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I

PREDGOVOR

Naročnik projekta »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega
načrta« (v nadaljevanju SPRPN LUR) je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije (v nadaljevanju RRA LUR). Projekt delno financira Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, delno pa 22 od 26 občin, ki tvorijo
Ljubljansko urbano regijo (v nadaljevanju LUR).
Projekt izvaja konzorcij ustanov, ki ga tvorijo Institut »Jožef Stefan« Ljubljana,
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za krajinsko arhitekturo ter Urbanistični inštitut Republike Slovenije, ki
je tudi prevzemnik in koordinator projekta.
Projekt SPRPN LUR sodi v okvir uresničevanja ukrepa »Načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora« regionalnega razvojnega
programa LUR za obdobje 2007-2013. Osnovni cilj omenjenega ukrepa je »z
usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo začrtanih
programov doseči kakovostne pogoje za delo in življenje v regiji« (RRA LUR,
2007: s. 33)1.
V projektu so bile za LUR oz. občine, ki sodijo v njen neposredni funkcionalni
gravitacijski vpliv, po 25 letih ponovno izdelane strokovne podlage za dolgoročno
usmerjanje prostorskega razvoja na regionalni ravni. Zadnje podobne strokovne
podlage so bile za območje ljubljanske funkcionalne regije – za nekoliko širši
prostorski okvir – pripravljene pred približno četrt stoletja. Imenovale so se
»Ljubljana 2000 – strokovne podlage za pripravo dogovora o skupnih temeljih
dolgoročnih planov v ljubljanski regiji«.2 Naj kot zanimivost omenimo, da so se
razvojni deležniki z območja ljubljanske funkcionalne regije že takrat ukvarjali s
številnimi prostorskimi problemi, ki še vedno tarejo LUR: ravnanje s komunalnimi
odpadki v regiji, industrijska cona Želodnik, projekt Barje, veriga savskih
elektrarn, hitra železnica, železnica Ljubljana-Vrhnika, železnica Brnik-Mengeš
itd.
Izvajanje projekta SPRPN LUR se je začelo aprila 2008, v času, ko še ni bilo
opaziti znakov prihajajoče globoke gospodarske krize, ki v precejšnji meri
spreminja širši družbeni, posledično pa dolgoročno tudi prostorski kontekst, na
katerega se nanaša projekt. Za gospodarski položaj v Sloveniji in tudi v LUR
velja, da gre za razvojno prelomnico. Ogrožena je nadaljnja gospodarska rast, ki
je v zadnjih letih temeljila na rasti zaposlenosti in le deloma na rasti
produktivnosti. Rast zaposlenosti je bila povezana z naložbami v infrastrukturo,
ki se pretežno financirajo z zadolževanjem v tujini. Posledica finančne krize, ki ji
je kasneje sledila gospodarska kriza z negativno gospodarsko rastjo, je padajoča
gospodarska rast in socialno razslojevanje.3
1
RRA LUR, 2007, Regionalni razvojni program LUR za obdobje 2007-2013, Ljubljana,
http://www.rralur.si/razvojni-dokumenti/rrp-lur-2007-2013/.
2
Mihevc, P. et al., 1984, Ljubljana 2000 – strokovne podlage za pripravo dogovora o skupnih temeljih
dolgoročnih planov v ljubljanski regiji, Urbanistični inštitut SR Slovenije, Ljubljana.
3
Kavaš Damjan, 2009, Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta LUR – ekonomski
vidiki: Primerjalna ocena gospodarskega stanja Ljubljanske urbane regije z opisom trendov, v Gulič, A. et al,
2009, Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta LUR, UIRS, Ljubljana, http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/dodatna%20gradiva/SPRPN%20LUR_ekonomski%20vidiki_anali
za%20stanja_2.pdf.
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Izdelava projekta SPRPN LUR je bila vsebinsko usklajena s cilji in ukrepi
veljavnega Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2007 – 2013 (v
nadaljevanju RRP LUR). Program med drugim vsebuje tudi zahtevni razvojni cilj,
da bo LUR postala »regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja
najvišja v Evropi«. Glede na nastajajočo novo gospodarsko in družbeno
resničnost bi bilo navedeni cilj ter ukrepe in projekte omenjenega dokumenta
smotrno ponovno ovrednotiti in po potrebi prilagoditi pričakovanim novim
razmeram.
Širši kontekst, v katerem je potekala izdelava projekta SPRPN LUR, opredeljujejo
tudi naslednje značilnosti, s katerimi smo se izvajalci soočili:
1. Med občinami, ki tvorijo LUR, poteka intenzivno tekmovanje za razpoložljive
razvojne vire. Pripravljenost za medobčinsko sodelovanje je sorazmerno nizka
in prevladujoče omejena na udejanjanje razvojnih projektov, ki se
sofinancirajo iz sredstev skladov EU.
2. Kljub temu, da je LUR statistična in razvojna regija, je številne občine, ki se
nahajajo na njenem teritoriju, ne dojemajo kot primeren funkcionalni in
teritorialni okvir za medobčinsko sodelovanje in za ustanovitev pokrajine.
Obstajajo različne pobude, ki prihajajo z državne in lokalne ravni in se
nanašajo na ustanovitev:





Podjetne regije, Kamniško-zasavske oz. Severnoljubljanske pokrajine. Ti
predlogi prihajajo iz občin Domžale, Kamnik, Komenda, Lukovica, Mengeš,
Moravče, Trzin in Vodice.
Južno-osrednje regije, kamor bi sodilo šest občin Ljubljanskega barja, to je
Borovnica, Brezovica, Ig, Log-Dragomer, Škofljica, Vrhnika.
Samostojne pokrajine Ljubljana.
Notranjsko-kraške razvojne regije oz. pokrajine, v katero bi se vključila
občina Logatec iz LUR.

Izdelovalci projekta SPRPN LUR smo si v dinamičnem in spreminjajočem se
širšem kontekstu prizadevali ujeti aktualni razvojni trenutek in v sodelovanju z
naročnikom, občinami in drugimi deležniki pripraviti predloge razvojnih ciljev,
usmeritev in ukrepov, ki lahko predstavljajo eno od osnov za dolgoročno
prostorsko ukrepanje v LUR.
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II IZHODIŠČA, NAMEN IN POTEK IZVAJANJA
PROJEKTA
Izdelava projekta »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega
načrta« Ljubljanske urbane regije je predvidena v veljavnem Regionalnem
razvojnem programu Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013 v okviru
ukrepa Dostopnost za kakovost življenja.4
Pripravo regionalnega prostorskega načrta urejajo zakoni s področja
prostorskega in regionalnega razvojnega načrtovanja.
Priprava regionalnega prostorskega načrta je predvidena v Zakonu o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Ur.l. RS, št. 33/2007, Ur.l. RS, št. 70/2008ZVO-1B). Omenjeni zakon v 65. členu opredeljuje, da se z regionalnim
prostorskim načrtom na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega
strateškega prostorskega načrta in ob upoštevanju državnega prostorskega
načrta in regionalnega razvojnega programa načrtujejo prostorske ureditve
regionalnega pomena. V 64. členu pa zakon določa, da morata biti regionalni
prostorski načrt in regionalni razvojni program med seboj usklajena.
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št.
93/2005, Ur.l. RS, št. 127/2006-ZJZP) v 17. členu določa, da morajo biti
regionalni razvojni programi, območni razvojni programi in izvedbeni načrti
regionalnih razvojnih programov ter strateški in izvedbeni prostorski akti
usklajeni.
Prostorsko načrtovanje v LUR je dosedaj potekalo predvsem na državni in lokalni
ravni. Občine so pripravljale prostorske akte ter pri tem upoštevale predvsem
nadredne državne prostorske dokumente in usmeritve. Na področju spodbujanja
lokalnega prostorskega razvoja ni bilo ustreznih zakonskih okvirov za izvajanje
horizontalnih usklajevalnih in povezovalnih aktivnosti s sosednjimi občinami,
ostalimi občinami v LUR in še manj z občinami iz sosednjih statističnih oz.
razvojnih regij.
Namen projekta »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega
načrta« LUR je bil pripraviti strokovne podlage za regionalni prostorski načrt, to
je opraviti analizo prostora in njegovih sestavin, analizo procesov na posameznih
območjih v regiji, izdelati scenarije prostorskega razvoja in predlagati rešitve v
obliki zasnov prostorskih sistemov. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo
izdelave regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije.5,6
Gradivo je bilo pripravljeno ob upoštevanju dosegljivih podlag in študij, z
njihovim vrednotenjem in zbiranjem drugih podatkov. Upoštevane so bile tudi
informacije, pridobljene na sestankih z župani občin LUR in njihovimi sodelavci,
4

http://www.rralur.si/html/rrplur_2007_2013/docs/RRP_LUR_2007_2013_17_4_2007.doc.
glej projektno nalogo http://rralur-prostor.uirs.si/Vsebina/tabid/58/language/sl-SI/Default.aspx.
6
Po veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS 33/2007 z dne 13. 4. 2007) so
strokovne podlage ena od obveznih prilog prostorskega akta (19. člen). Pravilnik o vsebini, obliki in načinu
priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 33/07),
5
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na javnih tematskih delavnicah ter rezultati delovnih sestankov članov ožje
projektne skupine in izdelovalcev projekta. Razen ravni občin in regije je v
gradivu obravnavana tudi raven funkcionalne urbane regije – evropskega
metropolitanskega območja rasti Ljubljane.
Projekt je razdeljen na pet ključnih aktivnosti, ki so podrobneje opredeljene v
projektni nalogi naročnika projekta RRA LUR. To so:
Ključna aktivnost št. 1: Strokovne podlage o naravnih danostih LUR.
Ključna aktivnost št. 2: Strokovne podlage o družbenih danostih LUR.
Ključna aktivnost št. 3: Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR.
Ključna aktivnost št. 4: Scenarij prostorskega razvoja, zasnove prostorskih
ureditev in usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR.
 Ključna aktivnost št. 5: izdelava strateške ocene vplivov na okolje za zasnove
prostorskih ureditev.






Projekt vključuje še dve dodatni aktivnosti, ki jih je izvajalec projekta izvedel
skladno s ponujenim programom dela. Gre za:
1. Vzpostavitev medmrežnega GIS sistema za spremljanje priprav strokovnih
podlag RPN LUR.
2. Izvedbo moderatorsko vodenih vključevalnih dejavnosti.
Poleg tega je izvajalec pripravil še tri dodatna besedila, ki so priloge zaključnega
poročila projekta: ekonomski in sociološki vidiki prostorskega razvoja LUR ter
ključni razvojni projekti LUR nadregionalnega in naddržavnega pomena.
Vsi rezultati opravljenega dela so v obliki poročil dostopni na spletni strani
projekta http://rralur-prostor.uirs.si.
Naj ob tem poudarimo pomen izvedenih vključevalnih dejavnosti. Kljub temu, da
smo v projektu izdelovali strokovne podlage za pripravo regionalnega
prostorskega načrta in ne prostorskega dokumenta, smo v teku dela izvedli
številne vključevalne dejavnosti. Pri pripravi projekta smo uporabili različna
orodja za informiranje predstavnikov občin in drugih deležnikov ter za
komuniciranje z njimi. Izvedeni so bili poglobljeni individualni razgovori z župani
občin in z njihovimi sodelavci, tematske delavnice, gradiva in informacije smo
posredovali po elektronski in navadni pošti, organizirana so bila predavanja,
omogočeno je bilo komuniciranje preko interaktivne spletne strani, informacije o
poteku dela na projektu, aktivnostih in dogodkih, ter rezultati dela so bili v
realnem času dosegljivi na spletni strani projekta.
Pričujoče zaključno poročilo projekta SPRPN LUR je razdeljeno na dva sklopa. V
prvem so v sintezni obliki predstavljeni rezultati opravljenega strokovnega dela v
okviru ključnih aktivnosti št. 1, 2, 3 in 5. V drugem sklopu predstavljamo
scenarije prostorskega razvoja, usmeritve in ključne razvojne projekte LUR
nadregionalnega pomena, zasnove prostorskih ureditev in usmeritve za
regionalni prostorski načrt LUR. Poudarek zaključnega poročila projekta je na
predstavitvi zasnov prostorskih ureditev in usmeritev za regionalni prostorski
načrt LUR.
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III PREDSTAVITEV POTEKA IN REZULTATOV
OPRAVLJENIH ANALITIČNIH DELOVNIH AKTIVNOSTI
1

Naravne danosti

Strokovne podlage o naravnih danostih so bile pripravljene v okviru ključne
aktivnosti št. 1. Osnovni cilj je bila v skladu s projektno nalogo izdelava celovite
analize in valorizacije naravnih potencialov v regiji.
LUR ima ugodno geostrateško lego in razmeroma dobro ohranjeno krajinsko
zaledje s številnimi parki. Prednost regije je bogata kulturna dediščina,
razmeroma ohranjena struktura krajine ter tesna povezanost urbanega in
naravnega okolja. Naravno okolje v LUR je dobro ohranjeno, saj je kar 46 %
površine regije vključene v vsaj eno od naravovarstvenih kategorij (ekološko
pomembno območje, posebno varstveno območje Natura 2000, naravne
vrednote, zavarovana območja). Tudi pokritost regije z gozdom kaže na velik
delež naravno bolj ohranjenih površin, 57 % površine regije namreč pokrivajo
gozdovi.
Izdelava strokovnih podlag o naravnih danostih je potekala v več zaporednih
korakih. Najprej je bila pripravljena analiza stanja prostora z opisom prostora in
okolja po posameznih sestavinah.7 Opisane so bile naravne lastnosti prostora
(zrak, relief, tla, vode, narava), rabe odprtega prostora in zelenih površin
(kmetijstvo, gozdarstvo, rekreacija, varstvo vodnih virov in kulturne dediščine
itd.), naravno okolje in njegove ekološke vrednosti ter stanje okolja.
Naravne danosti predstavljajo pomemben razvojni potencial regije. Analizi stanja
je sledilo vrednotenje odprtega prostora LUR z iskanjem prostorskih potencialov
za dejavnosti, ki temeljijo na rabi krajine ali okoljskih kakovosti.8 To so predvsem
kmetijstvo, gozdarstvo, rekreacija v naravnem okolju, izkoriščanje mineralnih
surovin, varstvo vodnih virov, varstvo narave, kulturne dediščine in krajine (glej
sliko 1 in 2). Za posamezne načrtovane dejavnosti je bil pripravljen opis in
izdelana členitev na posege, ki so posledica umeščanja teh dejavnosti v prostor
in njihovega delovanja. Izbrana so bila merila in določeni kriteriji za izdelavo
modelov potencialov/privlačnosti prostora. S študijo privlačnosti smo iskali
takšne lastnosti prostora, ki vplivajo na tehnično izvedljivost in rentabilnost
dejavnosti. Poleg iskanja potencialov za dejavnosti, ki temeljijo na rabi naravnih
virov in okoljskih kakovosti, je bil pripravljen tudi poseben model, kjer so
opredeljena območja, ki izkazujejo večji potencial ali večjo verjetnost pojavljanja
naravnih ali drugih nesreč (poplave, plazovi, erozija tal, industrijske nesreče).
Za identifikacijo značilnih in pomembnih vplivov posameznih dejavnosti/rab na
okolje in njegove posamezne sestavine je bila izdelana matrika vplivov. Ta je v
naslednjih korakih služila kot osnova za izbor modelov ranljivosti prostora,
izdelavo njihovih konceptov ter določitev meril vrednotenja. V študiji ranljivosti9
7

Glej Strokovne podlage o naravnih danostih LUR v: Dopolnjeno prvo vmesno poročilo za ključno aktivnost št.
1 in 2, http://rralur-prostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/slSI/Default.aspx, str. 78.
8
Prav tam, str. 110.
9
Prav tam, str. 144.
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odkrivamo lastnosti prostora, zaradi katerih bi lahko prišlo do negativnih
okoljskih vplivov, in so pomembne predvsem z vidika varstva javnega interesa
na področju varstva okolja. Okoljevarstveni cilji izhajajo iz splošno priznanih
in/ali normativno določenih okoljevarstvenih zahtev in so predstavljeni pri opisu
posameznih modelov. Modeli ranljivosti prostora za dejavnosti so bili v nadaljnjih
fazah uporabljeni kot osnova za umeščanje projektov/dejavnosti v prostor z
namenom optimizacije lokacij, za preveritev predlaganih lokacij z okoljskega
vidika, ter kot ena od strokovnih podlag za strateško presojo vplivov na okolje.
Sintezo modelov privlačnosti in ranljivosti predstavljajo modeli ustreznosti
prostora10 za posamezno dejavnost, v katerih so upoštevani tako vsi razvojni
vidiki dejavnosti (privlačnost, potencial), kot tudi vidiki varstva okolja oz. vseh
njegovih sestavnih delov, na katere posamezna dejavnost lahko negativno vpliva
(modeli ranljivosti). Rezultati posameznih modelov so bili preverjeni na ključnih
lokacijah ter predstavljeni na delavnici, kjer so udeleženci nanje podali pripombe.
Pripombe so bile kasneje smiselno upoštevane v modelih.
Metoda izdelave analize privlačnosti, ranljivosti in ustreznosti je prilagojena
uporabi dostopnih digitalnih podatkovnih baz in računalniških algoritmov za
izračunavanje vrednosti modelov. To omogoča preglednost in ponovljivost analiz
ter enostavno spreminjanje vhodnih parametrov ob spremenjenih izhodiščnih
predpostavkah, vključno z morebitnim usklajevanjem vrednostnih izhodišč. Tak
način priprave je omogočal tudi preveritev različnih možnosti uskladitve med
varstvenimi in razvojnimi izhodišči ter alternativne opredelitve lokacij. Prednost
je tudi enostavna možnost ažuriranja z vključevanjem boljših podatkov, novih
znanj, sprememb tehnologije posegov itd.
Strokovne podlage o naravnih danostih so služile kot izhodišče za delo v
nadaljnjih fazah. Pri tem smo jih dopolnjevali in nadgrajevali upoštevajoč
pripombe, ki so bile izražene na različnih tematskih delavnicah in po preveritvah
na terenu. Na tej osnovi so bili pripravljeni scenariji razvoja za področje krajine
ter zasnova prostorskega razvoja krajine. Okoljska izhodišča, upoštevana v
modelih ranljivosti okolja, so obenem osnova za pripravo celovite presoje vplivov
na okolje.

10

Prav tam, str. 206.
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Slika 1: Potencial prostora za kmetijske dejavnosti

Slika 2: Potencial prostora za ohranjanje narave – varstvo območij z visoko
ohranjenostjo naravnih procesov
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Demografija

Leta 1931 je predstavljalo prebivalstvo, živeče na območju sedanje LUR, le 4,6
% vsega prebivalstva Slovenije. Do leta 1981 se je delež dvignil na 24,2 %, v
nadaljnjih petindvajsetih letih, to je do leta 2006, pa le še na 25 % vsega
prebivalstva Slovenije. Število prebivalcev LUR se je povečalo od 485 991 v letu
1996 na 503 935 prebivalcev v letu 2006. Priseljevanje tujcev je pomenilo več
kot polovico vsega prirasta prebivalstva. Število prebivalcev LUR narašča počasi,
saj je naravna rast zelo nizka, še manjši pa je priliv prebivalstva iz ostale
Slovenije. Višji porast prebivalstva je tako predvsem posledica priseljevanja
tujcev.
Demografsko se LUR deli na dve popolnoma različni območji: Mestno občino
Ljubljana in vse ostale občine. Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) je
edina občina v regiji, ki je imela leta 2006 manj prebivalcev kot leta 1995. Je
tudi edina občina, ki ima visoko negativno naravno rast in zelo visok negativen
migracijski saldo z ostalimi občinami regije. Po drugi strani je večina vseh
meddržavnih migracij usmerjena v MOL. Razlike v demografskih značilnostih med
MOL in ostalim delom LUR so posledica preteklega demografskega razvoja. Rast
Ljubljane kot mesta je bila vse do konca osemdesetih nadpovprečno hitra, nato
pa je začela stagnirati in celo nazadovati. Demografsko je bil razvoj pri drugih
občinah ravno obraten: v začetku so nazadovale ali stagnirale sedaj pa zaradi
priseljevanja iz MOL število prebivalcev močno narašča.
Projekcija prebivalstva po naravni rasti za LUR kaže na znižanje števila
prebivalcev (državljanov Slovenije) od sedanjih 490 000 na 430 000 v letu 2030.
Skupno število prebivalcev regije, ki vključuje državljane in tujce, je trenutno
okrog 510 000. Ob nespremenjenem številu tujcev bi v letu 2030 v LUR
prebivalo približno 450 000 prebivalcev. Višje število prebivalcev bi bilo mogoče
doseči ob čim hitrejšem dvigu celotne rodnosti proti 1,5 in z migracijsko politiko,
ki bi delu tujcev-delavcev omogočila stalno naselitev na območju LUR. To pa
poleg delovnega mesta pomeni tudi zagotovitev pogojev za reševanje
stanovanjskega vprašanja.
Slika 3: Primerjava variantnih projekcij prebivalstva v LUR
LUR: PRIMERJAVAVARIANTNIH PROJEKCIJ PREBIVALSTVA
SKUPNO ŠTEVILO PREBIVALCEV
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Temeljna dilema izdelave strategije bodočega demografskega razvoja LUR je
predvsem vprašanje nadaljnjih migracijskih tokov znotraj regije. Glede na
pričakovano nižje število prebivalcev regije ni mogoče sočasno doseči ustavitve
razseljevanja Ljubljane in nadaljevanja rasti števila prebivalcev v drugih občinah
LUR.
Pri vrednotenju demografskega razvoja nekega območja je treba upoštevati tudi
družbeno-gospodarske značilnosti prebivalstva. Tudi pri tej tematiki se kažejo
velike razlike med MOL in ostalo regijo. Vsi ekonomski kazalci, ki so vezani na
kraj delovnega mesta, kažejo na močno prevlado MOL v regiji. Na drugi strani pa
so razlike med prebivalstvom občin bistveno manjše pri kazalcih, ki prikazujejo
standard prebivalstva po kraju bivanja (osebni dohodki, število študentov na
1000 prebivalcev ipd.). Pri demografskih kazalcih so druge občine celo veliko na
boljšem. To velja še posebej za število rojstev, ki je vezano na izrazito bolj
ugodno starostno spolno sestavo prebivalstva, kar je posledica močnega
priseljevanja mlajših prebivalcev iz MOL v zadnjih dvajsetih letih.
Pri oblikovanju strateških usmeritev razvoja je treba upoštevati dejstvo, da se bo
število prebivalcev Evrope, EU, Slovenije in LUR začelo zniževati. To je dejstvo, ki
ga lahko spremenijo le že kar „izredni“ demografski dogodki. Drugi vidik, vezan
na novejši demografski in širši razvoj znotraj regije, je nadaljevanje
koncentracije delovnih mest v MOL na eni in razseljevanje Ljubljane na drugi
strani. Procesa povečujeta gospodarsko moč in poslabšujeta demografski
potencial MOL. Demografska sestava prebivalstva v drugih občinah LUR je zaradi
priseljevanja mnogo bolj ugodna, vendar pa je ekonomska rast izrazito
enostranska in kratkoročna (glavarina kot vir dohodka občin), obenem pa se
povečujejo stroški za komunalno in družbeno infrastrukturo. Razvoj te
infrastrukture ne sledi močnim migracijskim premikom znotraj regije.
Opisani razvoj je z vidika urejanja prostora, gospodarskega razvoja in
zagotavljanja primernih življenskih pogojev za prebivalstvo zelo problematičen.
Prebivalstvo se iz območij urbanih gostot seli na območja nižjih gostot poselitve,
kar povečuje porabo prostora. Ker so območja priseljevanja upravno razdeljena,
je težko izvajati enotno strategijo urejanja prostora z vidika poselitve. Razkorak
med razporeditvijo delovnih mest in prebivalstva se še povečuje, s tem pa
narašča tudi obseg dnevne delovne migracije, ki postaja eden največjih
problemov regije. Nadaljevanje koncentracije delovnih mest in dekoncentracije
prebivalstva lahko poleg povečevanja stroškov za posameznike, gospodinjstva,
občine in regijo kot celoto negativno vpliva tudi na obseg prostega časa in
kakovost življenja.
Pri oblikovanju dolgoročne razvojne strategije LUR je smotrno upoštevati
predpostavko, da je trajen kakovosten razvoj regije možen tudi če število
prebivalcev ne narašča. Visok indeks rasti prebivalstva ni nujni predpogoj za
uspešen gospodarski, družbeni, okoljski in prostorski razvoj.11

11

Rezultati regionalne demografske študije so dostopni na spletni strani projekta pod zavihkom http://rralurprostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/sl-SI/Default.aspx.
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Poselitev

V okviru ključne aktivnosti št. 2: Strokovne podlage o družbenih danostih LUR12
je bila opravljena vrsta analiz, ki pripomorejo k boljšemu razumevanju
prostorsko-razvojnih procesov, ki so se v zadnjih letih odvijali v regiji. Tako je
bila najprej opravljena analiza umestitev LUR v širši prostor na podlagi rezultatov
evropskih projektov in določen pomen regije v merilu EU, v prostoru osrednje in
jugovzhodne Evrope ter med ostalimi regijami Slovenije. Sledila je analiza
obstoječega sistema naselij v regiji za vsa naselja z več kot 500 prebivalci, za
vsa občinska središča in vsa ostala naselja z več kot 200 delovnimi mesti.
Opravljena je bila tudi analiza opremljenosti naselij z družbeno infrastrukturo. Na
podlagi ugotovitev iz izvedenih analiz in navedb v prostorsko nadrejenih
dokumentih, predvsem Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, je bila
oblikovana hierarhija naselij (glej sliko 4).
Slika 4: Hierarhija centralnih naselij v LUR

Opravljena je bila tudi analiza regionalnega razvoja LUR z vidika razvoja sistema
naselij in ocena delovanja obstoječega sistema naselij ter razporeditve
prebivalstva in delovnih mest z vidika mobilnosti v regiji. Na podlagi razgovorov s
predstavniki občin LUR je bila pripravljena analiza vplivnih območij centralnih
krajev in njihovega prepleta.
12

Zaključno poročilo je dostopno na: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/SPRPN%20LUR_zaključno%20poročilo%
20za%20ključni%20aktivnosti%20št.%201%20in%202_dopolnjeno_14112008.pdf
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Ugotovitve analiz so bile predstavljene na delavnici z naslovom »Demografija,
poselitev, družbena infrastruktura« 28. januarja 2009. V razpravi so bile
izpostavljene dodatne težave pri načrtovanju razvoja poselitve na regionalni
ravni13. Rezultati analiz, dopolnjeni z ugotovitvami delavnice, so bili podlaga za
delo v naslednjih fazah projekta. V nadaljevanju je podan pregled ključnih
ugotovitev.
Gostota poselitve je v večini naselij v LUR precej nizka. To posledično otežuje
vzpostavitev ekonomsko opravičljivih storitvenih dejavnosti višjega ranga v
subcentrih, saj v njihovem gravitacijskem območju ne biva zadostno število
prebivalcev. Zaradi velike koncentracije funkcij v Ljubljani subcentri vedno bolj
opravljajo le funkcijo spalnih naselij.
Historični centri zaradi negativnih učinkov, ki jih ima (sub)urbanizacija zadnjih
desetletij z vidika oskrbe lokalnega prebivalstva in delovnih mest izgubljajo na
pomenu. Iz njih se umikajo predvsem trgovinske dejavnosti. Za odprtje novih
trgovskih središč osrednja lega ni več pomembna, odločilni dejavnik so velike in
poceni površine z vsaj nujno infrastrukturno opremo. Lokacijski dejavniki so se
torej bistveno spremenili.
Podobno velja tudi za delovna mesta, ki se odpirajo v obrtnih ali industrijskih
conah, tehnoloških parkih ipd. Pri tem bližina starih centrov in s tem delovne sile
ni več ključnega pomena, tudi tukaj je odločilna cenenost lokacije, avtomobilska
dostopnost in parkirišča ter potrebna komunalna infrastruktura.
V sistemu poselitve se zaradi tega pojavljajo nova trgovska in zaposlitvena
središča, ki jim obstoječa urbana središča ne morejo več konkurirati. S svojo
ponudbo postanejo nezanimiva in nekonkurenčna ter pričnejo počasi nazadovati.
V njih ostajajo upravne, kulturne in izobraževalne dejavnosti, ki pa ne
zadostujejo za normalno delovanje naselij.
Za sistem poselitve v LUR je v zadnjem obdobju čedalje bolj značilna
vzpostavitev specializiranih monofunkcionalnih območij za: bivanje - spalna
naselja, razpršena po regiji, delo – gospodarske in poslovne cone, Ljubljana, ter
oskrbo in/ali zabavo – regionalni nakupovalni centri, športni in rekreacijski centri,
naravni parki.
Tematika gospodarskih con je bila obravnavana v okviru ključne aktivnosti št. 3:
Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR14. V skladu s projektno nalogo
smo se osredotočili predvsem na poglavje RRP LUR Podporno okolje za
podjetništvo. Obravnava je temeljila na obstoječih gradivih in strokovnih
podlagah, ki so bile predhodno pripravljene za projekte iz RRP LUR, in na drugih
zbranih podatkih. V razgovorih s predstavniki občin so bili zbrani podatki o
obstoječih in načrtovanih gospodarskih conah v regiji. Podatki in strokovna
izhodišča so bili predstavljeni na delavnici »Gospodarske cone v LUR«, ki je
13

Rezultati delavnice so dostopni na: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Dogodki/delavnice/Javne%20delavnice%20z%20razvojnimi%20deležniki%20v%20re
giji/DE_Dem_zapis%20rezultatov.pdf
14
Zaključno poročilo je dostopno na: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/KSPRPN%20LUR_Ključna%20aktivnost%20št.%203_zaključno%20poročilo_090630.pdf
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potekala 5. marca 2009 v Domžalah.15 Na delavnici sta bila obravnavana tudi dva
scenarija organizacije in razvoja gospodarskih con na regionalni ravni. Zaključki
delavnice so bili uporabljeni pri pripravi gradiva za ključno aktivnost 4.

