij 
in drugih deležnikov ter regije kot celote  

       

15 Povečanje rabe obnovljivih virov energije         
16 Zagotavljanje  povezanega energetskega 

načrtovanja vseh energetskih sistemov in 
njihove usklajenosti z okoljskimi vidiki 

       

17 Programi vzpodbud za energetsko 
učinkovitost 

       

 Komunalno in vodno gospodarstvo        
18 Zagotavljanje dolgoročne oskrbe 

prebivalstva z zdravo pitno vodo  
+ + + ++ +   

19 Zagotavljanje poplavne varnosti + + + + +   
20 Zagotovitev energijske izrabe odpadkov s 

čim manjšimi vplivi na okolje 
+ + + + +   

 
Legenda znakov za ocenjevanje: 
 

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 zasnive 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 
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Dobre strani zasnov: 
 
Slabe strani zasnov: 
 
Zaključni komentar: 
 
 
 
Opomba o izpolnjenosti zahtev iz projektne naloge (ali je projektna naloga vsebovala zahteve glede upoštevanja strateških okoljskih ciljev 
v zasnovah in kako so te zahteve upoštevane): 
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