15

Gradivo za delavnico je dostopno na: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Dogodki/delavnice/Javne%20delavnice%20z%20razvojnimi%20deležniki%20v%20re
giji/3.DE_gospodarske_cone_gradivo_2.pdf
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Družbena javna infrastruktura

Družbena javna infrastruktura zajema dejavnosti vzgoje in izobraževanja, športa,
zdravstva, socialnega varstva, kulture, verske dejavnosti in javne uprave16. Za
naštete dejavnosti so bili tekom analitične faze projekta opredeljeni stanje,
težnje in možnosti razvoja ter ugotovljene pomanjkljivosti in s temi povezane
prednostne naloge za razvoj in dvig kvalitete ter dostopnosti na vseh področjih
družbenih dejavnosti. Analiza družbene infrastrukture na območju LUR je
zajemala objekte in prostorske ureditve za naštete dejavnosti. Ugotovitve iz
analitične faze so bile osnova17 nadaljnjim ključnim aktivnostim, pripravi
scenarijev prostorskega razvoja in pripravi zasnove s predlogi ukrepov in
usmeritev.
Predlogi ukrepov in usmeritev izhajajo iz problemov, ki so bili ugotovljeni v
analitični fazi projekta18. Med najbolj perečimi so: pomanjkanje kapacitet za
predšolsko vzgojo v večini občin LUR ter omejene kapacitete osnovnih šol,
koncentracija srednješolskih ustanov v MOL, ki pogojuje dnevno migracijo
dijakov (glej sliko 5), prostorska stiska in potrebe po izgradnji novih
visokošolskih institucij ter šibko udejanjanje povezav med izobraževanjem in
gospodarstvom. Na področju športa so bile izražene tako potrebe po objektih za
prireditve mednarodnega pomena, kot tudi za objekte in odprta igrišča, ki bi
prispevali h kvalitetnemu in bolj zdravemu življenju prebivalcev (otroška igrišča,
športni centri, javnosti dostopni programi). Pri zdravstveni oskrbi je
problematično predvsem nazadovanje pri osnovni oskrbi, ki se odraža v
prezasedenosti ambulant, pojavljajo pa se tudi določeni prostorski problemi
umeščanja zdravstvenih objektov. Pri socialnem varstvu prihaja vse bolj v
ospredje problematika starejših in s tem povezana nujnost vzpostavitve
medgeneracijskega povezovanja ter sodobnih in prilagodljivih oblik oskrbe in
bivalnih možnosti za starejše. Na področju kulture je opazna nepovezanost
kulturnih ustanov, neizrabljeni potenciali in potreba po bolj prepoznavni ponudbi
in podobi kulturnih ustanov. Verske dejavnosti naj bi zagotavljale ustrezno
ponudbo in objekte za različne veroizpovedi. Pri ureditvi javne uprave je
problematično izrazito prostorsko zgoščanje v Mestni občini Ljubljana. Slednje
vpliva na dostopnost storitev, prispeva pa tudi k povečanju števila dnevnih
migracij, saj javna uprava zagotavlja veliko število delovnih mest.
Probleme in pomanjkljivosti, ki so bili izpostavljeni v analizi, smo vsebinsko
dopolnili z informacijami, pridobljenimi na tematskih delavnicah. Delavnice so
bile namenjene soočenju različnih deležnikov in pridobivanju mnenj o določenih
področjih oziroma problemih na območju LUR. Problematiko družbene
infrastrukture sta zajemali delavnici »Demografija, poselitev, družbena
infrastruktura« in »Zdravje in rekreacija«19. Na delavnicah so bile opredeljene
prednosti in priložnosti, kot so: povezava alternativnih oblik predšolskega varstva
s podjetništvom, medgeneracijski centri kot pozitiven primer reševanja
16

Definicija povzeta po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uradni list RS, št. 76/2004.
Podobne analize (v okviru SPRS ali RRP LUR) doslej niso bile opravljene, pri pripravi SPN MOL (Šašek in dr.,
2007) je bila analiza družbene javne infrastrukture opravljena na osnovi analize sekundarnih gradiv in
dokumentov.
18
Poročilo analitične faze: http://rralurprostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/sl-SI/Default.aspx
19
Več o rezultatih delavnic na spletni strani projekta: http://rralurprostor.uirs.si/Dogodki/Delavnice/tabid/61/language/sl-SI/Default.aspx.
17
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problematike starejših in vključevanje kulture v turistično ponudbo ter
prilagoditev objektov in ureditev družbene infrastrukture vsem uporabnikom, tudi
tistim s posebnimi potrebami, spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa
in popestritev ponudbe – različne aktivnosti na enem mestu za različne
generacije.
Slika 5: Obseg dnevnih migracij dijakov na območje Ljubljane
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Energetika

V procesu priprave zasnove in usmeritev energetskega področja smo najprej
opravili analizo stanja področja. Podatke za analizo je bilo za večino dejavnosti
oskrbe z energijo potrebno pridobiti od distributerjev, saj enotna baza za
občinsko raven ne obstaja. Poleg podatkov o porabi so energetska podjetja, kot
so Elektro Ljubljana, Energetika Ljubljana in Geoplin, posredovala podatke o
prihodnjih načrtih razvoja sektorja. O stanju in problemih smo se poučili iz
obstoječih prostorskih načrtov občin oziroma osnutkov načrtov, ki so v pripravi,
manjšega števila že izdelanih lokalnih energetskih konceptov ter v razgovorih s
predstavniki občin, ki so ocenili tudi stanje energetskega področja. Pridobljeni
podatki so bili dopolnjeni z usmeritvami evropskih in državnih energetskih politik,
ocenami njihovega izvajanja ter z vsebino obstoječega regionalnega razvojnega
programa, kjer je energetika zastopana z dvema manjšima pilotnima
projektoma. Glede na to, da ne obstaja model obravnave energetskega razvoja
na regionalni ravni, smo se o primerni vsebinski pokritosti področja posvetovali s
strokovnjaki s področja energetike. Primere dobre prakse smo iskali tudi v tujini,
zlasti koristni pa so bili rezultati konferenc, ki so obravnavale to tematiko.
Potrebno je poudariti, da je obravnavana raven oziroma enota tega projekta
občina, zato s porabnikom največkrat mislimo občino in ne individualnega
porabnika, ki je predmet obravnave lokalnega energetskega koncepta ali, v
primeru stavb in velikih odjemalcev, energetskega pregleda. Namen je bil
ugotoviti, kako se občine razlikujejo med seboj v porabi, kakšne so njihove
potrebe in kako ekološko so usmerjene pri oskrbi z energijo. Na podlagi
vzpostavljenega energetskega GIS-a za obnovljive vire in različnih študij so bili
dodatno analizirani in kartografsko prikazani potenciali za izrabo obnovljivih virov
energije.
Vzporedno s pripravo splošnih zasnov za razvoj so bili pregledani energetski
projekti, ki so vključeni v regionalni razvojni program. Na podlagi potencialov
regije in ciljev projektov so bile pripravljene usmeritve za prostorsko umestitev
teh dveh projektov. Ker je energetika trenutno eno izmed najbolj izpostavljenih
področij politik, ki za dosego državnih ciljev in ciljev EU zahteva hitre in
učinkovite ukrepe, smo dodali še nekaj predlogov za nove projekte.
Analiza oskrbe z energijo je pokazala, da je LUR, ki leži na stičišču slovenskih
energetskih tokov in predstavlja hrbtenico slovenskega energetska omrežja,
dokaj dobro preskrbljena s posameznimi energetskimi viri, čeprav se pri oskrbi s
fosilnimi gorivi, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati tako kot celotna
država v celoti opira na uvoz. Pri oskrbi v pozitivnem smislu izstopata Mestna
občina Ljubljana s primestnimi občinami in občina Domžale. Slabša je
oskrbljenost izrazito podeželskih občin, na primer Dobrepolja, Velikih Lašč, Litije,
Moravč, Ivančne Gorice, Iga, Dobrove – Polhovega Gradca, do katerih se
infrastrukture zaradi nizke ekonomičnosti in premajhnega števila potencialnih
odjemalcev praviloma ne gradi.
Kljub načeloma pozitivni sliki oskrbe z energijo smo zasledili določene težave
občin, ki bi jih bilo potrebno odpraviti. Tako je na primer odločanje o gradnji
večjih proizvodnih objektov, ki velikokrat grobo posežejo v lokalni prostor, v
celoti centralizirano, kar prinaša nesoglasja med investitorji in lokalnimi
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prebivalci. Poleg tega obstaja negotovost glede gradnje evropskih energetskih
koridorjev, kot sta Nabucco in Južni tok, o katerih se odloča izven regionalne ali
občinske ravni. Problemi umeščanja energetskih projektov niso nujno regionalno
specifični, vendar vseeno vplivajo na izvedbo projektov. Neupoštevanje državnih
prioritet na lokalni ravni, neusklajenost razvojnih programov, politik in želja
investitorjev ter potreb lokalnih prebivalcev, odsotnost regionalnega in lokalnega
energetskega načrtovanja so dejavniki, ki vplivajo na umeščanje novih
proizvodnih in linijskih objektov v prostor. Gradnjo po mnenju investitorjev
otežujejo in podaljšujejo tudi okoljske zahteve, počasni upravni postopki,
neusklajenost prostorskih podatkov (topografske karte, katastri ipd.), zahteve
lokalnih skupnosti za spremembo tras in nerešena lastniška vprašanja.
Problematično je tudi razmerje med javnim in zasebnim, saj je postopek za
objekte, ki niso gospodarska javna služba, drugačen.
Skupna raba električne energije v regiji še vedno narašča, zaradi slabe izolacije,
načina gradnje, uporabljenih materialov in izgub pri prenosu se tudi toplota
porablja v prevelikem obsegu. V podeželskih občinah kot vir toplote prevladuje
kurilno olje, čeprav imajo občine na razpolago lokalno prisotne obnovljive vire,
kot sta lesna biomasa in voda (glej sliko 6). Slabše izkoriščanje teh virov je
deloma posledica nerentabilnosti in premajhne dobičkonosnosti pilotnih
projektov.
Slika 6: Poraba goriv za ogrevanje glede na prostorsko raven oziroma tip naselij
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V delih regije je omrežje za distribucijo električne energije zastarelo oziroma
preobremenjeno, na primer na transformatorskih postajah Kočevje in Vrhnika,
kar povzroča občasne izpade in moteno oskrbo z električno energijo. Zavest o
učinkoviti rabi energije in možnostih izrabe obnovljivih virov energije je nizka
tako pri velikih, kot pri individualnih porabnikih, kar pojasnjuje skromnejši obseg
izvedenih projektov in izboljšav na tem področju. Še vedno narašča tudi raba
fosilnih goriv v prometu, kar prispeva k povečevanju emisij toplogrednih plinov.
Ker postaja energetika ena od vodilnih politik 21. stoletja, ki pogojuje tudi razvoj
ostalih, EU namenja energetskim ukrepom veliko sredstev, ki jih država in LUR
premalo izkoriščata. Ravno v LUR so številni potenciali za izrabo energije vode,
sonca in lesne biomase, pogojno tudi vetra in geotermalne energije. Za izrabo
srednje Save je država podelila koncesijo za izgradnjo osmih hidroelektrarn,
hidropotencial je prisoten in deloma izrabljen tudi na manjših rekah. Potenciali
sončne energije so največji na najbolj osončenih višjih predelih, v zahodnem delu
Posavskega hribovja, na Krimu in Mokrcu, v celotnem jugovzhodnem delu regije
in manjšem delu Ljubljanske kotline. Dejanska količina osončenosti je odvisna še
od mikrolokacije. Trenutno je raba sončne energije ekonomsko najugodnejša za
oskrbo s toploto, saj so tehnologije fotovoltaike še predrage, čeprav se zelo hitro
razvijajo. Najboljše možnosti za izrabo lesne biomase imajo občine Borovnica,
Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Litija, Logatec, Lukovica, Šmartno pri Litiji in
Velike Lašče, vendar je pri tem potrebno upoštevati problem rentabilnosti,
negotovosti subvencij, upad razpoložljivosti lesne biomase, nestabilno dolgoročno
tržno ceno, visoke začetne stroške projektov in potencialne konflikte med
različnimi uporabniki. Potenciali za izkoriščanje vetra so minimalni in jih najdemo
le na skrajnih severnih (Velika planina, Menina planina) in južnih planotah (Krim,
Mokrc), kjer veter dosega povprečne hitrosti večje od 3 m/s, kar je spodnja meja
za izkoriščanje. Geotermalna energija, prisotna na manjši površini na
Ljubljanskem polju in na Barju, predstavlja 5 % slovenskih virov in je primerna
bodisi za ogrevanje industrijskih in stanovanjskih hiš – temperatura nad 25 °C,
bodisi za ogrevanje rastlinjakov in ribogojnic v primeru temperature pod 25 °C.
Veliko priložnosti ima regija za uveljavitev učinkovite rabe energije v
industrijskem in storitvenem sektorju, kot tudi pri individualnem uporabniku, saj
ima zaradi ugodne lege in funkcij, ki jih opravlja, na voljo znanje, človeške vire
in finančna sredstva. Fizičnogeografske značilnosti omogočajo uresničitev
projektov razvoja javnega prometa, ki bi skupaj z ukrepi pri gradnji in
ozaveščanjem prebivalstva prinesli nove prihranke, zmanjšanje emisij in
obremenjevanja okolja.
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6

Komunalno in vodno gospodarstvo

Z analizo obstoječega stanja komunalnega gospodarstva je bilo ugotovljeno, da
je sedanja pokritost z vodovodnimi sistemi v LUR zelo dobra, saj znaša okrog 98
%. Zagotovljeno je približno 90 % čiščenje odpadnih voda in 67 % odvoda
onesnaženih voda. V scenarijih in zasnovah prostorskih ureditev ter usmeritvah
je bilo predvideno povezovanje vodovodnih sistemov na regionalni ravni,
zamenjava azbestno-cementnih cevi ter posodabljanje že amortiziranih velikih
sistemov. Povečati je potrebno volumne vodohranov in ustrezno neodvisno
elektroenergetsko napajanje vodarn ter regulirati tlake v sistemih. Potrebno bo
zmanjšati vodne izgube na 15 do 20 %. Glede vodnih izgub in mikrobiološke
kakovosti vode so najbolj problematični lokalni vodovodi, kar je posledica
premalo učinkovitega varovanja vodnih virov, neustrezne izvedbe sistemov in
slabe kakovosti cevovodov. Lokalne vodovode je potrebno sanirati oz. posodobiti
in povezati s centralnimi sistemi. Spodbuja naj se varčnost porabe vode in
prebivalstvo ozavešča glede varovanja vodnih virov. Pomembnejša od iskanja
novih vodnih virov je zaščita že obstoječih vodarn. Oskrba naj bo pretežno iz
podtalnice, ki se aktivno varuje pred onesnaženji. Zaradi neugodnega vpliva na
zastajanje vode v sistemih in posredno slabšanje kakovosti bo potrebno preučiti
alternativne vire za zagotavljanje požarne vode..
Slika 7: Prikaz čiščenja odpadnih voda aglomeracij po povodjih na širšem
območju LUR

V skladu s sektorskim operativnim programom in zahtevami EU je cilj priključitev
95 % prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Cilj bi moral
biti udejanjen do 31. decembra 2010. Za njegovo uresničevanje je potrebno
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dograditi še okrog 33 % kanalizacijskih sistemov (Ljubljana – zbiralnik Co,
Rakova Jelša, Grosuplje, Vrhnika ipd.) in zadrževalne bazene, rekonstruirati
stara, že amortizirana omrežja in preprečiti vdor rečnih voda v sisteme. V
zasnovah in usmeritvah je predvideno, da se vse zastarele velike komunalne
čistilne naprave (v nadaljevanju KČN) obnovijo in nadgradijo z izgradnjo III.
stopnje čiščenja, s čimer se bo zmanjšal vnos hranilnih snovi – fosforja in dušika.
Slednje je še posebej pomebno na občutljivih območjih povodij. Povedano se
nanaša na komunalne čistilne naprave Domžale – Kamnik, Grosuplje, Ivančna
Gorica in Vrhnika. Nujno bo potrebna še izgradnja manjših čistilnih naprav na
vodovarstvenih in občutljivih območjih. Gre za 54 čistilnih naprav s skupno
kapaciteto 11200 PE. V naseljih, večjih od 2000 prebivalcev, se še naprej gradijo
mešani kanalizacijski sistemi, ki onesnaženo padavinsko vodo (prvi val
onesnaženja) odvedejo na čiščenje na komunalne ČN. V naseljih pod 2000 P pa
se gradijo ločeni kanalizacijski sistemi. Potrebno je zadrževanje in ponikanje
neonesnažene padavinske vode (strehe, parki, športni objekti, zelenice ipd.). Pri
izgradnji kanalizacij in KČN, še posebej na vodovarstvenih območjih in na
občutljivih območjih kopalnih voda, je potrebno medsebojno sodelovanje občin
LUR.
Z analizo obstoječega stanja ravnanja z odpadki smo ugotovili, da je z vidika
oskrbe prebivalstva ustrezno organiziran odvoz komunalnih odpadkov za celotno
območje LUR. Na območju regije bo tako še naprej ustrezno organizirano ločeno
zbiranje in odvoz vseh vrst odpadkov, njihova reciklaža, toplotna in druga izraba,
ter v končni fazi tudi odlaganje. Večina občin bo reševala to problematiko v
okviru projekta vzpostavitve regionalnega centra za ravnanje z odpadki (v
nadaljevanju RCERO), ki ga vodi Snaga Ljubljana. Mnenja smo, da odlaganje
odpadkov na območju Ljubljanskega barja po letu 2013 ni primerna rešitev. Zato
predlagamo, da se po tem obdobju zagotovi drugo, ustreznejše regijsko
odlagališče. Predlagamo območje opuščenega kamnoloma Verd v občini Vrhnika.
Občine (9), ki niso vključene v RCERO Ljubljana, se povezujejo z drugimi
regijami, ali oblikujejo svoj mini RCERO na lokaciji obstoječe deponije, kar je
primer v občini Grosuplje.
Z uvedbo sodobnih tehnologij reciklaže odpadkov in tudi njihove toplotne izrabe
se bo v prihodnosti zmanjšala potreba po velikih deponijskih površinah.
Ustreznost obratov za procesiranje odpadkov bo odvisna predvsem od
ekonomskih meril, saj vprašanje, kam z odpadki, ne bo več tehnološki problem,
temveč vprašanje cene. Kot posledica uvedbe zahtevnih tehnoloških postopkov
obdelave odpadkov se bodo zaradi ekonomskih razlogov postopno rušile
obstoječe regionalne meje posameznih RCERO. Odpadki bodo postali pomembna
sekundarna surovina za različne proizvode (kompost, zemljine, goriva itd.). Poleg
komunalnih odpadkov in blata iz komunalnih čistilnih naprav bodo morali biti v
celovit koncept ravnanja z odpadki vključeni tudi ostali odpadki. Javna
komunalna podjetja bodo še naprej zadolžena za odvoz komunalnih odpadkov.
To področje ne bo prepuščeno čisti tržni logiki, saj gre za monopolno dejavnost
velikega družbenega pomena. Ker bodo pri procesiranju odpadkov veljali poleg
tehnoloških tudi ekonomski kriteriji, pričakujemo na tem področju predvsem
zasebni kapital. Pomembno je, kakšni bodo končni produkti procesiranja
odpadkov in za kakšno ceno jih bo možno prodati (kompost, električna energija,
toplotna energija, biodiesel, bioetanol). Po tem načelu že deluje zbiranje in
procesiranje kovinskih odpadkov, odpadne plastike in odpadnega papirja.
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Z vidika vodnega gospodarstva je bilo treba upoštevati usmeritve strateškega
značaja, kot jih podajajo direktive EU (npr. Vodna direktiva, Poplavna direktiva),
ki so v pretežni meri že upoštevane v slovenski zakonodaji, preostali del pa bo
treba implementirati v kratkem. Zakon o vodah predpisuje, da je treba do
decembra 2009 sprejeti Načrte upravljanja z vodami (NUV), ki morajo biti
predhodno v šestmesečni javni obravnavi. Zaradi tega je bil pri pripravi
operativnih aktivnosti SP RPN LUR pregledan (osnutek) NUV in podane dopolnitve
z vidika RPN LUR kot nadgradnja NUV, ali pa kot izhodišča RPN LUR za pripravo
ti. »podrobnejšega NUV«. Področje vodnega gospodarstva celovito obravnava
vodnogospodarsko infrastrukturo, sestavljeno iz vodne infrastrukture, ki je v
pristojnosti MOP, in drugih državnih in lokalnih infrastruktur na vodah, saj gre za
medsebojno vplivanje (»vsi živimo dolvodno«). Pregledani so bili cilji varstva in
smotrne rabe vodnih in priobalnih površin, vodnih teles oz. vodnega okolja, kot
tudi stanje že zgrajene infrastrukture.
Predlaga se, da se nujno zagotovi ohranjanje projektiranih funkcionalnosti
obstoječe infrastrukture, npr. z vzdrževanjem protipoplavnih nasipov, hkrati pa
pospešeno pripravi in izvede nujne investicije v javno korist, npr. za
zadrževalnike. Pri tem je treba v skladu z Direktivo o kritični infrastrukturi
zagotoviti nove vire pitne vode, kot tudi vodo za druge sektorje, kar je zahteva
direktive RES (tj. obnovljivi viri energije, voda za hrano). Z vidika povpraševanja
po vodi oz. vodnih potencialov kot razvojnih priložnosti je bila analizirana
Strategija prostorskega razvoja RS ter pregledane usmeritve, ki izvirajo iz
novejših obveznosti Republike Slovenije kot članice EU oz. iz razvojnih ciljev
gospodarstva, poselitve in varstva (vodnega) okolja. Iz kart nevarnosti (poplav,
erozije itd.) oz. ogroženosti je bilo določeno, katere prednostne ukrepe bo treba
izvajati za zmanjšanje škodnega potenciala (gradnja oz. rekonstrukcija
visokovodnih razbremenilnikov – 11, zadrževalnikov – 22 in nasipov – 2), kje
bodo potrebni dodatni ukrepi za oskrbo v kritičnih dogodkih (rezervni vodni viri,
transport itd.), ter kakšni so možni ukrepi za preprečevanje rabe prostora, ki bi
izsilila posege, ki niso v skladu s trajnostnimi načeli gospodarjenja z vodami, ali
posege, ki bi preprečevali oziroma bistveno otežili nujne vodnogospodarske
posege v javno korist. Analizirani so srednjeročni ukrepi, s katerimi bi lahko
zmanjšali občutljivost oz. povečali odpornost objektov in dejavnosti na vplive
podnebnih sprememb na vode in vodno gospodarstvo (Bela knjiga o prilagajanju
podnebnim spremembam, Evropska komisija, april 2009). Tako so opredeljeni
scenariji ter zasnove in usmeritve, ki predvidevajo protipoplavne ukrepe, ukrepe
za delovanje kritične infrastrukture in ukrepe za zagotavljanje vode za razvoj.
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7

Promet

V okviru ključne aktivnosti št. 2: Strokovne podlage o družbenih danostih LUR je
bila pripravljena regionalna prometna študija. Pri njeni pripravi je bila
uporabljena naslednja metodologija: zbiranje in pregled obstoječih projektov,
dokumentov, študij in strokovnih podlag, analiza in vrednotenje zbranih
dokumentov, zbiranje potrebnih manjkajočih podatkov, na podlagi katerih je bila
pripravljena sinteza ugotovitev.
Analizirani so bili vsi prometni sistemi, ki se pojavljajo v LUR: cestni sistem,
železniški sistem, sistem kolesarskih poti ter zračni in vodni promet. Opisane so
bile prometne razmere in sicer prometni tokovi za cestni promet in javni potniški
promet. Podana je bila ocena učinkovitosti sedanjega prometnega sistema in s
tem povezana problematika.
Problematiko razvoja LUR na področju prometa označujejo naslednji dejavniki:
−

−

−

−

Prostorska monocentričnost, ki metropolitanskost regije omeji zgolj na
območje Mestne občine Ljubljana, s čimer je po eni strani onemogočen razvoj
prestolničnih funkcij evropskega pomena, ki je v danih razmerah mogoč le v
obliki somestja. Po drugi strani pretirana koncentracija prometnih tokov,
usmerjenih v Ljubljano, mesto hromi in duši. Povzroča nedostopnost, več
nesreč, slabše okoljske razmere in druge nevšečnosti.
Neprimerna raba površin, njihova razmestitev in gostota prav tako vplivajo na
slabšanje razmer. Pospeševanje razvoja zlasti trgovskih dejavnosti, ki
zahtevajo veliko parkirišč in izrazito spodbujajo rabo osebnega avtomobila,
preprečuje večjo vlogo javnega potniškega prometa, tudi v razmerah, ko bi bil
ta dovolj zmogljiv in kakovosten. Zlasti pa še tedaj, ko so dejavnosti locirane
v območjih, kjer ni pričakovati zmogljivejšega javnega prometa.
Nekonkurenčnost medkrajevnega, primestnega in mestnega javnega
potniškega prometa ne omogoča resnične izbire prometnega sredstva in
povzroča izključno odvisnost od osebnega avtomobila. Poleg tega poslabšuje
razmere na cestah z vsemi znanimi negativnimi prostorskimi in okoljskimi
posledicami (glej sliko 8).
Našteti dejavniki vodijo v postopno odmiranje tkiva ljubljanskega urbanega
jedra, s tem pa tudi nazadovanje celotne LUR.

Delo v okviru ključne aktivnosti št. 3: Lokacijska študija razvojnih projektov iz
RRP LUR je temeljilo na obstoječih gradivih in strokovnih podlagah, ki so bile
predhodno pripravljene za projekte iz RRP LUR, in na zbranih dodatnih podatkih
o projektih. Opravljena je bila analiza gradiva ter podane smernice za izvedbo
naslednjih projektov: urejanje in izgradnja intermodalnih vozlišč na železniških
postajah in postajališčih, izgradnja zmogljivejših oblik javnega prevoza ter
izgradnja kolesarske infrastrukture v mestnih in primestnih območjih.
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Slika 8: Prometne obremenitve, zasičenost odsekov, križišča, osebni avto,
jutranja konica v LUR, l. 2005
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8

Telekomunikacije

Informacije, ki smo jih za področje razvoja telekomunikacijske infrastrukture in
storitev pridobili iz sekundarnih virov in od občin LUR, kažejo na obstoj
precejšnjih problemov. Gre predvsem za to, da nekatera območja, predvsem
podeželska, nimajo optičnih kabelskih povezav, kakovostnega dostopa do
interneta, signala mobilne telefonije ter možnosti pridobitve širokopasovnega
priključka (glej sliko 9). Prepočasno je tudi uvajanje novih telekomunikacijskih
storitev, razvoj omrežij in storitev na redko poseljenih podeželskih območjih za
potencialne investitorje ekonomsko ni zanimiv, priložnosti, ki se ponujajo z
razvojem telekomunikacijske infrastrukture in storitev, niso izkoriščene.
Slika 9: »Bele lise« na področju vzpostavljanja širokopasovnega omrežja v LUR

Na osnovi pridobljenih informacij in znanja tem področju lahko trdimo, da
Slovenija kljub že dobro desetletje trajajočemu procesu gospodarskega in
družbenega prestrukturiranja ter prizadevanj države za spodbujanje razvoja in
uporabe informacijske infrastruktur ter storitev še ni informacijska družba in da
se njen gospodarski, družbeni in prostorski sistem še vedno nahaja pretežno v
industrijski ali fordistični paradigmi razvoja.
Kljub sorazmerno dobri opremljenosti s telekomunikacijami v osrednjih razvojnih
območjih Slovenije in LUR po našem mnenju še ni prišlo do "smrti razdalje", ki jo
je napovedal Cairncross (Cairncross, 1997)20. Zdi se, da hitro razvijajoče se
telekomunikacije in na njih temelječe dejavnosti le v omejenem obsegu vplivajo
na spreminjanje življenjskih in delovnih navad prebivalcev LUR. Nenazadnje je to
20
Cairncross, F., 1997, The Death of Distance. How the Communications Revolution Will Change Our Lives.
Cambridge (MA): Harvard Business School.
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moč zaznati v naraščajoči (delovni) mobilnosti in prometnih tokovih znotraj in
izven LUR.
Proces gospodarskega prestrukturiranja in prilagajanja domačih podjetij ter
drugih razvojnih subjektov, predvsem države in lokalnih skupnosti, liberalnemu
delovanju evropskega in globalnega trga v Sloveniji prostorsko spremljamo
večinoma na klasičen način: posodabljamo obstoječo in načrtujemo ter
izgrajujemo novo prometno (predvsem cestno in manj železniško), energetsko in
komunalno infrastrukturo ter se usmerjamo v organizirano ponujanje
razpoložljivih komunalno opremljenih površin potencialnim tujim investitorjem za
pretežno industrijske dejavnosti. Izjema pri tem je načrtovanje
telekomunikacijske infrastrukture. Gornje ugotovitve veljajo v celoti tudi za LUR.
Ob prehodu iz pretežno industrijske v informacijske družbo prihaja v Sloveniji in
v njenih regijah do prepletanja prvin industrijske in e-ekonomije. LUR kljub
naglemu razvoju telekomunikacij podobno kot Slovenija zaostaja za možnim
razvojem predvsem pri storitvah z visoko dodano vrednostjo, pri investicijah v
raziskave in razvoj ter pri uporabi telekomunikacijske infrastrukture in storitev v
gospodarstvu in lokalni samoupravi. RRP LUR 2007-13 poskuša to pomanjkljivost
odpravljati z udejanjanjem strategije uvajanja elektronskega poslovanja v
lokalne skupnosti (e-občine).
Za hitrejše reševanje opisanega položaja se zavzemamo za oblikovanje
razvojnega koncepta, ki bi temeljil na programskem povezovanju zasnove
razvoja pametnih skupnosti in regionalnih strategij za informacijsko družbo.
Sočasni obstoj prvin industrijske in informacijske ekonomije ter opisane
družbene in prostorske posledice nakazujejo potrebo po vzpostavitvi takšnega
sistema regulacije, ki bi po eni strani ustrezno upošteval razvojni položaj, po
drugi pa vzpostavil pogoje za hitrejši razvoj informacijske družbe.
Na ravni LUR bi bilo potrebno vsebinsko tesno povezati pripravo regionalnih
strategij informacijske družbe s pripravo ter posodabljanjem regionalnih
razvojnih programov in regionalnih prostorskih načrtov. Za to pa so potrebne
ustrezne strokovne podlage, ki za LUR zaenkrat še niso na voljo.21

21

Rezultati analize telekomunikacij so dostopni na spletni strani projekta pod zavihkom http://rralurprostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/sl-SI/Default.aspx.
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Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR

Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR predstavljala vsebino ključne
aktivnosti št. 3. Osnovni namen te aktivnosti je umestitev izbranih razvojnih
projektov regionalnega pomena v prostor LUR.
Obravnavane so bile naslednje skupine projektov:
1. Dostopnost za kakovost življenja.
 Vzpostavitev intermodalnih vozlišč na železniških postajah in postajališčih.
 Izgradnja zmogljivejših oblik javnega prevoza.
 Kolesarska infrastruktura v mestnih in primestnih območjih.
2. Ohranjena naravna dediščina.
 Krajinski park Ljubljansko barje.
 Regijski park Kamniško-savinjske Alpe.
 Projekti na podeželju – čebelarska dežela, dežela zelišč, energetske točke,
dežela mnogoterih kristalov.
 Muzeji na prostem.
3. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora.
 Razvoj degradiranih urbanih območij in vaških središč.
 Mreža vodnih poti v regiji.
 Konkretni projekti biomasa.
 Ekohiša.
 Sanacija rudarskih območij (Sitarjevec).
4. Učinkovite komunalne storitve.
 Analiza in opredelitev izhodišč za izvedbo operativnih programov odvajanja
in čiščenja odpadnih voda v porečjih Ljubljanice, Krke, Kamniške Bistrice
in Pšate.
5. Podporno okolje za podjetništvo.
 Tehnološki park Ljubljana.
 Dva inkubatorja v regiji.
 Univerzitetni inkubator ljubljanske univerze.
 Poslovne cone v regiji.22
Projekti, o katerih je bilo mogoče pridobiti podatke, so bili analizirani, pri vsakem
projektu je podano obstoječe stanje in opis programa ter navedene smernice za
izvedbo in izvedljivost projekta. Prav tako so vsi projekti, o katerih obstaja
gradivo ali dokumentacija, prostorsko locirani in vrisani na karte. Skladno s
projektno nalogo in ponudbo izvajalca je bila opravljena analiza obstoječih in
načrtovanih projektov iz RRP LUR. Ta analiza je bila ena od podlag za pripravo
scenarijev in zasnove prostorskih ureditev RPN LUR. Za projekte iz RRP LUR, za
katere ni bilo na voljo dovolj podatkov za kakovostno analizo, smo pripravili
predloge za umestitev v prostor in jih vključili v zasnovo RPN LUR, torej smo jih
nadalje obravnavali v okviru 4. ključne aktivnosti.23

22

glej projektno nalogo za projekt »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prtostorskega načrta LUR«,
str. 48-49, RRA LUR, Ljubljana, http://rralur-prostor.uirs.si/Vsebina/tabid/58/language/sl-SI/Default.aspx.
23
Zaključno poročilo za ključno aktivnost št. 3 – lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR je dostopno
na spletni strani projekta pod zavihkom http://rralurprostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/sl-SI/Default.aspx
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Slika 10: Kolesarske poti v LUR

Slika 11: Gospodarske cone v LUR
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Strateška ocena vplivov na okolje

Strateško oceno vplivov na okolje smo izvajali po integriranem modelu24.
Integracija oziroma vključevanje strateškega ocenjevanja v pripravo strokovnih
podlag za RPN LUR je shematično prikazano na sliki 12.

Strokovne podlage RPN LUR

Slika 12: Shematski prikaz vključevanja strateškega ocenjevanja v postopek
priprave SPRPN LUR

24
V splošnem razlikujemo dva osnovna modela strateškega ocenjevanja planov, programov in politik (PPP):
"model na soglasje vezane strateške ocene" in "integrirani model strateške ocene". Prvi je podoben postopku
projektne presoje vplivov na okolje in se zaključi s soglasjem/dovoljenjem za predlagani PPP. Strateško
ocenjevanje ima pri tem pasivno vlogo v smislu prispevkov k načrtovanju in je malo - če sploh – vključeno v
izboljševanje PPP. Drugi model pa spremlja načrtovanje tako, da interaktivno z nastajanjem PPP v številnih
ponovitvah in specifikacijah prispeva kritične presoje ter sočasno z načrtovanjem išče, primerja (alternative),
podpira in usmerja odločanje v vseh ključnih načrtovalskih korakih. Strateško ocenjevanje je v takšnem modelu
aktivno in ni neposredna osnova formalnemu (upravnemu) potrjevanju PPP; namenjeno je izboljševanju PPP.
Več o obeh modelih je v Kontić in sod., 2000; Chaker et al., 2006; Therivel, 2004.
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Delo je obsegalo štiri glavne faze in je podrobno opisano v zaključnem poročilu
za ključno aktivnost št. 5. Poročilo se nahaja na spletni strani projekta
http://rralurprostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/lan
guage/sl-SI/Default.aspx.
Povzetek ključnih značilnosti in rezultatov strateškega ocenjevanja je podan v
nadaljevanju:
1. Strateško ocenjevanje ni obsegalo zgolj elementov "okolja" v ožjem pomenu
besede – tal, vode, zraka, biote in, kot je mogoče videti v številnih
nedoslednih členitvah, še hrupa, sevanja, odpadkov in podobno, kar
semantično in semiotično ne sodi skupaj, pač pa ga je obravnavalo celostno in
vključuje vse vidike oziroma elemente, ki so pomembni za življenje in delo
ljudi v regiji. Na ta način je prostorsko načrtovanje obravnavano integralno,
kot sinteza sektorskih in administrativno družbenih razvojnih načrtovanj
(občine), s poudarkom na doseganju čim boljšega zdravja, varnosti in
zadovoljstva prebivalcev ob čim manjših okoljskih neustreznostih.
2. Glavno orodje v okviru operativnega ocenjevanja alternativnih razvojnih
scenarijev in predlaganih zasnov je matrika, s pomočjo katere smo
ugotavljali, kako posamezne vsebinske sestavine oziroma sistemi, kot so
poselitev, družbena infrastruktura, promet, energetika, komunalna
infrastruktura itd. prihodnjega regionalnega prostorskega načrta (sedaj
strokovnih podlag) prispevajo k doseganju razvojnih ciljev. Na ravni
alternativnih scenarijev A, B, C smo ugotavljanje tega prispevka izvedli
upoštevajoč poprej opravljeno bilanco ciljev, kot so razvidni iz programov,
planov in politik posameznih občin; Strategije prostorskega razvoja Slovenije;
Strategije razvoja Slovenije, Regionalnega razvojnega programa LUR;
Nacionalnega programa varstva okolja; drugih pomembnih razvojnih in
okoljevarstvenih dokumentov na državni in nadnacionalni ravni. To pomeni,
da smo z matrikami ugotavljali in prikazovali povezavo med dvema
komponentama: med posamezno vsebino/sistemom plana na eni in cilji, ki se
jih s planom želi izpolniti, na drugi strani. Cilji so bili agregirani v
konkurenčnost LUR, kakovost bivanja in prostorsko kohezijo. Na ravni zasnov,
ki so nastale na osnovi identificiranega najboljšega alternativnega scenarija
(pričakovati je, da bo izvedba scenarija C najbolje izpolnila razvojne cilje),
smo zgoraj navedene agregirane strateške okoljske cilje podrobneje členili in
specificirali s podvprašanji, ki imajo neposredno zvezo s kazalniki.
Opredeljenih je bilo petnajst strateških okoljskih ciljev: (1) skladnost pozidave
s potrebami gospodarstva, družbene infrastrukture, bivanja, prostočasnih
dejavnosti; (2) izboljšati zdravje prebivalcev; (3) boljše doživljanje in
vrednotenje prostora regije; (4) izboljšati splošno varnost; (5) povečati
družbeni kapital; (6) ohranjati/povečevati biološko raznovrstnost; (7)
promovirati okoljski kapital; (8) ustrezno upravljati vire; (9) zmanjšati
nastajanje odpadkov in povečati njihovo uporabo; (10) zmanjšati rabo
energije in povečati rabo OVE; (11) učinkovit promet (regionalno in
nadregionalno); (12) zagotavljati kakovostno zaposlitev; (13) razvijati kulturo
podjetništva in inovacij; (14) zagotavljati uspešna srednja in mala podjetja
(SMP); (15) zmanjševati prispevke k podnebnim spremembam. Takšno
ocenjevanje je omogočalo ugotavljanje in sklepanje o tem, katere vsebine
zasnov dobro prispevajo k doseganju posameznega cilja, katerim vidikom

28

izvajanja zasnov pa je treba posvetiti več pozornosti, da bodo cilji zares
doseženi. Kazalniki, ki se izpeljejo iz podvprašanj v matrikah, so seveda
orodje, s katerim zasledujemo uspešnost izvajanja plana/zasnov in doseganje
ciljev. Tako dobimo sliko v dveh stopnjah, ki pove, katere komponente
regionalnega prostorskega načrta bodo predvidoma zagotovile izpolnjevanje
ciljev. Jasno je, da so v zvezi z izvedljivostjo prisotna vprašanja, kot npr.
prihodnja razpoložljivost finančnih sredstev; ustvarjanje novih koalicij/opozicij
z drugačnimi pogledi na takratne potrebe; pomanjkljive tehnične, tržne in
druge analize, ki določajo stvarne pogoje za izvedbo projektov. Teh smo se
pri ocenjevanju scenarijev sicer zavedali, vendar dlje od integrativne ocene
izvedljivosti znotraj posameznih ocen v matrikah nismo šli. Zato pa je mogoče
dodatne usmeritve v tej zvezi izpeljati iz rezultatov ocenjevanja zasnov z
naslednjim konceptom: kjer je v posameznih matrikah in sintezni oceni
navedeno, da je možno/treba ukrepe specificirati in/ali izpopolniti, se izvedbi
tiste vsebine zasnov (sistema) pri pripravi RPN posveti več pozornosti.
3. Ocenjevanje alternativnih scenarijev je pokazalo, da je scenarij C najboljši z
vidika doseganja zastavljenih razvojnih ciljev. Zato je bil izbran kot osnova za
pripravo zasnov. Ocenjevanje zasnov je pokazalo, da bodo izmed
obravnavanih petnajstih ciljev najbolje izpolnjeni naslednji: boljše doživljanje
in vrednotenje prostora regije (odločilno prispevajo ukrepi v okviru sistemov
družbene infrastrukture, prometa in krajine), povečanje družbenega kapitala,
zmanjšanje rabe energije in povečanje rabe OVE ter učinkovit regionalni
promet. Ocena predlaga, da se poskrbi za zanesljivost izvedbe ukrepov, ki
izboljšujejo zdravje prebivalcev regije, in to predvsem z ukrepi na področju
rekreacije – gibanja, in da je treba več pozornosti posvetiti zagotavljanju
varnosti. Več pozornosti je treba posvetiti tudi prostorski strategiji nasploh,
npr. regionalnemu razvojnemu pristopu, določanju razvojnih območij,
regionalnim prioritetam za razvoj podeželja. Ocena daje tudi temeljite
usmeritve na področju ravnanja z odpadki, kolesarjenja in varstva narave.
4. Iz poročila o strateškem ocenjevanju, ki obsega skoraj 300 strani, je mogoče
ugotoviti, kako je to prispevalo k izboljševanju strokovnih podlag oziroma
zasnov (in prihodnjega RPN LUR, če bodo strokovne podlage upoštevane).
Taka pregledna evidenca hkrati pokaže razlike med obema modeloma
strateške ocene, o katerih smo govorili na začetku tega povzetka. Razlike
pomena besednih zvez "strateška ocena vplivov na okolje" (SOVO) in
"strateška presoja vplivov na okolje" (SPVO), kot ju uporabljamo v tem
poročilu, ni. Poudarjamo pa, da strateške ocene ne gre enačiti s "celovito
presojo vplivov na okolje" (CPVO), kot jo določa Uredba o okoljskem poročilu
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Ur. l. RS št. 73/2005). Slednja je upravni postopek, ki ga izvaja Ministrstvo
za okolje in prostor, okoljsko poročilo, ki se ga pripravi za ta namen, pa tudi
ni SPVO.
Izmed konkretnih vsebin, ki smo jim posvetili več pozornosti, naj omenimo vidik
zdravja in rekreacije (izvedli smo posebno delavnico na to temo), ter s tem
povezane rekreativne (obvodna rekreacija, golf, konjeništvo) in prometne
ureditve s poudarkom na kolesarjanju ter vključevanju številnih, tudi
mednarodnih prizadevanj, kot je npr. projekt CIVITAS ELAN in njegovi ukrepi.
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Metodološko prinaša ocena vsaj naslednji dve izboljšavi:




Prevzema najboljšo prakso, ki jo izvajajo v naprednih državah, kjer je varstvo
okolja integrirano v načrtovanje (Kanada, Nova Zelandija, v zadnjem času
Velika Britanija, Nizozemska in Nemčija), podpira pa jo tudi EU z Direktivo
SEA – Directive 2001/42/EC (a je žal v Sloveniji neustrezno tolmačena in
posledično v kontekstu varstva okolja mnogokrat neuspešno in sporno
uporabljana).
Skupina, ki je sodelovala pri strateškem ocenjevanju, je bila sestavljena iz
strokovnjakov, ki so izdelovali strokovne podlage RPN LUR in tistih, ki so
izdelavo SPRPN LUR spremljali, niso pa bili avtorji. Ključne odločitve so se
sprejemale soglasno po poprejšnjih razpravah, posvetovanjih, delavnicah. Gre
torej za skupino, ki ji ni mogoče očitati ne konflikta interesov, ne kakršnekoli
pristranskosti ali strokovne neetičnosti.

Ob zaključku je ustrezno opozoriti na okoliščino, na katero nismo mogli vplivati
(pozive za sodelovanje smo sicer redno pošiljali), a je morda vplivala na rezultate
ocenjevanja. To je nesodelovanje predstavnikov občin LUR, drugih deležnikov in
naročnika pri strateškem ocenjevanju. Če bi do sodelovanja prihajalo, bi bile
ocene scenarijev in zasnov morda drugačne!?
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Ekonomski vidiki

LUR je najbolj razvita slovenska regija. V letu 2006 je v povprečju ustvarila več
kot 36 % vse slovenske bruto dodane vrednosti (BDV) in ta delež se iz leta v leto
povečuje. Regija ima nizko stopnjo registrirane brezposelnosti, ki pa se je v prvi
polovici leta 2009, podobno kot v celotni Sloveniji, zelo zvišala. Izstopa visok
delež dolgotrajno brezposelnih ter visok delež brezposelnih s terciarno izobrazbo,
ki je najvišji med vsemi slovenskimi regijami. Regija ima nadpovprečno bruto
osnovo za dohodnino, vendar je indeks zaradi številnih zaposlenih iz ostalih regij
nižji kot pri BDP na prebivalca. Pozitiven je tudi dvig števila delovnih mest ter
nadpovprečna plača zaposlenih v regiji (glej sliko 13). LUR je edina regija s
presežkom delovnih mest glede na tam živeče aktivno prebivalstvo v Sloveniji.
Med slovenskimi regijami so največje razlike pri raziskovalnorazvojni dejavnosti,
kjer izstopa predvsem LUR, saj je tukaj koncentrirano največ raziskovalcev,
raziskovalnih organizacij in porabljeno največ finančnih sredstev.
Slika 13: Bruto plača na zaposlenega po občinah, 2007

Vir: Pečar, 2008

LUR ima v primerjavi z ostalimi regijami najboljše izhodišče za nadaljnji
gospodarski razvoj, vendar pa se mora zaradi lege, gospodarskih, raziskovalnih
in človeških potencialov primerjati s podobnimi regijami v EU in ne samo s
preostalo Slovenijo.
V regiji kmetijstvo in gozdarstvo nimata pomembne vloge, saj je bilo decembra
2008 med delovno aktivnim prebivalstvom v LUR le 4.139 kmetov. Med občinami
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so velike razlike: v tistih, ki niso v neposredni bližini Ljubljane (Ivančna Gorica,
Grosuplje, Videm, Dobrepolje, Moravče, Lukovica, Logatec, Litija, DobrovaPolhov Gradec), so kmetje bolj številni. Po drugi strani pa je kmetijstvo
pomembno tudi v nekaterih predelih MOL. Predelovalne dejavnosti so
pomembne, vendar v celotni zaposlenosti zasedajo le 16,3 %. V LUR imajo sedež
nekatera zelo pomembna predelovalna podjetja, večinoma iz panog, ki so bile s
krizo manj prizadete. V regiji prevladujejo storitvene dejavnosti, se pravi
trgovina, finančno posredništvo, nepremičnine, najem in poslovne storitve,
promet, skladiščenje, zveze, javna uprava in obramba, obvezno socialno
zavarovanje.
V letih 2006 in 2007 so podjetja v LUR poslovala zelo dobro. Če k temu
prištejemo še uspešno poslovanje finančnih ustanov, lahko ocenimo, da je
gospodarstvo v LUR konkurenčno. Seveda obstojijo razlike med občinami, saj v
Sloveniji že samo eno podjetje več ali manj vpliva na stanje gospodarstva v
posamezni občini. V letu 2008 so se poslovni rezultati poslabšali. K temu je
prispevala predvsem finančna kriza, ki je povzročila slabše poslovanje finančnih
ustanov, kriza v predelovalni industriji s stečajem pomembnih podjetij (IUV,
Liko), kakor tudi oslabitev naložb nekaterih podjetij (npr. Petrol, Zavarovalnica
Triglav). Poslabšanje poslovnih rezultatov pričakujemo za leto 2009, ko bodo
posledice gospodarske krize, ki se kažejo v zmanjšanju naročil, kreditnem krču,
odpuščanju, vidne v celoti. Medtem ko so bile posledice gospodarske krize v
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu vidne že konec leta 2008, pa je po
podatkih Eurostata iz avgusta 2009 v Sloveniji v storitvenih dejavnosti število
zaposlenih v zadnjem letu celo naraslo, kar je najboljši rezultat med vsemi
članicami EU.
Gospodarski položaj regije je še vedno soliden, vendar pa se predvsem zaradi
težav nekaterih velikih podjetij v panogah, ki jih je gospodarska kriza najbolj
prizadela, poslabšuje. Gre predvsem za podjetja, dejavna na področju
proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnje električne in optične
opreme, obdelave in predelave lesa ter pohištva, gradbeništva, prometa, deloma
pa tudi finančnega posredništva. Na osnovi strukture gospodarstva v LUR,
predvsem pa v Mestni občini Ljubljana, kjer prevladujejo »monopolne«
gospodarske dejavnosti (javni sektor, sorazmerno ugodna struktura predelovalne
industrije, finančni sektor, trgovina), sklepamo, da bodo posledice gospodarske
krize negativne, vendar manj kot v ostalih slovenskih regijah. Glede na stanje
svetovnega, evropskega in slovenskega gospodarstva bistvenega okrevanja v
naslednjih letih ni pričakovati, vpliv krize na število zaposlenih pa bo trajal vsaj
še dve do štiri leta.
Za reševanje nakazanih problemov bi morala regija bolje izkoristiti ugodno
prostorsko lokacijo, saj je gospodarsko, upravno in prometno središče Slovenije z
dobrimi povezavami s sosednjimi regijami in s tujino. V povezavi z razpoložljivimi
raziskovalnimi, izobraževalnimi in kulturnimi potenciali, ugodnimi pogoji za
življenje (narava, kulturna ponudba, relativno nižji življenjski stroški) in z
relativno nižjimi stroški dela kot v konkurenčnih sosednjih regijah v tujini bi bila
lahko LUR v srednjeevropskem prostoru in na področju JV Evrope pomemben
gospodarski igralec. To zahteva predvsem spodbujanje:


Razvoja visokotehnoloških podjetij, kjer lahko občine nudijo predvsem
ustrezne prostorske pogoje za privabljanje tujih podjetij.
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Spodbujanje razvoja podjetništva s poudarkom na kreativnih industrijah
(strategija, ustanovitev grozdov kreativnih industrij, nova infrastruktura).
Sodelovanje z državo, tako na področju ekonomske politike, kakor tudi pri
udejanjanju nacionalnih strategij.
Sodelovanje (specializacija) med občinami, tako pri vzpostavljanju
gospodarske infrastrukture, pri trženju regije, pri spodbujanju gospodarstva
(regijski instrumenti), kakor tudi na področju turizma.
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12

Sociološki vidiki

Namen sociološkega prispevka v okviru izvajanja projekta SPRPN LUR je
predvsem analiza verjetnih bodočih srednjeročnih in dolgoročnih družbenoprostorskih dinamik ter iz njih izvirajočih dolgoročnih razvojnih trendov znotraj
LUR, med deležniki in okolji iz LUR ter deležniki in okolji zunaj LUR.
Analiza temelji na dveh ključnih konceptualnih fokusih znotraj polj regionalnih in
urbanih študij v zadnjih dveh desetletij: na konceptu novih lokalizmov in
regionalizmov ter razširjenem konceptu komunalne infrastrukture. Gre za
koncepta, ki sta se oblikovala predvsem ob preučevanju in poskusu razumevanja
razvojno naprednih evropskih regij znotraj disciplinarnih področij regionalnih in
urbanih študij. Obe raziskovalni področji stremita k aplikativni uporabnosti svojih
izsledkov.
Analiza je strukturirana po naslednjih vsebinskih poglavjih:







Prostorska razvojna protislovja LUR izhajajoč iz konceptualnega okvirja
dolgoročnih trendov prostorskega razvoja.
(Sub)urbano-ruralni konflikt kot posledica novih bivanjskih praks.
Informatična LUR – dopolnjevanje in/ali prostorsko izključevanje?
Ključna razvojno kritična spoznanja dosedanjih socioloških raziskav o LUR.
Problem urbano-ruralnega partnerstva v LUR.
Bodoči scenariji prostorskega razvoja LUR - sociološka utemeljitev ter kritična
analiza scenarijev.

Ena od analitičnih ugotovitev je, da lahko na osnovi koncepta novih lokalizmov in
regionalizmov v LUR pričakujemo naraščanje težnje po dvojni emancipaciji. Na
eni strani so znotraj LUR prisotne težnje po emancipaciji vseh drugih teritorialnih,
lokalnih enot nasproti MOL, na drugi strani pa tudi težnje MOL po emancipaciji od
svoje »LUR-okolice«. Če k temu dodamo še t.i. »glavarino« kot temeljno logiko
preračunavanja finančnega (pre)razporejanja na lokalno, občinsko raven, dobimo
situacijo, v kateri že sedaj in bodo v bodoče verjetno še bolj izrazito predvsem
MOL in ostale občine tekmovale med sabo v zagotavljanju robnih komunalnih
infrastrukturnih pogojev za privlačevanje bodočih občanov. Tekmovalnost se
seveda že sedaj ne omejuje le na statistično-teritorialno zamejitev LUR. V bodoče
pa lahko, ob ugodnejši prometni dostopnosti, pričakujemo razširitev vplivnega
območja LUR in s tem prostora tekmovanja na območje celotne ljubljanske/
»centralno-slovenske« metropolitanske regije, ki bo obsegala več kot polovico
Slovenije.
Eksplozija suburbanizacije lahko vodi v implozijo Ljubljane in delno tudi LUR kot
celote. Čeprav je ideja policentrične poselitve med domačimi prostorskimi
strokovnjaki še vedno relevanten koncept, je bolj verjetna politično pragmatična
praksa, zlasti MOL, po iskanju rešitev, ki bi selitvene trende vsaj zmanjšale, če
že ne obrnile. Na ravni LUR to pomeni naraščanje (sub)urbano-ruralnega
konflikta, ki se latentno že kaže v glavnih smereh suburbanizacije. Gre za
nujnost oblikovanja mehanizmov za (sub)urbano-ruralno partnerstvo. Naloga
tovrstnega partnerstva bi morala biti predvsem poskus preseganja vrednotnih
protislovij, ki smo jim priča med podeželskimi domačini, ki si želijo več
modernistične, predvsem infrastrukturne, urbanosti na podeželju, in
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suburbaniziranimi meščani, ki si želijo predvsem »mirno in varno lokacijo z
rekreativno-kulturnimi dodatki«.
Proces informatizacije je nujen komunalno-infrastrukturni predpogoj bodočega
razvoja LUR, zato je vsekakor potreben razvoj lokalno-regionalnih informacijskih
omrežij, ki bodo odprta do uporabnikov in vsebin. To dosežemo z javno
dostopnimi informacijskimi omrežji, ki morajo zagotavljati tudi neprofitni eprostor in spodbujati razvoj lokalnih in regionalnih e-ekonomij. Neomejeni
dostop, ki bo vključeval javno dostopne delovne postaje za brezplačno uporabo,
brezplačne uvajalne tečaje oziroma tečaje informacijskega opismenjevanja,
svetovalne telefone, subvencioniranje nakupa potrebne opreme socialno
ogroženim slojem, je nujno minimalno izhodišče informacijskih razvojnih strategij
LUR.
Konflikt interesov, temelječih na različnih vrednotnih izhodiščih ključnih kategorij
prebivalcev LUR, ki je pogosto povezan z razumevanjem demokratičnih procesov
(so)odločanja po načelu »nam nihče nič ne more« in »mi smo proti vsemu, česar
si nismo ali zamislili ali zaželeli sami«, je ob hkratnem pomanjkanju lastnih tako
finančnih kot strokovnih in organizacijskih virov za bodoči razvoj gledano iz
perspektive prostorske sociologije ključna ovira uresničevanja regionalnega
prostorskega načrta.
Za uspešnost priprave in izvajanja prihodnjega regionalnega prostorskega načrta
LUR je ključno iskanje razvojnega konsenza med (sub)urbanimi in ruralnimi
predeli regije. Brez zavedanja nujnosti regionalnega načrtovanja in delovanja ter
oblikovanja regionalne identitete ni možen razvoj LUR kot evropsko kompetenčne
regije. Pomembno vlogo pri oblikovanju regionalne zavesti lahko odigrajo
regionalna in nadregionalna civilno-družbena omrežja, ki so trenutno potisnjena
na rob, če že ne izločena, iz (so)odločevalskih razvojnih procesov.
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IV

SCENARIJI PROSTORSKEGA RAZVOJA LUR

V pričujočem poglavju v strnjeni obliki predstavljamo vsebinske, procesne in
vključevalne aktivnosti, ki so bile pomembne za oblikovanje nabora scenarijev
prostorskega razvoja LUR, vrednotenje scenarijev ter pripravo zasnov prostorskih
ureditev na osnovi izbranega scenarija.
Pripravili smo tri razvojne scenarije:
– A – izhodiščni scenarij ali scenarij trenda,
– B – scenarij doseganja visoke kvalitete življenja, in
– C – scenarij odzivanja na globalne spremembe.
Posamezna tematska področja, se pravi naravne danosti, poselitev, družbene
dejavnosti, promet in druga, so predstavljena s sinteznimi opisi izbranih
pomembnih analitičnih ugotovitev, s ključnimi ugotovitvami s tematskih delavnic
ter s scenarijskimi usmeritvami.
Scenariji so bili opredeljeni kot rezultat strokovnega prizadevanja vseh članov
projektne skupine. Smiselno so bili upoštevani predlogi usmeritev, ki smo jih
evidentirali pri izvedbi delovnih sestankov z župani občin regije in njihovimi
sodelavci, kot tudi rezultati tematskih delavnicah, ki so bile izvedene v različnih
krajih LUR v zimsko/pomladnem obdobju leta 2009. Pomembno vlogo je odigrala
strateška ocena vplivov na okolje; analitične, usmerjevalne in presojevalne
ugotovitve so bile osnova za iterativno delo na vseh ključnih aktivnostih v
projektu. V največji možni meri so bili nadalje upoštevani predlogi in pripombe
naročnika, podani na posamezne delovne faze priprave scenarijev prostorskega
razvoja LUR. Eno od ključnih pričakovanj naročnika projekta RRA LUR ter ožje
projektne skupine, ki je vsebinsko spremljala projekt, je bila priprava realnih oz.
uresničljivih scenarijev.
Besedilo scenarijev vsebinsko in delovno procesno temelji tudi na prilogah
zaključnega poročila za ključno aktivnost št. 4, v katerih so predstavljeni opisi
ciljnega stanja razvoja LUR na ravni EU, sosednjih držav in regij, države ter LUR.
Razvojni cilji posameznih prostorsko načrtovalskih vsebin so bili v okviru
ocenjevanja povezani s strateškimi okoljskimi kazalniki.
Pri oblikovanju scenarijev smo se vsebinsko smiselno navezovali na domače in
tuje vire. Od domačih virov smo upoštevali študijo Scenariji razvoja Slovenije do
leta 203525, ki jo je za potrebe Službe Vlade RS za razvoj pripravilo svetovalno
podjetje Scenario Development.
Od tujih virov bi izpostavili predvsem projekt ESPON 3.2 – Spatial Scenarios and
Orientations in relation to the ESDP and Cohesion Policy26, ki nam je ponudil
zanimive vsebinske mejnike in uporabne hipotetične opise prihodnjih stanj na
posameznih tematskih področjih.
25

Vlada Republike Slovenije, Služba Vlade RS za razvoj, 2008, Scenariji razvoja Slovenije do leta 2035, študijo
pripravilo podjetje Scenario Development,
http://www.svr.gov.si/fileadmin/srs.gov.si/pageuploads/Trajnostni_razvoj/Scenariji_razvoja_Slovenije_do_leta
_2035_splet_06_11_08.pdf.
26
Free University of Brussels et al., 2007, ESPON 3.2 - Spatial Scenarios and Orientations in relation to the
ESDP and Cohesion Policy,
http://www.espon.eu/mmp/online/website/content/projects/260/716/index_EN.html.
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Pripravi scenarijev je sledilo dopolnjevanje in ocenjevanje. V ta namen smo
povabili župane 26 občin, ki tvorijo LUR, in njihove strokovne sodelavce, da
predlagane scenarije komentirajo, predlagajo dopolnitve ter jih ovrednotijo.
Župani občin so bili povabljeni, da dostopijo do interaktivnega dela spletne strani
projekta http://rralur-prostor.uirs.si/GIS/tabid/80/language/sl-SI/Default.aspx in
da preko njega izvedejo omenjene aktivnosti. Poleg tega smo jim vse gradivo
posredovali tudi preko pošte in elektronske pošte. Na posredovano gradivo nismo
prejeli nobenega odziva.
Dopolnjevanje in vrednotenje nabora scenarijev smo nato izvedli znotraj
projektne skupine izvajalca projekta. V ta namen je bila kot del strateške ocene
vplivov na okolje pripravljena evaluacijska matrika, ki je predstavljala orodje za
oceno, koliko posamezen razvojni scenarij prispeva h konkurenčnosti, prostorski
koheziji in kakovosti bivanja v LUR. Poseben vidik ocenjevanja scenarijev je
predstavljala ocena izvedljivosti/uresničljivosti posameznih
strategij/prioritet/ukrepov. V teku ocenjevanja je bilo izvedenih več sestankov
projektne skupine in posebna pripravljalna delavnica. Omenjena matrika z
rezultati ocenjevanja se nahaja na interaktivni spletni strani projekta pod
zavihkom http://rralurprostor.uirs.si/GIS/Evaluacijskamatrika/tabid/88/language/sl-SI/Default.aspx.
Rezultati dopolnjevanja in iterativnega strateškega ocenjevanja predlaganih
scenarijev so pokazali, da je razvojno najbolj primerno in izvedljivo povezovanje
usmeritev iz scenarijev B in C, s poudarkom na C scenariju. V ta namen je bil za
večino tematskih področij oblikovan tim. integralni razvojni scenarij, ki je služil
kot osnova za pripravo zasnov prostorskih ureditev ob upoštevanju predlogov
strateške ocene vplivov na okolje.
Poleg scenarijev A, B in C ter integralnega scenarija smo na željo naročnika
projekta RRA LUR oblikovali še scenarij D, ki smo ga imenovali ciljni scenarij
prostorskega razvoja LUR. Ta scenarij poskuša presegati sedanje družbene,
ekonomske in prostorske okvire LUR in gre preko meja sedanjega načina
sodelovanja ključnih razvojnih deležnikov v regiji. Predstavlja nekakšno
dolgoročno zaželjeno razvojno smer oz. vodilo, ki lahko razvojnim deležnikom
pomaga, da spoznajo pričakovane razvojne spremembe in da se začnejo na njih
čim prej odzivati. Takšen proaktiven pristop uporabljajo razvite evropske regije,
napr. Copenhagen, ki namerava do leta 2025 postati CO2 nevtralno mesto27.
Opisani scenarij bo treba periodično (letno) dopolnjevati, saj so razvojne
spremembe in odzivi razvitih držav, regij in mest zelo hitri in zahtevajo stalno
prilagajanje razvojnih ciljev, usmeritev in ukrepov.
Osnovo za pripravo zasnov prostorskih ureditev in usmeritev za regionalni
prostorski načrt LUR je predstavljal integralni razvojni scenarij. Zasnove so
pripravljene za področja poselitve, družbene infrastrukture in prometa, krajine in
gospodarske javne infrastrukture. Podobno kot alternativni razvojni scenariji so

27

http://www.denmark.dk/en/servicemenu/News/Environment-Energy-ClimateNews/CopenhagenAimsToBeCO2neutralBy2025.htm
http://www.ambnewdelhi.um.dk/NR/rdonlyres/65702F5E-FEC0-44F3-BD3BB55B36C123AB/0/FactsheetCPHClimatePlan.pdf
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bile zasnove ocenjene v okviru strateške ocene vplivov na okolje. Glavni cilj
ocenjevanja je bil ugotoviti:



koliko se z zasnovami izpolnjujejo razvojni in strateški okoljski cilji LUR,
kako so v zasnovah upoštevani predlogi SPVO, podani v okviru ocenjevanja
scenarijev.

Način in posebnosti izdelave scenarijev za posamezna tematska področja so
opisani v nadaljevanju.
Scenariji razvoja poselitve
V okviru ključne aktivnosti št. 4: Scenariji prostorskega razvoja, zasnove
prostorskih ureditev in usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR je delo
potekalo v več fazah. Na podlagi ugotovitev iz predhodnih aktivnosti so bili
pripravljeni trije izhodiščni scenariji. Priprava je bila usklajena z ostalimi področji,
poudarek je bil predvsem na usklajenosti s področjem prometa in družbenih
dejavnosti.
Na podlagi strokovnih izhodišč in primerov dobrih praks načrtovanja prostora je
bil pripravljen še četrti scenarij.28 Zanj menimo, da predstavlja nekoliko bolj
vizionarski pogled na urejanje prostora v regiji. Kljub temu, da je uresničljivost
manj verjetna od prvih treh scenarijev, je strokovno utemeljen in predstavlja
motivacijski cilj za prihodnji razvoj.
Scenariji so bili obravnavani in ocenjevani na več internih delavnicah.
Predstavljeni so bili tudi na delavnici »Urejanje prostora in prometa v LUR«, ki je
potekala 21. maja 2009 v Cankarjevem domu na Vrhniki, in na 3. seji RRS LUR,
ki je potekala 30. junija v Tehnološkem parku v Ljubljani.
Na podlagi izbranega scenarija C ter predlogov in dopolnitev, ki so bili zbrani v
okviru predstavitev in delavnic, je bil pripravljen integralni scenarij. Tega smo v
nadaljevanju razvili v zasnovo prostorskih ureditev in usmeritve za regionalni
prostorski načrt za področje poselitve.
Scenariji razvoja družbenih dejavnosti
Na podlagi ugotovitev iz analitične faze in opravljenih komunikacijskih aktivnosti
z deležniki smo ob upoštevanju oziroma usklajevanju z drugimi vsebinskimi
sklopi zasnovali scenarije prostorskega razvoja družbenih dejavnosti v LUR. Vsi
scenariji predpostavljajo kakovostno zagotavljanje oskrbe z družbeno
infrastrukturo za prebivalce in druge uporabnike, razlikujejo pa se v stopnji
družbene/javne vključenosti v zagotavljanje storitev ter v načinu zagotavljanja
storitev, ki temelji na vsebinskih oziroma načelnih poudarkih.
Scenarij A tako zagotavlja kakovostno in dostopno ponudbo družbene
infrastrukture čim bližje kraju bivanja, scenarij B zagotavlja visoko kakovost in
28

Gradivo je dostopno na: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/4.Zaključno%20poročilo%20za%20ključ
no%20aktivnost%20št.%204_090703.pdf
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prispeva k večji prepoznavnosti LUR, scenarij C pa je usmerjen v vzdržno
zagotavljanje kvalitetne oskrbe, poudarjeno povezovanje med posameznimi
dejavnostmi in prostorsko povezanost ponudbe.
Dodatno je bil opredeljen scenarij D, ki pomeni optimalen razvoj LUR na vseh
področjih in služi kot ciljni scenarij. Scenarij D predpostavlja najvišjo kakovost in
dostopnost družbene infrastrukture ob hkratnem zagotavljanju vzdržnega
razvoja ter ob predpostavki, da bo razvoj na vseh področjih potekal nemoteno in
optimalno. Kljub temu scenarij D ni utopičen, zahteva le določen premik v
miselnosti in tvorno sodelovanje vseh vključenih.29
Kot podlaga za oblikovanje zasnove sta bila izbrana scenarija B in C, s
poudarkom na scenariju C. Izbor je temeljil na vrednotenju s strani projektne
skupine, predstavnikov naročnika in ostalih zainteresiranih. Pri oblikovanju
zasnove so bile upoštevane ugotovitve, ki izhajajo iz vrednotenja scenarijev v
okviru strateške ocene vplivov na okolje. Poleg tega zasnova družbene
infrastrukture upošteva ugotovitve iz predhodnih faz projekta ter vse ključne
informacije, podane s strani deležnikov.
Scenariji razvoja energetike
Na podlagi analize, pregleda svetovnih in domačih scenarijev glede razvoja
dostopnosti energetskih virov in tehnoloških trendov ter napovedi rabe smo
izdelali tri scenarije, ki smo jih poimenovali »scenarij ekonomske računice«,
»scenarij energetske učinkovitosti« in »scenarij medsebojnega dopolnjevanja«.
Scenariji so bili ocenjeni s strani projektne skupine. Zaradi največjega
pozitivnega doprinosa in okoljevarstvene usmeritve je bil izbran zadnji scenarij,
ki je bil po strateški presoji o vplivih na okolje dopolnjen v integralni scenarij.
Scenariji so odziv na sodobne trende, probleme in okoljske zahteve ter skupaj z
analizo predstavljajo osnovo za izdelavo strokovnih podlag za zasnovo razvoja
energetskega sektorja LUR.
Scenariji razvoja na področju prometa
Za področje prometa so bili na podlagi ugotovitev iz predhodnih aktivnosti
pripravljeni trije izhodiščni scenariji. Njihova priprava je bila usklajena z ostalimi
področji, predvsem je bil poudarek na usklajenosti s področjem poselitve.
Scenariji so bili obravnavani in ocenjevani na več internih delavnicah.
Predstavljeni so bili tudi na delavnici »Urejanje prostora in prometa v LUR«, ki je
potekala 21. maja 2009 v Cankarjevem domu na Vrhniki in na 3. seji RRS LUR,
ki je potekala 30. junija 2009 v Tehnološkem parku v Ljubljani.
Na podlagi strokovnih izhodišč in primerov dobrih praks urejanja prometa je bil
pripravljen še četrti scenarij. Zanj smatramo, da predstavlja nekoliko bolj
vizionarski pogled na urejanje prostora v regiji. Kljub temu, da je njegova
29

Scenariji so podrobno predstavljeni v poročilu na spletni strani projekta: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/4.Zaključno%20poročilo%20za%20ključ
no%20aktivnost%20št.%204_090703.pdf (scenariji za družbeno infrastrukturo so opisani na straneh: 7-9, 1825 in 68-71)
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uresničljivost manj verjetna od prvih treh scenarijev, je strokovno utemeljen in
predstavlja motivacijski cilj za prihodnji razvoj.
Na podlagi pripomb in dopolnitev ter izbire med scenariji je bil pripravljen
integralni scenarij. Ta je predstavljal osnovo za zaključno poglavje aktivnosti, to
je zasnovo prostorskih ureditev in usmeritve na področju prometnega sistema.
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V
USMERITVE IN KLJUČNI RAZVOJNI PROJEKTI LUR
NADREGIONALNEGA POMENA
1
Usmeritve prostorskega razvoja LUR nadregionalnega
pomena
Ena od ugotovitev opravljene analize nadregionalnih vidikov prostorskega razvoja
LUR30 je, da je pri snovanju prihodnjega dolgoročnega prostorskega razvoja LUR
potrebno od samega začetka izhajati iz globalne teritorialne ravni ter sebi in
vsem ključnim razvojnim deležnikom ter ostalim reprezentativnim predstavnikom
širše javnosti postaviti vprašanje: na kakšen način lahko LUR – kot mestna regija
prestolnice ene od držav EU – prispeva k trajnostnemu razvoju sveta, kakšne so
njene prednosti in priložnosti ter na kakšen način jih lahko ustvarjalno izkoristi za
dobrobit svojih prebivalcev, podjetij, lokalnih skupnosti in drugih deležnikov?
Na to vprašanje – zaradi umanjkanja ustreznih raziskav, ki bi nam lahko
pomagale pri opredeljevanju globalnih razvojnih ciljev in usmeritev LUR – ni
lahko dati enostaven in enoznačen odgovor. Poleg tega ne razpolagamo z
informacijami o tem kakšni so strateški cilji in usmeritve ključnih gospodarskih
subjektov, ki so sedaj vmeščeni na območju LUR. Ne nazadnje ne razpolagamo z
vizijo in splošno razvojno strategijo LUR v kontekstu sodobnih globalnih izzivov
(gospodarska kriza, staranje prebivalstva, podnebne spremembe itd.).
V tem kontekstu se nahajamo pred izrazito zahtevno nalogo, da predlagamo
usmeritve in ukrepe prihodnjega dolgoročnega (prostorskega) razvoja LUR v
kontekstu sprememb na globalni, evropski (EU) in državni ravni. Kljub temu
predlagamo nekatere usmeritve in ukrepe kot osnovo za izvedbo širše javne
razprave ter kot izhodišče za pripravo ključnih razvojnih projektov LUR
nadregionalnega in naddržavnega pomena ter zasnov, usmeritev in ukrepov na
tematskih področjih, ki jih ta projekt pokriva.
1.1

Usmeritve LUR v kontekstu globalnih sprememb

Usmeritve:
1. Gospodarstvo LUR je odprto tujim (multinacionalnim) podjetjem in
svetovnemu trgu.
2. Domača podjetja pospešeno vztopajo na mednarodni trg.
3. Podjetja znotraj LUR uvajajo nove tehnologije in sodelujejo v procesih
mreženja znotraj LUR ter navzven do globalne ravni in s povezovanjem
ponudbe izkoriščajo možnosti na svetovnem trgu.
4. LUR je lokacija kjer se pospešeno izvajajo raziskovalne in inovacijske
dejavnosti, razvijajo nove tehnologije ob sočasni izgradnji potrebne
infrastrukture in superstrukture.
5. LUR je lokacija kjer pospešeno nastajajo in se širijo nova mala in srednje
velika postindustrijska podjetja.
6. LUR se uveljavlja kot priznana kongresna regija na globalni ravni.

30

Več o tem glej Prilogo 2 Zaključnega poročila projekta str. 2 -73.
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7. LUR se uveljavlja kot svetovno znana in priznana destinacija za izvajanje
vrhunskih kulturnih in športnih prireditev.
8. LUR varuje svoje grajeno (naselja, infrastruktura) in naravno okolje
(vodotoki, podtalnica, gozdovi in kmetijske površine, zelene površine) na
način da uvaja ustrezne prilagoditvene politike in ukrepe pred možnimi
negativnimi vplivi globalnih podnebnih sprememb (poplave, suše, neurja,
itd.).
Za uresničevanje zgoraj predlaganih ciljnih usmeritev predlagamo določene
ukrepe. Ukrepi – tako kot usmeritve – so sestavni del lastne »zunanje« razvojne
politike LUR. Gre za naslednje ukrepe:
1. Ustvarjanje ustreznega sistema regulatornih mehanizmov in instrumentov
LUR, ki spodbujajo nastajanje odprtega tekmovalnega trga, ki privlačevalno
vpliva na alociranje podružnic multinacionalnih podjetij (LUR kot regulator
trga).
2. LUR se pojavlja kot aktivni deležnik oz. katalizator nastajanja novih
partnerskih omrežij med podjetji in ostalimi institucijami v smeri skupnega
izkoriščanja priložnosti, ki se pojavljajo na globalnem trgu (LUR kot globalno
podjetje).
3. LUR se pojavlja kot mediator domačih in tujih subjektov na področju znanosti,
izobraževanja ter gospodarstva s ciljem vzpostavljanja ustreznih
organizacijskih okvirov in prostorskih pogojev za razvoj ter vmeščanje
podjetniških inkubatorjev, znanstvenih in tehnoloških parkov na območju LUR
(LUR kot mediator na področju podjetništva, znanosti in tehnologije).
4. LUR se pojavlja kot mediator na področju razvoja sistema organizacije in
upravljanja ter izgradnje sodobne infrastrukture za izvajanje vrhunskih
kongresnih, kulturnih in športnih prireditev (LUR kot mediator na področju
znanosti, kulture in športa).
5. LUR skupaj z ostalimi razvojnimi deležniki načrtuje in preoblikuje svoj prostor,
da po eni strani blaži negativne vplive na podnebne spremembe, po drugi
strani pa se jim aktivno prilagaja s tem da zmanjšuje njihove potencialne
negativne posledice v prostoru.
Instrumenti uresničevanja predlaganih razvojnih usmeritev in ukrepov so
naslednji:
1. Načrtovanje in izgradnja globalno privlačnega poslovnega središča (CBD –
central business district) v MOL z najsodobnejšo poslovno infrastrukturo ter z
odlično dostopnostjo z najsodobnejšo prometno in informacijskokomunikacijsko infrastrukturo.
2. Načrtovanje in izgradnja globalno privlačnega znanstvenega in tehnološkega
parka.
3. Načrtovanje in izgradnja globalno privlačnega kompleksa (objektov) za
izvajanje kongresnih, kulturnih in športnih prireditev.
4. Načrtovanje in izgradnja globalno privlačnega kliničnega centra za izvajanje
vrhunskih zdravstvenih storitev.
5. Vzpostavitev sodobne in fleksibilne pokrajinske uprave, ki bo sposobna
servisirati opisane ukrepe/projekte.
6. Načrtovanje novih zazidalnih površin na območjih, ki niso neposredno
ogrožena od negativnih vplivov podnebnih sprememb ter varovanje že
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izgrajenih površin (napr. dodatno varovanje grajenih površin na Viču pred
stoletnimi in tisočletnimi vodami).
Za uresničevanje predlaganih ukrepov/projektov je potrebno izpolniti naslednje
pogoje:
1. Zgraditi potniško postajo na omrežju hitre železnice v MOL, po možnosti v
sklopu predlaganega globalno privlačnega poslovnega središča.
2. Urediti potniško postajo tako, da bo obenem tudi mestno, regionalno in
državno vozlišče za vodenje vseh oblik trajnostnega transporta in točka
hitrega in kakovostnega dostopa do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana.
3. Zgraditi fiksno širokopasovno mestno teleoptično omrežje, ki bo predstavljajo
infrastrukturno hrbtenico za mreženje vseh razvojnih deležnikov navznoter in
navzven do globalne ravni.
4. Razviti vrhunsko ponudbo finančnih in proizvodnih storitev.
1.2

Usmeritve LUR v kontekstu EU

Usmeritve, ukrepi, instrumenti in pogoji za hitrejši (prostorski) razvoj LUR na
globalni ravni so relevantni na vseh nižjih teritorialnih ravneh, tako tudi na ravni
EU. V nadaljevanju dodajamo tiste vsebine, ki so specifične kontekstu
povezovanja LUR znotraj teritorialne ravni EU.
Usmeritve:
1. LUR – s svojim globalno privlačnim poslovnim središčem – je prostor kjer se
vmestijo sedeži večine slovenskih multinacionalnih (multilokacijskih) podjetij.
2. LUR gosti sedež pomembne inštitucije EU.
3. LUR se aktivno vključi v predlagano Evropsko globalno integracijsko cono –
Donavska cona v okviru katere prevzame vlogo logističnega in finančnega
središča za države jugovzhodne Evrope in Mediterana.
4. LUR postane središče evroregije »Evroregija prihodnosti« (Future EU-region).
Predlagani ukrepi, ki veljajo za globalno raven, se na tej ravni dopolnijo z
naslednjim ukrepom:
1. LUR se funkcionalno tesno poveže s Koprom s katerim ustvarita »globalno
31
metropolitansko regijo« (glej sliko 14) .
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Projekt je potrdil usmeritve podane v dokumentu Prostorska vizija »Ljubljana 2025«, da se LUR funkcionalno
tesno poveže z Obalno-kraško regijo (Koper), s katero ustvarita globalno metropolitansko regijo
(Metropolitansko evropsko območje rasti MEGA).
Globalno metropolitansko regijo v infrastrukturnem smislu tvorijo:





Luka Koper.
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana.
Daljinske povezave mednarodnega pomena (cestni in železniški V. in X. TEN koridor, hitre železniške
povezave (TGV 250 km) in pomorska plovna pot).
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Instrument uresničevanja zgoraj omenjenega ukrepa je naslednji:
1. Znotraj LUR se v MOL razvije globalno logistično središče v Kopru pa globalno
morsko pristanišče za države srednje Evrope, »Donavske cone« in
jugovzhodne Evrope.
Pogoj za uresničitev predlaganega ukrepa je – poleg vseh predlaganih pogojev
na globalni ravni – še naslednji:
1. V LUR se vzpostavi osrednji logistično transportni center Slovenije in srednje
Evrope v katerem potekajo vse potrebne logistično transportne dejavnosti s
pretovorjenim blagom in koprskega pristanišča in drugih pristanišč Severnega
Jadrana.
Slika 14: Metropolitansko evropsko območje rasti MEGA

1.3

Usmeritve LUR v kontekstu države

Usmeritve, ukrepi, instrumenti in pogoji za hitrejši (prostorski) razvoj LUR na
globalni in evropski ravni so relevantni na vseh nižjih teritorialnih ravneh, tako
tudi na ravni države. V nadaljevanju dodajamo tiste vsebine, ki so specifične
kontekstu povezovanja LUR znotraj Republike Slovenije.
Ciljne usmeritve:
1. »Ljubljana se na državni ravni razvija kot državno središče in
najpomembnejše državno prometno vozlišče, kjer so skoncentrirane najvišje
funkcije, vrhunske ustanove, osrednje poslovne, kulturne, storitvene in
oskrbne dejavnosti ter institucije, pomembne za vso državo« (SPRS, s. 11).
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2. Znotraj LUR se v MOL razvije osrednje središče razvoja postindustrijskih
dejavnosti v Sloveniji, industrijske dejavnosti se razvijajo in alocirajo v ostalih
regijah.
Ukrepi:
1. Znotraj LUR MOL ohrani vsaj obstoječi obseg financiranja iz državnega
proračuna.
Instrumenti:
1. RRA LUR operativno skrbi za uresničevanje razvojnih interesov LUR na vseh
obravnavanih teritorialnih ravneh.
Pogoji:
1. Pogoj za uresničitev zgoraj omenjenih ciljev, ukrepov in instrumentov je
aktivno prizadevanje za opredelitev novega zakona o državni prestolnici in
sodelovanje predstavnikov LUR in MOL pri njegovi pripravi.

2

Ključni razvojni projekti LUR nadregionalnega pomena

Iz predlaganih usmeritev in ukrepov ter instrumentov in pogojev za njihovo
uresničevanje smo v nadaljevanju izluščili štiri ključne razvojne projekte LUR
nadregionalnega pomena, katerih bi se LUR morala prednostno lotiti še v
sedanjem programskem obdobju (2007 – 2013). Gre za naslednje projekte:
»LUR kot pokrajina in evroregija«,« LUR kot ustvarjalna regija in globalna
vstopna točka za območje srednje in jugovzhodne Evrope«, »LUR kot podnebno
varna in energetsko prijazna regija (climate neutral region)« ter »LUR kot regija
zdravega bivanja in dela«.
V nadaljevanju predstavljamo opise namenov projektov.32
2.1

LUR kot pokrajina in evroregija

Namen projekta je povečati funkcionalno in teritorialno homogenost LUR ter
zmogljivosti učinkovitega upravljanja javnih zadev regionalnega in
nadregionalnega pomena. Na ta način bi zmanjšali intenzivnost parcialnega
tekmovanja za razpoložljive razvojne vire ter povečali pripravljenost in
zmogljivost za sodelovanje razvojnih deležnikov znotraj LUR ter sodelovanje LUR
z ostalimi regijami v državnem in naddržavnemn okviru. Obenem bi izkoristili
ugotovljene prednosti in priložnosti LUR, ki se izkazujejo v ugodnem položaju,
sorazmerno visoki stopnji splošne razvitosti, ugodni prometni dostopnosti,
ohranjenenem naravnem okolju itd.

32

Več o ciljih projektov glej Prilogo 8 Zaključnega poročila projekta.
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2.2 LUR kot ustvarjalna regija in globalna vstopna točka za območje
srednje in jugovzhodne Evrope
Namen projekta je postaviti LUR na globalni zemljevid mest in regij, ki so v
svojih razvojnih usmeritvah in praksah zapustili prevladujočo industrijsko
razvojno paradigmo in se usmerili v razvoj in trženje tim. ustvarjalnih industrij.
Ustvarjalne industrije oz. post-fordistično gospodarstvo, nove industrijske
formacije, post-industrijske urbane pokrajine in druge sopomenke opisujejo
globalni pojav preloma z dosedanjo razvojno paradigmo in njenimi značilnostmi
na področju zaposlovanja, proizvodnje in prostorskega urejanja.
2.3 LUR kot podnebno varna in energetsko prijazna regija (climate
neutral region)
Namen projekta je opredeliti prihodnji dolgoročni razvoj LUR kot podnebno varne
in oskrbi z energijo in vodo prijazne regije, ki bo postala primer dobre prakse v
evropskem in svetovnem prostoru in ki bo ustvarila privlačno ter varno človekovo
in naravno okolje za svoje prebivalce, podjetja ter lokalne skupnosti.
Uresničevanje omenjene usmeritve bo ustvarilo ugodne pogoje za trajnostno
izrabo naravnih virov ter povezano in usmerjeno vključevanje vseh razvojnih
deležnikov v LUR, ki bodo s svojim ravnanjem in izvajanjem sektorskih
dejavnosti blažili podnebne spremembe, smotrno ravnali z energijo in vodo ter se
tako prilagajali na neizogibne okoljsko-prostorske posledice preteklih človekovih
dejanj. Večji obseg energetskih in vodnogospodarskih projektov, ki so bili
dosedaj le površno in v majhnem obsegu vključeni v regionalno razvojno politiko,
bo pripomogel k pospešenemu črpanju EU sredstev ter k učinkoviti rabi energije
in rabi obnovljivih virov energije, kar sta cilja tako nacionalnih energetskih kot
tudi okoljskih politik. Na ta način bo regija izboljšala svojo energetsko
samooskrbnost in postala gospodarsko bolj konkurenčna in neodvisna od uvoza
energije.
2.4

LUR kot regija zdravega bivanja in dela

Namen projekta je izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene
neenakosti v regiji.
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VI ZASNOVE PROSTORSKIH UREDITEV IN USMERITVE
ZA REGIONALNI PROSTORSKI NAČRT LUR
1

Poselitev

1.1

Hierarhija naselij

Hierarhija naselij je bila na podlagi ugotovljenega stanja v regiji določena na
osnovi števila prebivalcev v naselju, ponudbe delovnih mest ter ponudbe in
predlaganega razvoja družbene infrastrukture. Središča v LUR so razvrščena v
pet kategorij, in sicer: središče nacionalnega pomena, središče regionalnega
pomena, središče medobčinskega pomena, središče občinskega pomena in
specializirana središča.
Središča občinskega pomena so bila določena na podlagi števila prebivalcev
oziroma upravne funkcije, ki naselju pripada. Predvsem v tej kategoriji obstaja
velik razpon v velikosti in opremljenosti naselij. Vzpostavljeno hierarhijo se
vzdržuje, naselja, ki zaradi razvojnih procesov izgubljajo na pomenu, se
prenavlja in dopolnjuje z manjkajočimi funkcijami.
Na podlagi stanja in postavljene hierarhije je ena ključnih usmeritev, da se
vzdržujejo medsebojna razmerja med naselji, krepi pa se vloga naselij višjega
ranga. V regiji se vzpostavi omrežje središč, ki v čim večji meri omogočajo
oskrbo in zaposlovanje prebivalcev v lokalnem območju. Središča se z oskrbnimi
in storitvenimi dejavnostmi ter družbeno infrastrukturo opremljajo na podlagi
njihovega položaja v hierarhiji naselij: večja naselja z višjim nivojem in manjša z
nižjim.
A – središče nacionalnega pomena
Središča nacionalnega pomena so tista urbana naselja, ki imajo najmanj 10.000
prebivalcev in potenciale za razvoj storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti za
oskrbo prebivalcev v svojem gravitacijskem območju. Središče nacionalnega in
mednarodnega pomena je Ljubljana.
B – središče regionalnega pomena
Središča regionalnega pomena so tista urbana naselja, ki imajo najmanj 15.000
prebivalcev (po SPRS 5.000). Gravitacijsko območje središča regionalnega
pomena je zaključeno regionalno območje. Središči regionalnega pomena sta
Domžale in Kamnik.
C – središče medobčinskega pomena
Središča medobčinskega pomena so tista urbana naselja, ki s svojimi
storitvenimi, oskrbnimi in drugimi dejavnostmi oskrbujejo širše vplivno območje,
ki posega tudi na sosednje občine. Središča medobčinskega pomena so Logatec,
Vrhnika, Grosuplje in Litija. Središči Vrhnika in Logatec se z družbenimi
funkcijami dopolnjujeta.
D – občinsko središče
Občinska središča so naselja, ki zagotavljajo osnovne storitvene, oskrbne in
druge dejavnosti za prebivalce občine. Sem sodijo vsa, tudi manjša naselja, v
katerih so sedeži občin. Občinska središča so Trzin, Mengeš, Vodice, Komenda,
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Lukovica, Moravče, Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji, Škofljica, Dobrepolje,
Velike Lašče, Brezovica, Borovnica, Log Dragomer, Horjul, Dobrova Polhov
Gradec, Medvode in Ivančna Gorica.
E –specializirana središča
Specializirana središča niso določena na podlagi števila prebivalcev ali velikosti
naselja. V teh naseljih so specializirane ustanove, ki imajo medobčinski,
regionalni ali celo nacionalni pomen. Specializirani središči v LUR sta Rakitna in
Snovik.
1.2

Splošne usmeritve

Prostorsko načrtovanje v regiji mora biti v prihodnje bolj prepleteno s prometnim
načrtovanjem. Usmerjeno mora biti v zmanjševanje potreb po potovanjih z
osebnim avtomobilom in v skrajševanje razdalj, ki jih prebivalci opravijo na
svojih dnevnih poteh (poudarek na poteh dom-delo). Večji poudarek načrtovanja
mora biti v prihodnje posvečen tudi zagotavljanju učinkovitih in privlačnih
trajnostnih oblik prometa vsem prebivalcem v regiji.
Naselja se načrtujejo tako, da imajo zadostno število prebivalcev in zadostno
gostoto poselitve za učinkovito delovanje oskrbnih in družbenih dejavnostih ter
javnega prometa. V naseljih s pomanjkljivo ponudbo teh funkcij se te vzpostavi
na primerni ravni.
Naselja vzdržujejo in nadgrajujejo svojo prepoznavnost in primerjalne prednosti
pred ostalimi naselji v regiji s tem, da krepijo svoje lokalne značilnosti in
raznolikost. Vzpodbuja se vključevanje prebivalcev v načrtovalski proces
sprememb v lokalnem okolju.
Naselja zagotavljajo pestro stanovanjsko ponudbo, ki je privlačna in predvsem
dostopna vsem socialnim in starostnim skupinam prebivalcev. Zagotavlja se tako
lastniška, kot tudi najemniška stanovanja.
Nova razvojna območja se v večji meri usmerjajo v degradirana in slabo
izrabljena obstoječa območja v naseljih in v njihovi neposredni bližini.
Kakovostne zgradbe in prepoznavna območja se obnavljajo in nadgradijo z
novimi programi.
Naselja in soseske se načrtujejo tako, da omogočajo prijetno in varno hojo.
Zagotavlja se peš dostopnost prebivalcev vsaj do osnovne oskrbe, vrtca, šole in
postajališča javnega prometa.
Pomembna območja znotraj naselij se poveže z omrežjem pešpoti in kolesarskih
stez. Postajališča javnega prometa se umeščajo ob večje generatorje prometa in
v območja z večjo koncentracijo stanovanj. V naseljih in soseskah se zagotavlja
zadostno število parkirnih mest za potrebe prebivalcev, vendar je njihova
umestitev in dostopnost podrejena ostalim oblikam prometa.
Gradnja novih stanovanj v regiji se v različna naselja usmerja na podlagi
položaja naselja v hierarhiji in na podlagi situacije glede obstoječih in
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načrtovanih delovnih mest v naselju. Na podlagi izbranega scenarija se gradnja
novih stanovanj usmerja predvsem v naselja višjega pomena, ob izpolnjevanju
pogoja, da naselja nimajo primanjkljaja delovnih mest. Bolj intenzivna gradnja
stanovanj se predvideva v naseljih z višjim rangom.
Na podlagi razmerja med številom delovnih mest in zaposlenih v naselju je bil
določen primanjkljaj delovnih mest. Naselja s količnikom med številom delovnih
mest in številom zaposlenih prebivalcev manjšim kot 1, še posebej pa občinska
upravna središča, morajo v prihodnje prednostno razvijati primerno osnovo za
razvoj novih delovnih mest. Zato je pri njih označba za aktivni razvoj delovnih
mest z 2.
Naselja, ki imajo kritični primanjkljaj delovnih mest so označena z 1. Sem sodijo
naselja, pri katerih je razmerje med številom delovnih mest in številom
prebivalcev manjše kot 0,2. Pri takem razmerju lahko govorimo o spalnem
naselju, to je naselju, ki ne zagotavlja centralnih funkcij, ampak vsebuje
pretežno le stanovanjske površine. Gradnja novih stanovanj v takih naseljih se
ne predvideva, dokler ta ne zagotovijo primerne družbene infrastrukture, oskrbe
in vsaj minimalno zadovoljivega števila delovnih mest.
Zaradi zmanjševanja potreb po uporabi osebnega avtomobila je v okviru opreme
naselij vključena tudi vzpostavitev prometnih prestopnih točk. Vzpostavitev točk
se določa na podlagi ranga naselja v hierarhiji, lege naselja v prostoru (bližina
Ljubljane in potencialno gravitacijsko zaledje) in razpoložljive, predvsem
obstoječe in predvidene železniške infrastrukture. V večini naselij je zaradi
učinkovitosti smiselna vzpostavitev le ene točke. Ta mora biti umeščena v radiu
peš dostopnosti od središča naselja oziroma večje zgostitve prebivalcev. V
Ljubljani bo zaradi učinkovitosti sistema potrebno vzpostaviti več prestopnih
točk, razporejenih po celotnem območju. Njihova prostorska razmestitev ni
predmet te naloge.
Preglednice 1-10: Opisi oznak podrobnih usmeritev
Oznaka
A
B
C
D
E
F

Rang naselja
središče nacionalnega pomena
središče regionalnega pomena
središče medobčinskega pomena
središče občinskega pomena
specializirano središče
pomembno lokalno središče

Oznaka

Aktivni razvoj delovnih mest
število delovnih mest v naselju je
kritično majhno, zato je nujen
intenziven razvoj delovnih mest v
naselju
razvoj naselja se usmerja v
vzpostavitev novih delovnih mest

1
2
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Oznaka
1

2
3
Oznaka
1

2

3

I
1
2
3
4

Z
1
2

Prednostna gradnja stanovanj
prenova obstoječega
stanovanjskega fonda, predvidi se
organizirana gradnja novih
stanovanj v večjem obsegu
prenova obstoječega
stanovanjskega fonda, predvidi se
organizirana gradnja novih
stanovanj v omejenem obsegu
predvidena je izključno prenova
obstoječega stanovanjskega fonda
Rang prometne prestopne točke
železnica, mestni avtobusni
promet, primestni avtobusni
promet v navezavi s P+R,
kolesarske in pešpoti do središča
mesta / naselja
železnica in primestni avtobusni
promet v navezavi s P+R,
kolesarske in pešpoti do središča
naselja
primestni avtobusni promet v
navezavi s P+R, kolesarske in
pešpoti do središča naselja
Izobraževanje
visokošolske ustanove in druge
dejavnosti
srednja šola in druge dejavnosti
srednja šola
osnovna šola, vrtec

3
4

Zdravstvo
terciarna raven zdravstva
sekundarno zdravstvo in druge
dejavnosti
sekundarna raven zdravstva
primarna raven zdravstva

K
1
2
3
4

Kultura
nacionalne kulturne ustanove
pomembne kulturne ustanove
kultura in druge dejavnosti
kulturni dom
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Š
1
2
3
4

Šport
športni
športni
športni
športni

S
1
2

Socialno varstvo
medgeneracijski center
druge dejavnosti za različne
socialne skupine
dom za starejše / varovana
stanovanja

3

J
1
2

center
center in druge dejavnost
park
objekt

Javna uprava
javna uprava
upravni center

Preglednica 11: Razvrstitev naselij LUR po kategorijah funkcionalnih dejavnosti
Ime naselja
Ljubljana
Kamnik
Domžale
Logatec
Vrhnika
Litija
Grosuplje
Mengeš
Medvode
Trzin
Vir
Brezovica pri
Ljubljani
Borovnica
Ig
Škofljica
Verd
Vnanje Gorice
Lavrica
Ivančna Gorica
Radomlje
Mekinje
Notranje

Aktivni
Rang
Prednostna
Rang
razvoj
prometne
gradnja
I
naselja delovnih
prestopne
stanovanj
mest
točke
A
1
1
1
B
1
2
3
B
2
2
2
1
C
2
2
3
1
C
2
2
2
4
C
2
2
2
2
C
2
2
2
D
2
2
3
4
D
2
2
2 (1)
2
D
2
2
4
E
2

Z K Š S J
1
3
3
3
3
2
3
4
4
4

1
2
2
4
2
3
4
2
4
4

1
2
1
2
1
1
2
4
3
4

1
2
2
2
2
3
2
3
3

D

2

3

3

4

4

4

4

3

D
D
D
F
F
F
D
F
F
F

1

3
2
3
3
3
3
2
3
3
3

2

4
4

4
4

4
4

4
4

3
3
3

2

4

3

2

2

2
1
2
2
2
1

2

2

1
2
2
2
2
2
2
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Gorice
Dragomer
Šmartno pri
Litiji
Dob
Log pri
Brezovici
Šmarje - Sap
Šmarca
Preserje pri
Radomljah
Vodice
Horjul
Zgornje Pirniče
Dobrova –
Polhov Gradec
*
Moravče
Komenda
Velike Lašče
Videm Dobrepolje
Lukovica pri
Domžalah
Dol pri
Ljubljani
Rakitna
Snovik

D

2

3

4

4

4

4

3

D

2

3

4

/

4

4

3

F

1

3

F

2

3

F
F

1
2

3
3

4
4

4
4

4
4

4
4

3

F

2

D
D
F

1
1

3
2
3

D

1

3

4

2

3

4

1

D
D
D

1
1

3
2
3

4 4
4 4
4 4

4
4
3

4
4
4

1
2

D

1

3

4

3

4

2

D

2

D

2

E
E

4
4

4

3

4

4

4

2
2

/

3
3

1
1

*Funkcije se zaradi bližine naselij zagotavljajo skupno v obeh naseljih
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Slika 15: Zasnova prostorskih ureditev za področje poselitve, družbenih
dejavnosti in prometa
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1.3

Predlog razvoja gospodarskih con regionalnega pomena

Na delavnici »Gospodarske cone v LUR«33 sta bila obravnavana dva scenarija
bodočega načrtovanja in upravljanja gospodarskih con v LUR: scenarij GC1 je
predvideval vzpostavitev petih območij medobčinskega povezovanja, scenarij
GC2 pa vzpostavitev enovitega območja, ki pokriva celotno regijo. Predlog, ki je
bil izoblikovan v delovnih skupinah na delavnici, je vseboval elemente obeh
predlogov: vzpostavitev osrednjega regionalnega telesa, ki usklajuje delovanje
vseh gospodarskih con v regiji, vzporedno pa močnejše medobčinsko
povezovanje pri dejanskem načrtovanju in upravljanju gospodarskih con znotraj
posameznega dela regije.
Predlog gospodarskih con regionalnega pomena sledi zaključkom delavnice.
Predvideva vzpostavitev štirih pomembnejših gospodarskih con. Te so v skladu s
ciljem boljše razporeditve delovnih mest v regiji razporejene tako, da pokrivajo
celotno območje regije. Predlagane lokacije gospodarskih con regionalnega
pomena so: Logatec, Grosuplje, Želodnik (Občina Domžale) in Zalog (MOL). Na
vseh predlaganih lokacijah so že obstoječe gospodarske cone, ki pa zaenkrat še
ne izpolnjujejo kriterijev za gospodarske cone regionalnega pomena34. Vse
predlagane lokacije imajo pogoje za nadgradnjo s ciljem zagotovitve teh
kriterijev.
Kar zadeva podporno okolje za podjetništvo, se v MOL nahaja Tehnološki park
Ljubljana, katerega 1. faza izgradnje je zaključena. V prihodnjih letih so
predvidene nadaljne prostorske širitve parka na isti makrolokaciji z udejanjanjem
poslanstva parka, to je zagotavljanje vrhunskega podpornega okolja za prenos
raziskovalnih izsledkov in inovativnih poslovnih zamisli v uspešno in mednarodno
konkurenčno tehnološko podjetništvo.35 Tehnološki park Ljubljana predstavlja
okolje, ki omogoča reševanje problemov motivacije, klime in razmaha
tehnološkega podjetništva. S svojim delovanjem spodbuja nastajanje, delovanje
in rast tehnoloških družb. Zagotavlja ustrezno infrastrukturo ter nudi pomoč na
tržnem, finančnem in tehnološkem področju.
Poleg Tehnološkega parka Ljubljana se v okviru MOL nahaja in razvija Ljubljanski
univerzitetni inkubator, ki nudi opremljene poslovne prostore, podjetniško
izobraževanje, delavnice in osebno svetovanje za raziskovalce ter pomoč pri
iskanju človeških in finančnih virov.36
Pod okriljem Tehnološkega parka Ljubljana je v fazi ustanavljanja regijski mrežni
podjetniški inkubator. Ta naj bi v začetni fazi nudil infrastrukturo in podporne
storitve za razvoj podjetniških pobud v občinah Domžale, Litija in Vrhnika ter
zagotavljal dostopno podporo podjetnikom tudi v ostalih občinah v regiji.
Upravljanje mrežnega inkubatorja bodo v okviru trdih dejavnikov (kadri,
infrastruktura,..) prevzele posamezne občine, Tehnološki park Ljubljana pa bo
prevzel upravljanje mehkih dejavnikov regijskega mrežnega inkubatorja, v
33

Glej celotno gradivo tematske delavnice »Gospodarske cone« na naslednjem zavihku spletne strani projekta
SPRPN LUR http://rralur-prostor.uirs.si/Dogodki/Delavnice/tabid/61/language/sl-SI/Default.aspx.
34
Za kriterije glej Gradivo za delavnico »Gospodarske cone v LUR«: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Dogodki/delavnice/Javne%20delavnice%20z%20razvojnimi%20deležniki%20v%20re
giji/3.DE_gospodarske_cone_gradivo_2.pdf, stran 17-19.
35
glej http://www.tp-lj.si/.
36
glej http://www.lui.si/.
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smislu nudenja administrativnih storitev, izobraževanj in podjetniškega
svetovanja.
Poleg tega v prihodnosti predlagamo še ustanovitev regijskega podjetniškega
inkubatorja v Kamniku. Potencialna lokacija je na območju današnje
Smodnišnice. Predlagano območje je razen po cestni infrastrukturi dostopno tudi
z regionalno železniško progo Ljubljana – Kamnik, in sicer s čelno postajo. Kljub
dobri dostopnosti območje odlikuje občutek odmaknjenosti in stik z naravnim
okoljem, ki ima pri intelektualnem delu pozitivne učinke. Bližina mesta Kamnik in
njegovih srednjih šol lahko predstavlja osnovo za tesnejše povezovanje
izobraževalnega procesa s tehnološkim razvojem. Poleg tega je to t.i.
»brownfield site«, torej opuščeno industrijsko območje, ki zahteva celovito
prenovo.
1.4

Ostali predlogi ukrepov in projektov na področju poselitve

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









lokacija ni »green field«, ampak obstoječe območje z nizko gostoto poselitve
oziroma degradirano urbano območje,
uporabljeni gradbeni materiali so lokalnega izvora, del materialov je ponovno
uporabljen material prejšnjih objektov na območju,
poleg stanovanj zagotavlja osnovno oskrbo,
v okviru območja so zagotovljene pisarne za delo na domu,
zagotovljen je peš dostop po varnih poteh do bližnjega vrtca in šole,
zaradi dobre dostopnosti z javnim prometom, kolesi in hojo omogoča lokacija
zmanjšano lastništvo osebnih avtomobilov (0,5 do 0,8 na enoto),
objekti uporabljajo izključno obnovljive vire energije, so energetsko varčni in
zagotavljajo vso energijo, potrebno za delovanje, v okviru lokacije,
urejena je uporaba deževnice in sive vode, v naselju je tudi manjša čistilna
naprava.

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











lokacija ni »green field« ampak obstoječe urbano območje, potrebno prenove
oziroma degradirano urbano območje,
predvidena je visoka gostota poselitve in hkrati visoka kakovost bivanja,
poleg stanovanj se v okviru lokacije zagotavlja osnovno oskrbo in določene
elemente dodatne ponudbe,
v sklop soseske je vključen tudi poslovni objekt ali pisarne za delo na domu,
zagotovljena je peš dostop po varnih poteh do bližnjega vrtca in šole,
zaradi odlične dostopnosti z javnim prometom, kolesi in hojo omogoča
lokacija zmanjšano lastništvo osebnih avtomobilov (manj kot 0,5 na
stanovanjsko enoto), oziroma od prebivalcev celo zahteva, da se odpovejo
lastništvu avtomobila,
za učinkovitost prejšnje točke je v okviru lokacije nujna ustanovitev
avtomobilskega kluba (glej Bringing Car-Sharing to Your Community oziroma
nam bližnjo shemo www.carsharing.at),
uporabljeni gradbeni materiali so lokalnega izvora,
razmerje lastniških in najemniških stanovanj je regulirano, socialna in
starostna struktura prebivalcev je načrtna in namenoma mešana,
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objekti uporabljajo izključno obnovljive vire energije, so energetsko varčni,
zagotavljajo vsaj 50% energije v svojem okviru,
urejena je uporaba deževnice in sive vode.

Vzorčni primer oskrbnega središča v naselju občinskega pomena
Predvsem manjša središča v regiji se zaradi manjšega gravitacijskega zaledja,
nizke gostote poselitve in razpršenih dejavnosti v prostoru srečujejo s težavami
pri zagotavljanju kakovostne oskrbe prebivalstva. Vzorčni primer vzpostavitve
oskrbnega središča v manjšem naselju bi zgostil pestro ponudbo storitev in
elementov družbene infrastrukture znotraj območja naselja, ki je dosegljivo v 5
minutah peš hoje (350 m). Območje bi združevalo vse osnovne oskrbne funkcije
in osnovno družbeno infrastrukturo, kot so trgovina, banka, pošta, zdravnik,
lekarna, vrtec, knjižnica, kulturni dom okrog urejenega in prepoznavnega
javnega prostora. Poleg tega bi nudilo navezavo na sistem peš poti in kolesarskih
stez ter prestopno točko z javnim prometom.
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2

Družbena javna infrastruktura

2.1

Splošne usmeritve

Glavno vodilo pri zasnovi družbene infrastrukture , ki izhaja iz Strategije
prostorskega razvoja Slovenije, je, da se omrežje javne družbene infrastrukture
razvija v skladu z omrežjem ustrezno opremljenih središč, ki omogočajo vsem
prebivalcem udobno, cenovno ugodno, varno in okoljsko sprejemljivo dostopnost
do javnih funkcij, delovnih mest, storitev in znanja. RRP LUR 2007-2013
vključuje zagotavljanje kakovostne javne infrastrukture v cilj »Delujoče
somestje« in opredeljuje zagotovitev prostorskega razvoja v regiji, ki bo hkrati
omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter
kulturne dediščine vsem prebivalcem regije37. Posredno so s področjem družbene
javne infrastrukture povezani še nekateri drugi cilji RRP LUR.38 Usmeritve so bile
v okviru izdelave SPRPN LUR upoštevane pri določanju opremljenosti z družbeno
infrastrukturo glede na tip naselja:


Središče nacionalnega pomena: Ljubljana, kjer so locirane visokošolske in
raziskovalne institucije, vse ravni zdravstvene oskrbe, kulturne ustanove
nacionalnega pomena, športni centri in športni parki, medgeneracijski centri
in druge ustanove za starejše in socialno ogrožene (domovi, varovana
stanovanja), državna javna uprava ter verski objekti za različne veroizpovedi.



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



Središča medobčinskega pomena: Grosuplje, Logatec, Vrhnika in Litija39, ki
poleg zagotavljanja primarne oskrbe z izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi,
zdravstvenimi storitvami zagotavljajo tudi določene storitve javne uprave
(upravni centri) in različne oblike bivanja za starejše in socialno ogrožene
(domovi, varovana stanovanja).



Središča občinskega pomena:40 Borovnica, Brezovica, Dobrova-Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Log-Dragomer, Horjul, Ig, Ivančna Gorica,
Komenda, Lukovica pri Domžalah, Mengeš, Medvode, Moravče, Škofljica,
Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Videm-Dobrepolje, Vodice imajo
osnovno šolo, zagotovljeno predšolsko varstvo (poleg vrtcev tudi druge,
alternativne oblike), primarno zdravstveno oskrbo (v občinskem središču ali v
sodelovanju s sosednjim/bližnjim občinskim središčem), lekarno, kulturni
center (knjižnica, dom, prostor za druženje), raznoliko ponudbo oblik bivanja
in oskrbe za starejše (domovi, varovana stanovanja, pomoč na domu),
športne objekte in igrišča ter upravno funkcijo. Objekti družbene
infrastrukture v občinskih središčih zagotavljajo multifunkcionalnost in

37

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007 - 2013 (2007: 22).
Npr. cilj "Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja"; cilj "Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja
najvišja v Evropi" in cilji območnega razvojnega partnerstva.
39
Grosuplje, Logatec in Vrhnika so v SPRS opredeljeni kot središča medobčinskega pomena. V zasnovi smo tem
središčem dodali Litijo, kjer ponudba določenih dejavnosti družbene infrastrukture presega občinsko raven, s
čimer se zagotavlja enakomernejša oskrba s storitvami v regiji.
40
V SPRS lokalna središča niso podrobneje opredeljena, podrobneje jih opredeljujejo prostorski načrti
posameznih občin, zato pri delitvi izhajamo iz hierarhije, ki je bila na podlagi SPRS izdelana v predhodnih fazah
projekta.
38
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možnosti prilagajanja spreminjajočim se potrebam. Pri oskrbi občinskih
središč ni nujno, da so vse družbene dejavnosti locirane prav v občinskem
središču, če je zagotovljena ustrezna kakovost, dostopnost in bolj racionalna
oskrba znotraj občine.


Specializirana središča: Rakitna in Snovik, v katerih so locirane posamezne
specializirane zdravstvene ustanove ter športno-rekreacijske, storitvene in
izobraževalne dejavnosti, vezane na zdravstvo. Ostale družbene dejavnosti za
naselja se zagotavljajo v najbližjem središču, višja raven oskrbe z družbenimi
dejavnostmi pa v središčih višje ravni.

Ne glede na prikazano delitev oskrbe po naseljih je področje družbene
infrastrukture za območje LUR zasnovano kot sistem, ki deluje povezano,
različne vrste družbenih dejavnosti se med seboj dopolnjujejo. Najvišje središče
Ljubljana ima kot prestolnica države in regije na vseh področjih družbene
infrastrukture razvito najvišjo raven storitev, ta nadgrajuje storitve, ki so
locirane v središčih regionalnega pomena, medobčinskih in občinskih središčih.
Glede na bližino Ljubljane je najbolj smiselno, da se središča nižje ravni, ki
zagotavljajo primarno raven oskrbe, pri storitvah na višji ravni vežejo na
ustanove, locirane v Ljubljani. Predvsem robne občine pa lahko določene storitve
opravljajo tudi v povezavi in dopolnjevanju z občinami sosednjih regij, z
namenom racionalizacije sredstev in rabe prostora. Pri zasnovi družbenih
dejavnosti na višjih ravneh je bilo v okviru scenarijev razvoja družbene
infrastrukture izpostavljeno povezovanje in dopolnjevanje ponudbe s sorodnimi
centri v državi oziroma v širšem evropskem prostoru, na primer povezovanje
terciarne ravni zdravstva s podobnimi centri v državi in izven ter povezovanje
kulturnih ustanov v evropsko mrežo kulturnih institucij.
Pri umeščanju družbenih dejavnosti oziroma objektov družbene infrastrukture je
osnovno izhodišče zagotavljanje dostopnosti vsem uporabnikom. Gre za
prostorsko dostopnost, kjer se primarno raven oskrbe (otroško varstvo, osnovno
in deloma srednje šolstvo, zdravstveno oskrbo, upravne, kulturne in športne
dejavnosti) približa uporabnikom čim bližje kraju bivanja oziroma v občinskih
središčih. Višje ravni oskrbe se zagotavljajo v medobčinskih središčih ali središčih
regionalnega pomena, tako da se zagotovi določena racionalizacija in
specializacija ponudbe ter omogoča kakovosten in povezan razvoj družbene
infrastrukture. Pri prostorskem umeščanju dejavnosti se ohranja obstoječe
lokacije, ki se jih smiselno dopolnjuje oziroma dograjuje. Nanje se navezujejo
druge dejavnosti, tako družbene, kot gospodarske, ki z zaokroženjem ponudbe
prispevajo k razvoju posameznih lokacij, na primer: povezovanje srednjega in
visokega šolstva z gospodarstvom, zdravstva s socialnim varstvom. Poseben
poudarek je na smotrnem prostorskem umeščanju, ki omogoča trajnostno
mobilnost (dostopnost z različnimi prevoznimi sredstvi, pri čemer se spodbuja
rabo javnih prevoznih sredstev, kolesarjenje in hojo) ter na varstvu okolja in
prostorskih potencialov.
Poleg prostorske dostopnosti družbene infrastrukture je izjemnega pomena tudi
fizična oziroma neposredna dostopnost storitev uporabnikom vseh starostnih in
družbenih skupin ter funkcionalno oviranim osebam, kar je podrobneje
opredeljeno v ukrepu »Načrtovanje/oblikovanje za vse«, posredno pa je načelo
dostopnosti vključeno tudi v drugih ukrepih.
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Povezovanje in dopolnjevanje dejavnosti družbene infrastrukture je eden ključnih
predlaganih ukrepov zasnove družbenih dejavnosti, ki prispeva k izboljšanju
dostopnosti in kakovosti storitev. Spodbuja se povezovanje sorodnih ustanov in
povezovanje določenih družbenih dejavnosti z gospodarskimi dejavnostmi:
Povezovanje dejavnosti socialnega varstva in zdravstva
V okviru ponudbe specializiranih zdravstvenih centrov Snovik, Rakitna, DobrovaPolhov Gradec se izvajajo zdravstveni in negovalni programi ter dodatne
aktivnosti za starejše in socialno ogrožene skupine.
Povezovanje dejavnosti športa in zdravstva
Ustanovitev zdravstveno-rekreacijskih centrov. Tekom projekta je bil izražen
predlog za ustanovitev športno-medicinskega centra na Sotočju za preventivno in
izobraževalno delovanje, svetovanje glede rekreativnih dejavnosti in ugotavljanje
usposobljenosti, pripravljenosti in telesne zmogljivosti športnikov. V kolikor bi
zdravstveno-rekreacijski center lahko umestili v sklop predvidene »Športne
akademije in univerzitetnega športnega centra« ali drugih specializiranih
zdravstvenih centrov, je na Sotočju mogoče ohranjati značaj prizorišča na
prostem, primernega za športno-rekreacijske dejavnosti in kulturne prireditve,
da ne bi prihajalo do preveč podobne in s tem konkurenčne ponudbe znotraj
LUR.
Povezovanje dejavnosti izobraževanja in kulture
V občinskih središčih se med seboj prepletajo dejavnosti in uporaba objektov
(prostorov) vrtcev, šol, knjižnic, kulturnih domov, razstavnih prostorov, galerij,
domov za starejše. Usklajeni so tudi programi ter promocija dogodkov.
Povezovanje dejavnosti različnih stopenj izobraževanja z dejavnostmi
športa in kulture
V bližini univerzitetnega središča ter na posameznih lokacijah v mestu se
zagotavlja dovolj kvalitetnih dijaških in študentskih domov. Domovi so zasnovani
multifunkcionalno in povezani s ponudniki različnih storitev družbene
infrastrukture, tako se zagotavlja možnosti za športno in kulturno udejstvovanje
in hkrati razvoj kreativnih dejavnosti. Sodelovanje med izobraževanjem in
raziskovanjem ter gospodarstvom spodbuja zaposlovanje mladih po koncu
študija.
Spodbujanje zdravega načina življenja ter ukvarjanja s športom in
rekreacijo
Lokalne skupnosti imajo aktivno vlogo pri ustvarjanju bivalnega okolja, ki
podpira zdrav način življenja in rekreacije oziroma fizičnih dejavnosti, kar
pripomore k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev. Javni in zasebni sektor
aktivno sodelujeta pri spodbujanju zdravega načina življenja zaposlenih. Hkrati
poteka osveščanje in vseživljensko učenje o kakovostnem in zdravem načinu
življenja, ki med drugim obsega skrb za okolje in zdravje ter zmanjševanje
nepotrebnega potrošništva. Osveščanje se vključuje v proces izobraževanja v
vseh starostnih obdobjih in na vseh ravneh.
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2.2

Predlogi ukrepov po posameznih področjih družbene infrastrukture

V nadaljevanju predstavljamo predloge ukrepov po posameznih področjih
družbene infrastrukture:
Predšolsko varstvo in osnovno šolstvo - prilagodljiva in usklajena s
potrebami
Varstvo predšolskih otrok zagotavljajo občine usklajeno in povezano. Ponudbo
vrtcev dopolnjuje ponudba drugih alternativnih oblik (varuške, manjše skupine
otrok, varstvo otrok v sklopu večjih gospodarskih subjektov), kar prispeva k večji
prilagodljivosti dejavnosti demografskim spremembam. Dejavnosti predšolskega
varstva so povezane z dejavnostmi osnovnih šol in z drugimi dejavnostmi ter
prispevajo k bogatitvi socialnih stikov v soseskah in ostalih stanovanjskih
območjih. Objekti, namenjeni izobraževanju so multifunkcionalni in se prilagajajo
spreminjajočim se standardom, potrebam prebivalstva in demografski strukturi
ter se po potrebi spremenijo v skupnostne centre za vse (knjižnica, kulturni dom,
prostor za društva) ali za določene skupine lokalnega prebivalstva (npr. mladino,
starejše).
Umestitev novih srednješolskih centrov, povezanih z gospodarstvom
Novi srednješolski centri prispevajo k večji dostopnosti izobraževanja,
zmanjšanju dnevnih migracij dijakov in izboljšanju kvalitete življenja mladih. V
medobčinskih oziroma občinskih središčih se zgradi več novih srednješolskih
centrov (Grosuplje, Logatec/Vrhnika, Litija, ev. še Medvode). Razvoj novih
srednješolskih centrov poteka skladno z gospodarsko usmeritvijo območij in
spodbuja nadaljnjo krepitev vloge medobčinskih središč. Izgradnja novih
srednješolskih centrov zadošča potrebam večjega števila dijakov41.
Univerzitetno in raziskovalno-razvojno središče
Osrednja koordinacijska ustanova za visoko šolstvo za območje celotne države je
locirana v središču Ljubljane (v bližini drugih izobraževalnih ali kulturnih
ustanov). Funkcije univerzitetnega središča so: koordiniranje domačih in
povezovanje s tujimi visokošolskimi, znanstvenoraziskovalnimi in aplikativnimi
dejavnostmi, spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi in raziskovalnimi
ustanovami ter usklajevanje dela centrov, ki so locirani razpršeno. Univerzitetno
in raziskovalno-razvojno središče pomeni nadgradnjo organizacijskih dejavnosti
univerz, raziskovalnih ustanov, univerzitetnih inkubatorjev in tehnoloških
parkov42. Delovanje je usmerjeno v doseganje višje ravni znanja, povezave z
raziskovanjem in prenos znanja v aplikativne dejavnosti. Povezovanje pripomore
k večji konkurenčnosti v širšem prostoru. Zaradi izboljšanja ravni znanja in
kakovosti univerzitetnih in raziskovalnih programov se dvigne prepoznavnost
Ljubljane in Slovenije, kar prispeva k izmenjavi in tudi k priseljevanju visoko
kvalificiranih strokovnjakov.

41
Ne glede na siceršnje demografske trende upadanja prebivalstva bo pomanjkanje predšolskih kapacitet leta
2009 vodilo v pomanjkanje srednješolskih kapacitet 2020.
42
Na problematiko nadaljnjega razvoja univerzitetnih in raziskovalnih institucij v Ljubljani opozarjajo M. Šašek
in sodelavci (2008).
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Kultura za vse
Oblikovanje mreže objektov in prizorišč, ki so primerna za različne kulturne
prireditve (obstoječe kulturne ustanove, Ljubljanski grad in drugi gradovi, npr.
Bistra in prizorišča na prostem, npr. Rožnik, Sotočje). Vzpostavitev kakovostne
ponudbe in prepoznavnosti prizorišč, specializacija objektov za določen tip
prireditev. Izboljšano trženje in predvsem kakovost ponudbe in prizorišč
pripomoreta k odmevnosti v širšem evropskem prostoru, obenem pa kulturne
prireditve postajajo dostopnejše širšemu krogu obiskovalcev. Poseben poudarek
je na razvoju tradicionalno uveljavljenih prireditev, festivalov, ki so tematsko ali
prostorsko opredeljeni. V vseh objektih, kjer se odvijajo kulturne prireditve, so
zagotovljeni takšni sistemi komuniciranja oziroma informiranja (ozvočenje,
svetlobni znaki, dovolj veliki napisi, tiskovine, opremljanje pisnih informacij s
slikami, opremljanje vseh projekcij s podnapisi), da so vidni oziroma slišni in
razumljivi vsem skupinam prebivalcev, tudi starejšim in invalidom.
Prestolnica kulture
Ljubljana s prenovo in gradnjo posameznih novih kulturnih centrov in
izboljšanjem ponudbe postane znana kot evropska prestolnica kulture. Ključno
vlogo pri tem ima novozgrajeni reprezentativni kulturni objekt (center sodobnih
umetnosti), v okviru katerega poteka tudi trženje in usmerjanje prireditev.
Dostopno in kakovostno javno zdravstvo
Zagotavlja se kakovostno javno zdravstvo za vse prebivalce, osnovna raven je
vezana na bližino kraja bivanja in se dopolnjuje z diagnostičnimi in posameznimi
specializiranimi ustanovami v medobčinskih središčih in MOL. Razviti so
diagnostični oziroma specialistični centri, ki se vežejo na prostorske danosti
(Snovik, Rakitna, Dobrova-Polhov Gradec). Mreža sekundarnega in terciarnega
zdravstva je kakovostna in dostopna, ustanove se povezujejo s sorodnimi
institucijami v širšem prostoru in tako zagotavljajo usklajeno ponudbo in
nadaljnje višanje kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev.
Zdravstveno oskrbo dopolnjujejo nove storitve (e-zdravje), ki s širšo in dostopno
uporabo komunikacijskih tehnologij zagotavljajo učinkovitejše zdravstvene
storitve, svetovanje in usmerjanje. Veliko pozornosti se posveča preventivi in
spodbujanju zdravega načina življenja v vseh starostnih obdobjih.
Centri vseživljenskega učenja/življenja z naravo (za starejše in socialno
šibkejše skupine)
Po zgledu Centrov šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) se v posameznih krajih
znotraj LUR (in drugje po Sloveniji) uredijo ustrezni objekti, ki omogočajo
cenovno ugodno, a kakovostno bivanje in oskrbo ter stik z naravo in različne
dejavnosti (npr. športne, kmetijstvo). Ukrep spodbuja »kroženje« ljudi in aktivno
preživljanje časa ter posledično ugodno vpliva na počutje in zdravje.
Objekti v bolj odročnih krajih (lokacije lahko predlagajo občine oziroma krajevne
skupnosti) omogočajo cenovno ugodne počitnice (del stroškov krijejo
zavarovanja, del se lahko financira s pridelavo ekoloških produktov). Združujejo
skrb za naravo (sodelovanje pri kmečkih opravilih, vzdrževanje kulturne krajine v
okolici centrov) z bivanjem in omogočajo npr. upokojencem iz Ljubljane in drugih
urbanih središč, da preživljajo del svojega časa v različnih krajih (brez potrebe
po sekundarnih bivališčih). Sistem dopolnjuje bivanje v domovih za ostarele in
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zaposluje tudi osebje za nego, varstvo in zdravstveno oskrbo. Financiranje je
lahko urejeno prek plačila določeni ustanovi, npr. domu za ostarele, kjer določen
del oskrbovancev »kroži« po različnih centrih. Hkrati bi lahko ta sistem vsaj v
manjšem merilu omogočal obnovo propadajočih objektov (osamljenih kmetij,
opuščenih vaških šol) in vzdrževanje kulturne krajine v kombinaciji z ekološkim
kmetijstvom. Objekti bi imeli oskrbnike, ki bi skrbeli za vzdrževanje objekta in
okolice, ter bi imeli na voljo stanovanje v objektu in prejemali določen prihodek.
Čim bolj neodvisno bivanje za starejše in invalide
Omogočena je pomoč pri načrtovanju, financiranju in izvedbi prilagoditve domov
starejših ljudi in invalidov njihovim potrebam. Prednosti prilagoditve lastnih
domov za starejše in invalide, ki so zmožni bivati samostojno oziroma ob
določeni pomoči, so večplastne: z vidika porabe javnih sredstev so bolj
gospodarne, saj je prilagoditev lastnih domov invalidov dolgoročno cenejša od
drugih oblik oskrbe, poleg tega ostanejo starejši in invalidi v poznanem fizičnem
in socialnem okolju ter obdržijo neodvisnost in samostojnost. Po potrebi se
sočasno zagotavlja organizacija ostalih podpornih storitev (dostava hrane na
dom, obiski zdravstvenih delavcev, pomoč pri oskrbi, organizaciji prostega časa
ipd.).43
Poleg zagotavljanja čim bolj neodvisnega bivanja starejših in invalidov so razvite
tudi različne stopnje institucionalizirane oblike oskrbe in nege: medgeneracijski
centri (Komenda, Polhov Gradec, Snovik, Rakitna, Ljubljana), varovana
stanovanja in domovi. Deluje osrednji državni center za starejše, ki nudi
strokovno podporo ostalim centrom in ustanovam v državi.
»Satelitske« pisarne javne uprave
Ministrstva in druga javna uprava del pisarn preseli iz centra Ljubljane v
dislocirane pisarne, ki se nahajajo bodisi v upravnih centrih (npr. Logatec,
Grosuplje, Domžale, Litija), ali v stanovanjsko-poslovnih soseskah, ki ponujajo
opremljene pisarne (delodajalci se za selitev odločijo po ključu, da če se iz
naselja na delo v določeno ministrstvo vozi vsakodnevno najmanj deset ljudi,
najamejo ustrezne pisarne v naselju, zaposleni se v Ljubljano vozijo samo po
potrebi). V teh centrih se poleg upravnih funkcij umestijo točke za e-dostop ter
izvaja izobraževanje (svetovanje, pomoč) uporabnikom e-storitev na vseh
področjih družbene infrastrukture. V centrih je tudi komercialni program, kar
znižuje stroške.
Ukrep omogoča boljše povezovanje med bivanjem in delovnim mestom,
zmanjšuje potrebe po dnevnih migracijah in posledično znižuje stroške (višja
cena poslovnih prostorov v Ljubljani kot v manjših centrih, potni stroški,
tveganja prometnih nesreč). Ob ustanavljanju pisarn se delovanje javne uprave
bolj približa lokalnim prebivalcem, z ustvarjanjem oziroma selitvijo delovnih mest
pa oživijo tudi centri nižjih ravni. Dvigne se raven znanja za dostop do e-storitev,
razširi se krog uporabnikov.

43

Na Danskem je starejšim osebam ali invalidom ponujena finančna podpora za takšna popravila oz.
prilagoditve domov, da ustrezajo njihovim gibalnim potrebam, v Belgiji dodeljujejo invalidom premijo kot
pomoč pri prilagajanju njihovih domov, na Portugalskem lahko starejši in invalidi z določeno stopnjo invalidnosti
pridobijo sredstva za gradnjo ali nakup lastnih domov po posebno ugodnih kreditnih pogojih ipd.
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2.3 Usmeritve za izboljšanje kakovosti in dostopnosti družbene
infrastrukture
V nadaljevanju predstavljamo usmeritve za izboljšanje kakovosti in dostopnosti
družbene infrastrukture:
Izboljšanje elektronskih komunikacij na področju javnih storitev in
vzpostavitev različnih portalov
Povečanje dostopnosti do različnih e-storitev družbene infrastrukture,
izobraževanje in pomoč pri uporabi (v okviru upravnih centrov, centrov
vseživljenjskega učenja in drugih institucij). Spletne strani in storitve vseh
državnih ustanov morajo ustrezati standardom o informacijskih tehnologijah brez
ovir.44
Vzpostavitev in nudenje pomoči pri razvoju in vzdrževanju:
 portalov lokalnih skupnosti, ki spodbujajo sodelovanje med prebivalci,
večanje odzivnosti in reševanje vsakdanjih problemov (povpraševanje in
ponudba po storitvah, druženje, organizacija skupnih akcij) in tudi
promocijo lokalnih skupnosti in dejavnosti posameznih območij.
 portalov, ki bi bili namenjeni določenim interesnim skupinam prebivalstva
ali skupinam s specifičnimi potrebami, na primer portal, ki bi nudil
informacije o vseh področjih gibanja in življenja brez ovir (stanovanje,
promet, zaposlovanje, izobraževanje, kultura ipd.), o primerih dobrih
praks in o novih razvojnih dosežkih, in bi izboljšali komunikacijo in pretok
informacij za invalide in vse, ki so aktivni na tem področju.45
Objekti družbene infrastrukture – vzorčni primeri energetsko in okoljsko
prijaznih objektov in služb
Pri novogradnjah in prenovah objektov družbene infrastrukture je eno ključnih
vodil zagotavljanje energetske varčnosti in učinkovitosti (nizkoenergetski ali
pasivni objekti, sistemi za delno zagotavljanje lastne energije/toplote) ter
varstvo virov (reciklaža sanitarne vode, ločeno zbiranje in reciklaža odpadkov),
zmanjševanje potrebe po dnevnih migracijah zaposlenih oziroma spodbujanje
trajnostne mobilnosti. Objekti obenem omogočajo dostopnost za vse (glej ukrep
Načrtovanje/oblikovanje za vse), pa tudi kvalitetne in spodbudne delovne pogoje
za zaposlene (zdrava prehrana, gibanje med delovnim časom, fleksibilni delovni
čas, več socialne interakcije med zaposlenimi, možnost varstva predšolskih otrok
ali varstva šolskih otrok po končanem pouku – podaljšano bivanje na sedežu
večjih organizacij).
Razvoj novih objektov družbene infrastrukture (športnih, kulturnih, verskih)
mora biti usklajen z naravnimi danostmi prostora in potrebami v regiji,
posamezni objekti pa omogočajo izvedbo prireditev na evropski in svetovni ravni.
Vse objekte se umešča v prostor na način, ki omogoča nadaljnji razvoj in

44
Zahteva po tem, da so elektronske storitve javne uprave brez ovir, je na primer v veljavi v Avstriji, kjer
nevladne in druge podporne organizacije pomagajo pri postavljanju standardov in pri implementaciji (primer
Atempo v Avstriji). Določila so vključena v zakon o e-upravi. V Nemčiji so opredelili tehnične standarde za
spletne strani brez ovir. Za spletne strani vseh državnih ustanov so določili roke, do katerih morajo strani
ustrezati standardom o informacijskih tehnologijah brez ovir. Tudi na Portugalskem zakonodaja zahteva, da so
vse informacije na spletu, ki so namenjene invalidom, takšne, da jih razumejo ljudje s posebnimi potrebami
(http://www.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=12597)
45
V Nemčiji podoben portal financira Ministrstvo za socialne zadeve (www.barrierefrei-fuer-alle.de).
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dostopnost z javnim potniškim prometom (npr. športni objekti Stožice, Trnovsko
predmestje, Sotočje, Podutik, športno poslovni parki).
Načrtovanje/oblikovanje za vse
Objekti družbene infrastrukture morajo zagotavljati neovirano dostopnost do
storitev vsem uporabnikom. Upoštevanje načela omogoča neovirano uporabo
vsem, ki so trajno ali občasno funkcionalno ovirani. Prav tako se načelo dosledno
uveljavi pri načrtovanju vseh odprtih površin (ulice, prehodi, trgi, parki) in pri
zagotavljanju dostopnosti do javnih prevoznih sredstev oziroma možnosti
dostopa za funkcionalno ovirane z osebnim avtomobilom. Gradbeno dovoljenje za
zgradbe, odprte za javnost, se izda le pod pogojem, da je omogočen dostop brez
ovir.46 Zakonska podlaga že obstaja, vendar je treba pravilnike dosledno uskladiti
z zakonom47, zagotoviti njihovo izvajanje in za doseganja tega standarda
vzpostaviti različne vrste finančne pomoči.

46

Zahteva po vsem ljudem dostopnem grajenem okolju v javnem sektorju je zakonsko uveljavljena v številnih
evropskih državah, med drugim v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Finskem. V Belgiji je področje dostopa
brez ovir v zgradbe v javnem sektorju ter zasebne zgradbe, ki jih uporablja javnost, urejeno z minimalnimi
standardi.
47
Zakon o graditvi objektov načeloma zagotavlja dostopnost za vse. Podrobneje dostopnost obravnavajo:
Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb (2003), ki pa ni dosledno usklajen z zakonom, Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez
grajenih ovir (1999), Pravilnik o opremljenosti železniških postaj in postajališč (2000) in slovenski nacionalni
standard: SIST ISO/TR 9527 (Sendi in dr., 2008).
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3

Promet

3.1 Usmeritve za izboljšanje kakovosti prometnega sistema in
infrastrukture
Usmeritve za regionalni prostorski načrt so bile pripravljene na podlagi
integrativnega scenarija48. Scenarij predvideva upoštevanje vseh, tudi eksternih
prometnih stroškov in temu primerno oblikovanje cen prometnih storitev ter
izračun stroškov prometne infrastrukture. To bi vodilo k upočasnitvi rasti uporabe
osebnega avtomobila in večjemu pomenu javnega prometa ter nemotoriziranih
oblik prometa.
Vlaganje v izgradnjo in vzdrževanje prometne infrastrukture poteka na podlagi
veljavnih strateških dokumentov, ki že predvidevajo preusmeritev razvoja v
alternative osebnemu prometu.
Osrednji logistični in distribucijski center v LUR državnega pomena se mreži z
ostalimi logističnimi in distribucijskimi centri v Sloveniji in širše. Oblikovani so
prometno-politični ukrepi v podporo kombiniranemu prometu in vzpostavljanju
nepretrganih prometnih verig, ki pozitivno vplivajo na bolj enakomerno
obremenjenost prometnega sistema ter predvsem na gospodarsko
konkurenčnost.
Cestno omrežje je dopolnjeno z manjkajočimi povezavami, preobremenjene
povezave so delno nadgrajene. V prostoru se to odraža v izgradnji naslednjih
cestnih odsekov:
1. Zaradi preobremenjenosti sistema je predvidena izgradnja naslednjih
obvoznic:
- obvoznica Kalce-Logatec,
- obvoznica Vrhnika,
- obvoznica Velike Lašče,
- obvoznica Škofljica,
- obvoznica Šmartno pri Litiji,
- obvoznici Hotič in Litija,
- obvoznica Ivančna Gorica,
- obvoznica Moravče,
- nova glavna cesta Želodnik-Mengeš-Vodice z obvoznico Mengša,
- obvoznica Trzina z novo povezovalno cesto do novega priključka na AC A1
Študa,
- obvoznica Medvod ter rekonstrukcija obstoječe ceste Preska-Vižmarje v 4pasovnico,
- nova povezovalna cesta Stanežiče-Brod.
2. Prometno omrežje se dopolni tudi z delom novega (avto)cestnega obroča, ki
omogoča hitro in neposredno povezavo med urbanimi središči v regiji s
sredstvi javnega potniškega prometa.

48

glej Zaključno poročilo za ključno aktivnost 4: http://rralurprostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/4.Zaključno%20poročilo%20za%20ključ
no%20aktivnost%20št.%204_090703.pdf, stran 66.
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Splošna parkirišča v naseljih se gradijo v manjšem obsegu. Na območjih, ki so
dobro dostopna z javnim prometom in kolesarsko infrastrukturo, je določen
maksimum dovoljenih parkirišč, ki ne sme biti presežen. Problem na tem
področju se bo v prihodnosti izkazal v širšem mestnem središču Ljubljane. Že
pripravljeni projekti predvidevajo izgradnjo več kot 15.000 novih parkirnih mest.
Po izgradnji teh parkirnih mest bo namreč cestno omrežje preobremenjeno.
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstoječih prog in dopolnitvi
omrežja z novimi regionalnimi povezavami. Obstoječe omrežje se s
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 160 km/h. Razen z novim tirom proti
Kranju se sistem nadgradi še s progo proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem
regionalnemu potniškemu prometu.
Preučijo se pogoji in po potrebi rezervira koridor za progo za visoke hitrosti v
smeri Benetke – Trst – Ljubljana - Zagreb s postajo v Ljubljani, ter dodatni smeri
proge za visoke hitrosti Ljubljana – Beljak – Muenchen in Ljubljana – Maribor –
Gradec – Dunaj.
Uvede se visoko kakovosten primestni oziroma regionalni železniški javni
promet, ki je temeljni nosilec tega prometnega sistema. Avtobus je njegovo
dopolnilo. Prav tako se tudi v Ljubljani zgradi visoko kakovosten mestni tirni
sistem javnega potniškega pometa na lastnem vozišču. Oba sistema sta
združena v integralno celoto.
Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in Luko Koper s cestno in
železniško povezavo.
Omrežje parkirišč parkiraj in se pelji je vzpostavljeno na obrobju ljubljanske
obvoznice in v regionalnem zaledju v okviru prestopnih točk. Primerne lokacije za
ta parkirišča so v naseljih Domžale, Grosuplje, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija,
Logatec, Medvode in Vrhnika. Vzpostavi se hierarhija območij P+R glede na
nabor prometnih sredstev, ki jih povezujejo (železnica, primestni, mestni potniški
promet, kolesarsko omrežje) in bližino Ljubljane. Na podlagi teh elementov se
določi tudi potrebno število parkirnih mest, ki naj jih območja zagotavljajo.
Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti in njihovi
povezanosti z dobro razvitimi lokalnimi kolesarskimi omrežji, ki povezujejo
stanovanjska območja z oskrbo in zaposlitvenimi središči. Ljubljansko kolesarsko
omrežje se nadgradi, večje lokalno kolesarsko omrežje pa se vzpostavi še kot
povezava med naselji Trzin, Mengeš, Domžale in Kamnik.
Vzpostavi se plovnost reke Ljubljanice od Vrhnike do Zaloga. Ta poleg turistične
in rekreacijske ponudbe omogoča tudi vzpostavitev privlačne in učinkovite JPP
povezave med pomembnimi točkami v Ljubljani in ostalih občinah ob reki.
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3.2

Predlogi ukrepov in projektov

V nadaljevanju predstavljamo nabor predlogov ukrepov in projektov.
Priprava regionalne prometne politike
Regionalna prometna politika postavlja usmeritve za razvoj prometnih
podsistemov regionalnega pomena. Pomaga pri določitvi prioritet za razvoj
prometne infrastrukture.
Ker občine večkrat ugotavljajo, da njihove prometne težave izvirajo v širšem
prostoru, kot ga lahko urejajo z občinskimi dokumenti, predstavlja regionalna
prometna politika možnost, da se te težave prične aktivno reševati.
Vzpostavitev novih, koncentričnih cestnih povezav med subcentri v regiji
S krepitvijo centrov regionalnega in medobčinskega pomena se bo povečal tudi
promet med temi središči. V izogib poteka vsega prometa mimo Ljubljane
predlagamo vzpostavitev nove učinkovite koncentrične cestne povezave med
naselji Vrhnika - Medvode - Domžale - Litija – Ivančna Gorica - Litija – Grosuplje
– Ig – Podpeč.
Integracija javnega prometa na regionalni ravni
Projekt integracija javnega prometa že poteka na nacionalni ravni, vendar je
njegovo uresničevanje zahtevno in počasno. Na lokalni (občinski) ravni prve
korake v tej smeri že izvaja MOL s kartico Urbana. Širitev uporabe kartice, ki
omogoča vožnjo z vsemi oblikami javnega prometa, na LUR bi bila smiseln ukrep
za enostavnejšo in bolj privlačno uporabo sredstev javnega prometa.
Integracija mora potekati tako v organizacijskem, kot tudi v prostorskem smislu.
Prestopi z enega na drug sistem morajo biti urejeni na vseh strateških lokacijah,
in sicer prek istega perona – na eni strani perona ustavi vozilo enega sistema, na
drugi strani perona čaka vozilo drugega sistema (glej predlog umestitve
prestopnih točk v preglednici 4 v poglavju Zasnove prostorskih ureditev in
usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR za področje poselitve). S tem se
izboljša privlačnost javnega prometa.
Poleg tega mora integracija vključevati še uskladitev voznih redov vseh treh oblik
javnega prometa, prisotnih v LUR: mestnega in primestnega avtobusnega
prometa ter železniškega prometa.
Za učinkovito implementacijo je zato nujna integracija urbanistične in prometne
politike v regiji. Pozidava in razvoj omrežja javnega prometa morata namreč
potekati vzporedno in se odzivati drug na drugega.
Reorganizacija javnega prometa v regiji
Z vzpostavitvijo prometnih prestopnih točk, integracijo vozovnic ter posodobitvijo
regionalnega železniškega prometa bodo vzpostavljeni pogoji za reorganizacijo
javnega prometa v regiji, ki bo bistveno izboljšal učinkovitost sistema.
Reorganizacija je sicer dolgoročni projekt, v katerega se bo morala aktivno
vključiti vrsta deležnikov tako na nacionalni, regionalni, kot tudi lokalni ravni. Ker
bi reorganizacija najbolj vplivala na izboljšanje prometne situacije v okviru
funkcionalne oziroma metropolitanske regije, bi bilo smiselno, da se nastavki za
reorganizacijo pripravijo v okviru LUR.
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Reorganizacija mora vsebovati:





Posodobitev železniškega omrežja kot hrbtenice regionalnega potniškega
prometa.
Reorganizacijo primestnega avtobusnega prometa v napajalne linije
železniškega omrežja preko prestopnih točk.
Navezavo mestnega avtobusnega prometa v glavne mestne linije ter
napajanje in distribucijo preko prestopnih točk.
Vzpostavitev sistema učinkovitih prometnih prestopnih točk in sistema
območij parkiraj in se odpelji ter parkiraj in kolesari.

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






Nadgradnja omrežja regionalnih kolesarskih poti s potmi, ki potekajo po
lastnem pasu.
Razvoj dodatne ponudbe za kolesarje ob regionalnih kolesarskih poteh.
Razvoj lokalnih kolesarskih omrežij v vseh središčih regionalnega in
medobčinskega pomena. Omrežja povezujejo ključna območja v naseljih, se
pravi središče naselja, pomembna stanovanjska območja, pomembna
zaposlitvena območja in prometno prestopno točko, in se navezujejo na
regionalno kolesarsko omrežje.
Izboljšanje integracije kolesarskega omrežja s sistemom javnega prometa v
regiji. Poleg rekreacijskega kolesarjenja in ciljnega kolesarjenja v okviru
vsakodnevnih obveznosti je velik potencial tudi v napajanju prometnih
prestopnih točk v regiji.

Omrežje kolesarnic za povečanje gravitacijskega zaledja prestopnih točk
Ker železniška vozila, ki se uporabljajo na regionalnih progah v LUR,
uporabnikom ne omogočajo, da bi vzeli s sabo na vlak kolo, je nujna zagotovitev
privlačnih kolesarnic na postajališčih.
Ukrep predvideva vzpostavitev sodobnih, varnih in priročnih kolesarnic v okviru
ključnih prestopnih točk v regiji. Na področju shranjevanja koles sta tehnologija
in upravljanje teh objektov v zadnjih letih v zahodni Evropi hitro napredovala,49
zmogljivosti, ki so danes na voljo v LUR, pa so v veliko primerih že premajhne
(na primer Železniška postaja Ljubljana).
V kolesarnicah se predvidijo tudi ostale spremljajoče dejavnosti, kot so izposoja
koles, servis za hitra popravila in manjše prodajalne kolesarske opreme.

49

Več npr. v priročnikih Fahrradparken in Berlin in Bicycle parking manual.
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4

Krajina

4.1 Stanje, značilnosti in trendi dosedanjega razvoja krajine na
območju Ljubljanske urbane regije
Območje LUR leži na stiku predalpskega in dinarsko-kraškega sveta, s skrajnim
severnim delom sega v alpski svet, na skrajnem vzhodu pa se dotika celo
subpanonskega sveta.
Strma pobočja na severu prehajajo v obsežno kotlinsko uravnavo v osrednjem
delu, medtem ko se na jugu razprostirajo visoke kraške planote z vmesnimi
uravnavami. Mreža vodotokov je gosto razvejana, tvorijo jo alpske reke na
severu in kraški vodotoki na jugu. Številni vodotoki pogosto poplavljajo, za
kraške predele so značilne številne ponikalnice. 59% površine LUR pokrivajo
gozdovi, ki se nahajajo predvsem na pobočjih in v bolj strmem svetu. Med
ostalimi rabami v krajini prevladuje kmetijska. Na območju LUR je (po podatkih
Raba zemljišč, vir MKGP, 2008) dobrih 22% travnikov in dobrih 7% njiv.
Pozidanih površin je nekaj več kot 7%.
Naravno okolje v LUR je razmeroma dobro ohranjeno. Obsega zelo različne
habitate, kraške in gorske travnike, ekstenzivne sadovnjake, barja in močvirja,
gozdove in gozdne združbe, vode, izvire, rečne bregove itd. V regiji je veliko
območij z ekološkimi vrednostmi, pomembnih za ohranjanje različnih habitatov in
kot življenjski prostor številnih redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst.
4.2

Zasnova krajine v SPRS

Izhodišče za pripravo razvojnih in varstvenih usmeritev na področju krajine so v
prvi vrsti temeljne usmeritve, podane v Strategiji prostorskega razvoja Slovenije.
Najpomembnejša izhodišča, zapisana v SPRS, ki so služila kot osnova za
oblikovanje usmeritev za zasnovo krajine, so:
Razvoj krajine je preurejanje, obnavljanje ali ohranjanje prostorskih razmerij v
krajini zaradi umeščanja novih ali posodabljanja obstoječih dejavnosti z
upoštevanjem zatečenih naravnih in kulturnih značilnosti v krajini.
Razvoj krajine je optimalen, kadar z umeščanjem dejavnosti dosegamo, da je
krajina funkcionalen, ekološko in oblikovno uravnotežen sistem prostorskih
struktur, ki omogoča zdravo, varno in prijetno bivalno okolje, kadar razvoj v
največji možni meri ohranja naravno zgradbo, kulturne plasti ter zagotavlja
prostor za odvijanje naravnih procesov, in kadar razvoj krajine omogoča, da je ta
nosilka nacionalne in lokalne identitete.
Naravne kakovosti, prepoznavnost in kvaliteta naravnih virov ter ogroženost
zaradi nevarnih naravnih procesov in drugih nesreč so merila za umeščanje
posameznih dejavnosti v naravno, kulturno ali urbanizirano krajino. Dejavnosti
se umešča v območja z največjimi prostorskimi potenciali zanje, kjer so hkrati
najmanj ranljive sestavine naravnega in grajenega okolja, sestavine kulturne
krajine ter regionalnega in urbanega razvoja.
Spodbuja se take prostorske rešitve in programe, ki omogočajo dolgoročno
ohranitev prostorskih kvalitet, zavrača pa razvojne pobude, ki temeljijo le na
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kratkoročnih ekonomskih koristih in onemogočajo vzpostavitev kvalitetnih
prostorskih rešitev. Na območjih, kjer je cilj trajna ohranitev krajinske
prepoznavnosti, kulturne in biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot ter
doživljajskih kvalitet, se spodbuja primerne dejavnosti. Pri načrtovanju razvoja
krajine se upošteva s predpisi določene varstvene zahteve.
Na območjih, kjer so izraženi interesi za ohranjanje biotske raznovrstnosti,
naravnih vrednot in kulturne dediščine ter za varovanje naravnih virov in drugih
kakovosti naravnega in bivalnega okolja, se spodbuja skupna varovanja.
4.3

Medsebojni vplivi in povezave z območji sosednjih regij

Povezavo krajine LUR-a s krajinami sosednjih regij obravnavamo na dva načina:
 Pri prvem imamo v mislih videzno pojavnost krajine. Krajina ni entiteta,
temveč zvezno polje, prostorski kontinuum, v katerem se posamezne
krajinske značilnosti prelivajo druga v drugo. Krajini LUR na severu dajejo
vertikalni okvir Kamniško Savinjske Alpe. Te iz Osrednjeslovenske ravnine
prepoznamo in doživljamo kot celoto, ne glede na to, da v LUR segajo le z
manjšim delom. Podobno je z Vzhodnoslovenskim in Zahodnoslovenskim
predalpskim hribovjem, ki se kot gozdnata jezika zajedata v
Osrednjeslovensko ravnino – četrto krajinsko enoto, ki se prek meja LUR
nadaljuje na severu proti Gorenjski, medtem ko na JZ in JV prehaja v
povezan sistem kraških polj – spet daleč preko meja LUR. Južni del LUR
podobno, a nekoliko manj markantno kot severni, označujejo visoke in z
gozdom poraščene dinarsko-kraške planote, ki se razprostirajo po celotni
južni Sloveniji in preko njenih meja.
 Krajina LUR pa se s krajinami sosednjih regij povezuje tudi in predvsem skozi
dejavnosti. Krajina je tisti okvir, v katerem se odvijajo dejavnosti, vezane na
rabo naravnih virov. Pri teh je še posebej pomembno, da se pri načrtovanju
njihovega razvoja oz. umeščanju podpornih dejavnosti v prostor upošteva
njihovo celotno »naravno zaledje« in ne le območje znotraj regije.
4.4

Splošne usmeritve ter predlogi ukrepov in projektov

Splošne usmeritve za urejanje krajine se dotikajo vseh področij poseganja v
prostor. Pri načrtovanju vseh dejavnosti se usklajuje potrebe in interese po
razvoju novih in/ali obstoječih dejavnosti, z zahtevami po varstvu vseh
segmentov okolja – narave, virov in človekovega bivanjskega okolja.
Glavni poudarki usmerjanja razvoja so:
 uravnotežena raba prostora, ki se odraža tudi v skladni in videzno privlačni
krajinski podobi,
 uvajanje novih, okolju prijaznih tehnologij,
 varovanje ranljivih območij pred poseganjem ter hkratno varovanje ljudi in
premoženja pred posledicami morebitnih naravnih nesreč,
 odzivnost na aktualne probleme in razmere v prostoru,
 doseganje visoke kakovosti življenja, tako v mestih, kot tudi na podeželju,
 doseganje čim višje stopnje varovanja okolja.

71

Kmetijstvo: usmeritev v integrirano in ekološko pridelavo
Kmetijstvo se bo prilagajalo naravnim razmeram in hkrati razvijalo nove, tržno
zanimive oblike kmetijskih dejavnosti in produktov. V naslednjem obdobju je
pričakovati korenite spremembe kmetijske politike, ki bo usmerjena predvsem v
ekološko kmetijstvo. To se vzpodbuja v celotni regiji, še posebej pa na območjih
z omejenimi dejavniki za kmetijstvo in na območjih, kjer je velik delež naravnih
vrednot in kulturne dediščine. Pri tem bo posebna skrb namenjena varstvu
vodnih virov. Poleg prehranske varnosti bo zagotovljeno tudi vzdrževanje
kulturne krajine in ohranjanje biotske raznovrstnosti. Na območjih z ohranjeno
kmetijsko kulturno krajino, opuščanjem kmetijstva in depopulacijo se bo
spodbujalo uvajanje alternativnih oblik kmetovanja z dopolnilnimi dejavnostmi.
Za zagotavljanje nemotenega razvoja kmetij se bodo zagotovila stavbna
zemljišča za preselitev kmetij, ki se nahajajo v naseljih in nimajo možnosti za
razširitev ali za nadaljnji razvoj. Za povečevanje tržne zanimivosti kmetijskih
produktov se bodo razvijale nove blagovne znamke. Vzpodbuja se kmetijstvo, ki
je preventivno usmerjeno v pridelavo visoko kakovostnih produktov brez uporabe
za okolje in zdravje ljudi škodljivih fitofarmacevtskih sredstev. Velik poudarek je
na lokalni samooskrbi ter neposredni prodaji izdelkov.
Kmetijstvo se prvenstveno spodbuja v območjih z največjim pridelovalnim
potencialom. Taka območja so predvsem na Ljubljanskem, Domžalskem,
Mengeškem in Soršem polju. Omogoči se združevanje zemljišč v večje
obdelovalne enote. Kmetijsko dejavnost se prilagodi potrebam in standardom
varovanja virov pitne vode. Tehnološka prilagoditev kmetijskih zemljišč in
sprememba parcelacije naj upoštevata tradicionalne vzorce, pri izboljšavi
kmetijskih zemljišč je treba ohranjati krajinske in ekološke prvine sedanje
kulturne krajine. Kmetijsko proizvodnjo se usmerja na način, da se ohranja
strukturiranost krajine oz. da se ustvarja nova, vidno privlačna krajina ob
hkratnem varovanju naravnih prvin (npr. občina Videm – Dobrepolje, območje
Janč za omejeno sadjarstvo). Območij mokrišč ter nestabilnih zemljišč se ne
vključuje med zemljišča, namenjena kmetijski proizvodnji.
Projekti na področju kmetijstva, kmetijskih dejavnosti in spodbujanja razvoja na
podeželju:
 raziskovalno izobraževalno središče za razvoj podeželja (primerne lokacije so
v Logatcu, na Rodici v Domžalah, v Kamniku): raziskovalni centri povezujejo
raziskovalne ustanove s kmetijskimi dejavnostmi, podeželjem in turizmom za
pospeševanje razvoja kmetijskih tehnologij in praks, novih sort, razvoj
produktov višje kakovosti, trženje produktov;
 »podeželski inkubator« (primerne lokacije so v Vidmu, Ivančni Gorici,
Komendi): izvajajo se programi usposabljanja in izobraževanja za razvoj
kmetijskih dejavnosti in podeželja (nove proizvodne tehnologije, trženje,
dopolnilne dejavnosti, turizem ipd.);
 kmetijsko-izobraževalna središča v večjih lokalnih centrih delujejo na
področju usposabljanja, izobraževanja, informiranja in svetovanja
prebivalcem na podeželju (predstavitev novih sort, novih produktov,
prilagoditve na podnebne spremembe, trženje produktov, pomoč pri trženju
produktov, pomoč pri pripravi projektov in črpanju sredstev za potrebe
kmetijstva);
 program razvoja ekoloških produktov višje kakovosti: na območjih z velikim
potencialom za razvoj kmetijstva se spodbuja razvoj ekološkega kmetijstva,
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skupnih predelovalnih obratov, verigo kakovostnih ekoloških pridelkov in
produktov za potrebe zahtevnejšega trga in turizma na podeželju. Razvoj
produktov višje kakovosti vključuje povezovanje produktov v skupne
blagovne znemke in sheme ter enotno celostno podobo na trgu. Projekt
vključuje tudi posodobitev in vključevanje inovativnih pristopov v živilskopredelovalni industriji.
Aktivno sodelovanje med urbanimi središči in podeželjem
Krepi se sodelovanje med urbanimi središči in podeželjem, tako na področju
gospodarskih dejavnosti – tu gre predvsem za direktno prodajo kmetijskih
pridelkov, kot tudi na področju socialne infrastrukture – predvsem v obliki
rekreacijske infrastrukture, terapevtskih kmetij, medgeneracijskih centrov,
taborov itd.
Urbana središča in podeželje imajo svoje specifične značilnosti, zato se
preprečuje zlivanje urbanih središč in podeželja ter nekontrolirano
suburbanizacijo podeželskih naselij. Kakovost življenja na podeželju je
primerljiva s kakovostjo življenja v urbanih središčih, urejene so prometne
povezave, podeželje je dostopno z javnim prometom, razvito je
telekomunikacijsko omrežje. Manjši centri na podeželju prevzemajo funkcije
lokalnih središč z oskrbnimi funkcijami. Veča se tudi kakovost življenja v urbanih
naseljih, predvsem zaradi zmanjšanja motornega prometa ter z ureditvijo zelenih
površin, namenjenih rekreaciji.
Projekti na področju povezovanja med urbanimi središči in podeželjem so
povezani predvsem z dvigovanjem kakovosti družbene infrastrukture na
podeželju in s spodbujanjem gospodarskih dejavnosti in so naslednji:
 organizacija ekoloških tržnic v lokalnih središčih;
 ureditev infrastrukture za delovanje terapevtskih kmetij (primerne lokacije so
v Kamniku, Ivančni Gorici, na Igu, v Logatcu, Polhovem Gradcu, Komendi,
Vidmu, Velikih Laščah);
 ureditev infrastrukture za ureditev medgeneracijskih centrov;
 regijski centri vseživljenjskega učenja se uredijo v večjih lokalnih središčih in
omogočajo prebivalcem lažji dostop do neformalnega izobraževanja z
vsebinami in nalogami s področja informatike, energetike, ekološkega
kmetijstva, turizma, gostinstva, trženja;
 mreža neprofitnih socialnih podjetij in zaposlitveni programi se vzpostavijo v
večjih lokalnih središčih – uvajanje neprofitnega socialnega podjetništva, ki
preko novih, alternativnih programov zagotavlja določeno število delovnih
mest za ciljne skupine, ki so težje zaposljive (mladi, starejši brezposelni,
invalidi);
 projekt »zdrava regija« zagotavlja dejavnejše vključevanje prebivalcev v
programe rekreativnih aktivnosti in preventivnega zdravstvenega svetovanja,
promocijo zdrave hrane in zdravega načina življenja (programi rekreativnih
dejavnosti za vse starostne skupine, osnovna rekreacijska infrastruktura na
celotnem območju regije, promocija ekološkega kmetijstva in lokalno
pridelane hrane in produktov, seznanjanje in vključevanje prebivalcev v
preventivne zdravstvene programe);
 kolesarske in pešpoti;
 panoramska cesta.
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Gozdarstvo: trajnostno gospodarjenje z gozdovi
V LUR se bodo zagotavljali osnovni cilji gospodarjenja z gozdovi, to so
proizvodnja kvalitetnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh ostalih funkcij
gozda (ekoloških, socialnih).
Gozdovi pokrivajo pretežni del regije, to je približno 59%. Po načelih
trajnostnega gospodarjenja se spodbuja lesno proizvodnjo in izkoriščanje lesne
biomase kot obnovljivega vira energije. Gospodarjenje se usmerja v gozdove z
veliko lesno zalogo ter prilagodi v gozdovih, ki imajo velik krajinski, ekološki,
kulturni ali rekreativni pomen. Z ohranjanjem gozdov na strminah se ohranja
varovalne funkcije gozdov.
V podeželskih območjih, ki so tradicionalno povezana z izkoriščanjem gozda, se
vzpodbuja dejavnosti, povezane s predelavo lesa, pri čemer se poseben
poudarek nameni tudi trženju in promociji.
Na območjih, kjer prevladuje gozd (gozdna krajina), se ohranjajo strnjeni
kompleksi gozda, posegi v ta prostor niso zaželeni. Na preostalih območjih z
gozdom (gozdnata krajina) se ohranjajo sklenjeni kompleksi gozda, zlasti v
predelih zaraščajočih površin pa so dane razvojne možnosti za kmetijstvo,
poselitev, rekreacijo in turizem. V kmetijski krajini se varujejo gozdni otoki in
gozdni koridorji. Gozdovi v bližini mest in večjih naselij so pretežno v funkciji
primestnih gozdov, kar pomeni možnost rabe gozda za rekreacijo, otroško igro,
za povezave s parki ter obvodnimi in drugimi odprtimi površinami v urbani rabi.
Gozdove v naseljih, ki imajo pomembno ekološko izravnalno in krajinsko vlogo,
se ohrani in, če je možno, vključi v zelene sisteme naselij s primernimi oblikami
rekreacijske rabe.
Ohranjena narava in kulturna krajina
Območje LUR je prepoznavno tudi po ohranjeni naravi in kulturni krajini.
Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni
ravni, so Planinsko polje, Ljubljansko barje, Polhov Gradec, Radensko polje,
območje Smlednika in Šmarne gore, Velika planina, širše območje Volčjega
Potoka, ter območje Dolskega in Krumperka. Ohranjanje in razvoj krajinskih
območij s prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni ravni, se
prvenstveno zagotavlja z ustreznim načrtovanjem in programiranjem.
Naravne kakovosti so značilne zlasti za Kamniško Savinjske Alpe, Krim in porečje
Ljubljanice. Naravne kakovosti se v največji možni meri ohranjajo, predvsem z
vzdržno rabo in premišljenim poseganjem v prostor.
Na območju LUR se nahajajo tudi naslednja območja izjemnih krajin: Velika
planina, Črni vrh, Koreno, Rovte, Hotedršica, Planinsko polje, Radensko polje,
izvir Krke ter Velika Slevica. To so območja, ki izkazujejo visoko priozoriščno
vrednost kot odraz svojevrstne zgradbe. Izjemne krajine se varuje z ustrezno
rabo, na teh območjih se spodbuja ohranjanje tradicionalne parcelne strukture in
načinov pridelovanja zaradi njihove dediščinske in prizoriščne vrednosti. Ohranja
se tudi celovitost območij kulturne krajine, še posebej tradicionalno zraslost
krajine z vaškimi naselbinami, ter pomembne elemente kulturne krajine, kot so
kozolci, znamenja, kapelice, stari sadovnjaki.
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Zavarovana območja narave in njihovo upravljanje
46 % površin v LUR je prepoznanih kot naravovarstveno pomembnih in so
vključene v eno od varstvenih oblik. Od tega je 27 % površin v regiji vključenih
med ekološko pomembna območja, medtem ko posebno varstveno območje
Natura 2000 obsega 22 % površine regije. Poleg območij Nature 2000 in
ekološko pomembnih območij so na območju LUR razglašeni oz. predlagani štirje
krajinski in en regijski park. Za vsa širša zavarovana območja se pripravijo
upravljavski načrti, ki z upravljavskimi smernicami smiselno dopolnjujejo in
nadgrajujejo prostorske načrte. Za vsa širša zavarovana območja je uveljavljen
koncept »varstvo skozi rabo«.
Projekti:
Upravljavsko-informacijska središča v obstoječih in predlaganih parkih (krajinski
park Ljubljansko Barje, regijski park Kamniško-Savinjske Alpe, Polhograjski
dolomiti, Radensko polje, Tivoli – Rožnik - Šišenski hrib, Šmarna Gora Grmada).
V širših zavarovanih območjih – krajinskih parkih se ustanovi upravljavskoinformacijske centre. Ti centri postanejo središča, v katerih se nahajajo
strokovne službe, ki upravljajo z zavarovanimi območji, obenem pa prevzamejo
vlogo popularizacije zavarovanih območij. V njih se obiskovalci seznanijo s
pomembnostjo območja, varstvenimi režimi in upravljanjem območja, poleg tega
pa lahko aktivno sodelujejo pri določenih opravilih, ki se izvajajo na
zavarovanem območju.
Centri prevzamejo vlogo promotorjev varstva in razvoja teh območij. V njihovem
okviru so organizirane tudi raznovrstne prireditve, kot so predavanja, razstave,
predstavitve projektov, izobraževanja, ter ostali dogodki, na katerih
zainteresirano javnost obveščajo o poteku ustanavljanja zavarovanega območja,
pomenu zavarovanja, razvojnih možnostih, ki jih ponuja zavarovano območje ter
oblikah aktivnega sodelovanja pri njegovem upravljanju. Parki se tudi povezujejo
med sabo s skupnimi projekti, ki uresničujejo temeljne cilje zavarovanj: varstvo
narave, biotske pestrosti, ter vzdržne rabe območij.
Turizem in rekreacija: razvoj rekreacijskih dejavnosti in infrastrukture
Glede na visoko stopnjo ohranjenosti naravnega okolja v LUR se spodbuja in
razvija turizem in rekreacija v naravnem okolju, ki nudi pogoje za različne
rekreacijske dejavnosti. V regiji se prednostno razvija »mehke«, vzdržne oblike
turizma in rekreacije. Celotno območje regije se poveže z rekreacijskimi potmi,
pri čemer se v največji meri izkoristi obstoječe omrežje. Rekreacijska
infrastruktura se povezuje z javnim potniškim prometom in je dostopna vsem
skupinam prebivalstva. Ob vodotokih se rekreacijske poti navezujejo tudi na
rekreacijo na in ob vodi.
Primarno se razvija kulturni turizem, aktivne počitnice, kongresni turizem,
družinske počitnice na podeželju, pohodništvo in kolesarstvo, planinstvo in vodne
športe, kampiranje, turistične kmetije, raziskovalne in umetniške tabore.
Turistični in rekreacijski programi v celotni regiji so povezani v enotno mrežo in
ustrezno predstavljeni širši javnosti. V večjih krajih so na voljo ustrezne
nastanitvene kapacitete, razvija se tudi mladinski turizem. Zaradi kakovosti in
privlačnosti tradicionalne kulturne krajine na podeželju je smiselno spodbujati
turizem in rekreacijo tudi v povezavi s kmetijstvom na podeželju.
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Za potrebe razvoja turizma in rekreacije se bodo zagotavljale večje prostorske
možnosti in ustreznejša komunalna opremljenost:
- na kopališčih in območjih za vodno in obvodno rekreacijo ter v njihovih
vplivnih območjih,
- na območjih smučišč in nordijskih centrov, ki jih je treba urejati kot
večnamenska rekreativna območja z možnostjo rekreacije tudi zunaj zimske
sezone ter s preprečevanjem erozije in drugimi prostorskimi ureditvami, s
katerimi bodo ti objekti nemoteče umeščeni v prostor,
- v historičnih mestnih jedrih in drugih naseljih s pomembnimi objekti kulturne
dediščine,
- na drugih turističnih točkah in območjih, povezanih s prezentacijo kulturne
dediščine in naravnih vrednot,
- v vaških naseljih in zaselkih s ponudbo turizma na kmetiji - možnosti za
širitev kmetij za ureditev nočitvenih kapacitet in za potrebe drugih dopolnilnih
dejavnosti, povezanih s turizmom.
Razen v območja za rekreacijo se investira v razvoj območij vrhunskega športa
in v organizacijo mednarodnih prireditev na področju športa.
Projekti:
 sotočje treh rek: na sotočju Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Save se uredi
športno-rekreacijski, medicinski in promocijski center s široko športnorekreacijsko in preventivno zdravstveno ponudbo; na območju se uredi
nastanitvene kapacitete in servisne objekte, območje je dostopno z javnim
potniškim prometom;
 veslaški center na območju novonastalega akumulacijskega jezera HE
Jevnica: uredi se sodoben veslaški center, namenjen športno-rekreativnim in
izobraževalnim dejavnostim ter profesionalnemu veslanju; poleg veslaškega
centra se umesti športni park z večnamenskim objektom in muzejem športa;
 smučarski center Logatec: uredi se nove in posodobi obstoječe proge za
alpsko smučanje, deskanje na snegu, tek na smučeh, posodobi se nordijski
center, uredi se večnamenski objekt za namestitev in šolo smučanja;
 tekaški in biatlonski center Medvode: uredi se stadion z večnamenskim
igriščem, tribunami, rolkarsko in tekaško progo za potrebe rekreativnega in
profesionalnega smučanja;
 kolesarsko – pohodniški center in center preventivnega zdravstvenega
svetovanja ob izviru Kamniške Bistrice: v centru so na voljo potrebne
informacije o urejenih kolesarskih in pohodnih poteh, celovita ponudba
opreme za aktivnosti v naravi, center omogoča izposojo kolesarske opreme in
opreme za nordijsko hojo; v centru je mogoče opraviti preventivne
zdravstvene preglede (merjenje krvnega pritiska, sladkorja ipd.);
 turistično-panoramska pot, ki povezuje naravne in kulturne zanimivosti in
ekološke kmetije in poteka preko občin Kamnik, Lukovica, Moravče, Litija,
Šmartno pri Litiji, Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Logatec, Dobrova –
Polhov Gradec, Medvode, Vodice, Mengeš, Komenda;
 regionalna kolesarska pot ob rekah: ureditev kolesarskih poti ob rekah LUR,
ob Savi, Kamniški Bistrici in Ljubljanici z dodatno programsko ponudbo
(ureditev informacijskih točk, tabel ipd.);
 konjeniški center in konjeniške poti: v Kamniku, na Rakitni in Igu se uredi
terapevtske centre z uporabo metod hipoterapije in terapevtskega jahanja; v
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Komendi, Vodicah, Ljubljani, Igu, Litiji se razvija konjeniške centre za
športno-profesionalno in rekreacijsko jahanje; uredi se mreža konjeniških poti
v regiji, ki povezuje kulturne in naravne zanimivosti in turistične kmetije
(tematske konjeniške poti povezujejo posamezna območja v občinah Kamnik,
Domžale, Komenda, Lukovica, Litija, Vodice, Medvode, Ig, Brezovica,
Borovnica, Škofljica, Velike Lašče, Dobrepolje, Ivančna Gorica).
Vode: izboljševanje in ohranjanje ugodnega stanja vodotokov
V celotni regiji se zagotavlja varnost naselij in najboljših kmetijskih površin pred
visokimi vodami, pri tem se uveljavlja načelo sonaravnosti. V skrb za ohranjanje
količine in kakovosti zajetih ter nezajetih vodnih virov je vključen nadzor nad
uresničevanjem režimov vodovarstvenih območij ter urejanje sistemov za
odvajanje in čiščenje odpadnih voda. S tem se ohranjajo možnosti za
izkoriščanje še neodkritih in nezajetih vodnih virov in toplih izvirov, ki lahko v
prihodnosti povečajo razvojne potenciale za rekreacijo, turizem, poselitev.
Z zmanjšanjem onesnaževanja ter izgradnjo čistilnih naprav se izboljša kakovost
vodotokov. Vodotoke se v največji možni meri pušča v naravnem stanju,
kanalizirane vodotoke se, kjer je to mogoče, renaturira. Za zagotovitev poplavne
varnosti v poseljenih območjih so zgrajeni zadrževalniki, nasipi in zagotovljene
zadostne retencijske površine. V vodni in obvodni svet se posega le izjemoma.
Pri posegih v vodotoke se v čim večji meri ohranja prvobitnost prostora in
njihovo morfologijo. Ohranja se prehodnost naravnih koridorjev, predvsem dolin
in poplavnih območij, ter preprečuje posege v poplavna območja in naravno
dinamiko kraških voda.
Na vodotokih – predvsem na Savi, Ljubljanici in Kamniški Bistrici, se razvija
infrastruktura za potrebe rekreacije, kjer je to mogoče, se ponovno oživlja
plovba, v izobraževalno-turistično-rekreacijske namene se izkoristijo tudi
mlinščice (npr. na Kamniški Bistrici).
Območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter razvrednotena
območja
Območja, ki jih ogrožajo poplave, je treba v čim večji možni meri prepustiti
naravni dinamiki voda in si prizadevati za postopno umikanje ranljivih dejavnosti
iz teh območij ter preprečiti njihovo nadaljnje širjenje.
Verjetnost pojavljanja plazov je največja na območjih in v neposredni bližini
obstoječih plazov, na strmih pobočjih s slabo stabilno in nestabilno geološko
podlago ob veliki količini padavin. Vkolikor je potrebno, se zaradi varstva ljudi in
njihovega premoženja z ustreznimi ukrepi zagotovi stabilnost na teh območjih,
sicer pa se dejavnosti, ki bi bile ogrožene zaradi plazov in erozije, umika iz teh
območij.
Evidentirati in sanirati je treba tudi razvrednotena območja, predvsem
odlagališča odpadkov, kamnolome, gramoznice, pa tudi regulacije vodotokov,
goloseke, gozdne prometnice, smučišča.
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Slika 16: Zasnova prostorskih ureditev za področje krajine – prikaz varovalnih
območij in varstvenih režimov
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Slika 17: Zasnova prostorskih ureditev za področje krajine – razvojne dejavnosti
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5

Energetika

5.1 Cilji razvoja
Na področju energetike naj razvojni deležniki v LUR delujejo v smeri doseganja
zanesljive oskrbe z električno energijo, učinkovite rabe energije, ki naj postane
način življenja vseh prebivalcev in zaposlenih v regij, optimalne in trajnostne
izrabe lokalno prisotnih obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij
toplogrednih plinov. Na tak način bo regija prispevala k ciljem 20-20-2050, ki si
jih je do leta 2020 postavila Evropska unija, in k ciljem energetskega zakona ter
nacionalne energetske politike s spremljajočimi izvedbenimi programi in načrti,
po katerih je potrebno zagotavljati zanesljivo, konkurenčno in okolju prijazno
oskrbo z energijo. Za dosego tega cilja je potrebno optimizirati regionalno
samooskrbo z energijo in vzpostaviti učinkovito lokalno energetsko načrtovanje,
nadgrajeno z regionalnim energetskim načrtovanjem, kar omogoča sodelovanje
občin pri reševanju energetskih vprašanj in bolj učinkovito izvajanje projektov.
Energetske ukrepe je potrebno načrtovati v skladu s smernicami državne
prostorske politike, ki povzemajo načela trajnostnega razvoja in prostorske
kohezije.
Proizvodnja električne energije
V regiji bo zgrajenih približno 800 MW nove inštalirane moči, od tega bodo
340 MW prinesle nove hidroelektrarne na srednji Savi (Tacen, Gameljne,
Šentjakob, Zalog, Jevnica, Kresnice, Ponoviče in Renke), ki bodo povezale
objekte na zgornji in spodnji Savi v sklenjeno verigo. Večina elektrarn je rečnega
tipa, pri katerih se energija pridobiva na podlagi padca vode preko pogonskega
objekta, ki je del pregradnega objekta. Padec vode je enak višini med gladino
zbiralnega jezu in gladino reke za pregrado. Z izgradnjo elektrarn, ki naj bi bila
po načrtih zaključena leta 2030, bo regija pridobila veslaške športno-rekreativne
površine na akumulaciji HE Jevnica in sonaravno urejene brežine, ki bodo
opravljale protipoplavno funkcijo. Investitor mora poskrbeti za prehodnost jezov
za lokalni promet, kar bo omogočalo lokalni promet in športno-rekreativno
funkcijo, na primer kolesarske steze in sprehajalne poti. Gradnja HE pomeni
večjo obremenitev za okolje, zato je pri umeščanju objektov v okolje treba
upoštevati nosilnost okolja in aktivno sodelovati s prebivalstvom.
V TE-TOL se izvede prenova agregata, od razmer na svetovnem trgu in cene
goriv je odvisno, ali se vztraja pri premogu, pomešanem z lesno biomaso, kot
gorivu ali se zgradi nadomestna enota na zemeljski plin. Trenutne napovedi
podpirajo izbor premoga, saj naj bi bil dolgoročno cenovno ugodnejši. Proizvodne
enote na zemeljski plin kot dodatni energent se zagotovijo v primeru objektov za
soproizvodnjo, lociranih v mestnih okoljih, kjer distribucijsko omrežje že obstaja
in kjer je gostota odjema velika. Ena od takšnih enot je Količevo Karton, kjer se
predvideva 25 MW novih inštaliranih moči. Poleg večjih proizvodnih objektov so
zgrajene številne manjše elektrarne, ki izrabljajo lokalne vire in oskrbujejo
lokalne odjemalce, zlasti manjše HE, fotovoltaične elektrarne na industrijskih
objektih in stavbah javnega sektorja ter bioplinarne na kmetijskih območjih.
Večji obseg in hitrejšo izvedljivost se zagotovi s subvencijami, pridobljenimi

50
20 % prihranjene energije, 20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % rabe obnovljivih virov energije v
celotni porabi energije in 10 % rabe biogoriv v prometu.
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evropskimi sredstvi, uporabo obstoječih tehnologij in razvojem novih, pri čemer
se daje prednost domačim ponudnikom.
Oskrba z električno energijo
Prenova distribucijskega omrežja za električno energijo poteka v sodelovanju
Elektra Ljubljana in lokalnih skupnosti, kar pospeši odpravo šibkih točk
prenosnega in distribucijskega omrežja, ki tako deluje brez izpadov. Zaradi
povečanega obsega lokalnih proizvajalcev je potrebno poleg regionalnega
distribucijskega omrežja zagotoviti tudi zanesljivo lokalno distribucijo.
Stičišče glavnega distribucijskega omrežja je v Beričevem, na katerega se
navežeta oba nova voda (2x400 kV Beričevo – Krško, 2x110 kV Beričevo –
Zasavje). Vod 2x400 kV Beričevo – Krško bo omogočil oblikovanje notranje
400 kV prenosne zanke, kar bo povečalo zanesljivost prenosa električne energije
iz proizvodnih enot do porabnikov, saj bo poleg oskrbe iz RTP Podlog
zagotovljena še oskrba iz Krškega. Obstoječi 220 kV vod Divača – Podlog je
zamenjan z novim 2x400 kV vodom, zaključena je zanka okrog Ljubljane.
Zgrajenih je devet novih 110 kV vodov:
− nadzemni: Polje – Vič (2010-2012), Grosuplje – Trebnje (2009-2011), Kleče –
Litostroj (2009-2010), Kamnik – Visoko (2015-2016), Beričevo - Trbovlje
− kablirani: Šiška – Litostroj (2009), Šiška – Tobačna, Vrtača - PCL in PCL - TETOL (2009-2011), Litostroj – Bežigrad (2016-2018).
Z izgradnjo voda 2x110 kV Beričevo - Trbovlje bo zagotovljena ustrezna
napetostna podpora za vzhodne dele regije (napajanje RTP 110/20 kV Litija),
omogočena vključitev srednjesavske verige HE v sistem ter izboljšana
zanesljivost napajanja Ljubljane, Dola pri Ljubljani, Litije in Šmartnega pri Litiji.
Daljnovod DV (KBV) 2x110 kV Toplarna – Polje – Beričevo povezuje proizvodni
vir in zagotavlja dvostransko napajanje RTP. Poleg večjih projektov potekajo še
rekonstrukcije sekundarnih sistemov. V MOL se do leta 2020 predvideva gradnja
okrog desetih novih RTP-jev za zanesljivejše napajanje mesta Ljubljana brez
večjega regionalnega pomena.
Z investicijami v objekte distribucijskega omrežja se poveča razpoložljivost moči
v določenih točkah, kar omogoča priključitev novih odjemalcev, izboljšanje
napetostnih razmer in zagotovitev dobave kakovostne električne energije.
Namesto gradnje velikega števila transformatorskih postaj se prednostno
investira v manjše število transformatorskih postaj večjih in velikih instaliranih
moči za napajanje stanovanjskih sosesk in obrtno-industrijskih con, kar zmanjša
rabo prostora. Zgrajeni oziroma prenovljeni so naslednji 110/20 kV RTP-ji:
− gradnja: Mengeš z vključitvami, 110/10(20) kV Litostroj (2008 – 2009),
Trnovo, Ivančna Gorica z vključitvami (2010 – 2011), PCL Vrtača (Tobačna,
2010 – 2012), TE-TOL (izvedba odvisna od prenove, dograditve TE), Krka
(2011 – 2012), Brdo (Kozarje, 2014 – 2016), Vižmarje z vključitvami (2015 –
2016) in Vevče (2016 – 2018)
− prenova: Šiška (KB Litostroj), Kamnik (DV Mengeš), Trebnje (DV Ivančna
Gorica; 2008-2009), Domžale (DV Mengeš), 110/10(20) kV Center (3 TR),
Ribnica (izgradnja polja TR2; 2009 – 2010) in Bežigrad (2009 – 2011).
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Oskrba s toploto
Na podlagi dograditve TO Moste in TO Šiška Energetika Ljubljana razširi
vročevode v dele Ljubljane, ki dosedaj niso bili pokriti, na primer na Vič in v
Koseze. V Grosuplju se omrežje za daljinsko ogrevanje razširi na celotno naselje,
kotlovnica kot vir izrablja lesno biomaso. Omrežja za daljinsko ogrevanje so
vzpostavljena še v Domžalah, Vrhniki, Logatcu, Kamniku, Litiji, Brezovici in
Ivančni Gorici. V občinah Kamnik, Ig, Lukovica, Moravče, Logatec, Litija, Šmartno
pri Litiji, Ivančna Gorica, Videm, Velike Lašče in Borovnica se na podlagi izdelane
analize rentabilnosti projekta za oskrbo s toploto uporablja lokalno prisotno lesno
biomaso, občine z večjim številom odjemalcem in gostejšo poselitvijo (Ljubljana,
Trzin, Dobrova, Medvode, Vodice, Domžale, Mengeš) se ogrevajo s pomočjo
zemeljskega plina, tudi po principu soproizvodnje. Za zagotovitev zadostnih
količin lesne biomase se vzpostavi regionalni trg. Začetna investicijska sredstva v
rabo OVE za proizvodnjo toplote zagotovi deloma država s subvencijami, deloma
zasebni sektor. Za ogrevanje sanitarne vode se zlasti pri individualnih
uporabnikih ter manjših večstanovanjskih in javnih objektih spodbuja rabo
sončne energije. Kjer obstaja potencial, na primer lesnopredelovalni obrati, se
izdela analize vzpostavitve SPTE oziroma trigeneracije, s katero se zagotovi
lokalno oskrbo s toploto, hladom in električno energijo. Oskrbo s toploto se
optimizira s prenovo starejših, slabo izoliranih objektov, uporabo ustreznih
materialov pri novogradnjah, zamenjavo neučinkovitih sistemov za ogrevanje pri
individualnih uporabnikih, pravilno toplotno izolacijo in drugimi ukrepi učinkovite
rabe energije.
Oskrba z zemeljskim plinom
Za prenos zemeljskega plina sta slovenskemu prenosnemu omrežju dodana dva
nova kraka M2/1 Trojane – Vodice in M3/1 Šempeter pri Novi Gorici – Ajdovščina
– Vodice. Izgradnjo določenih delov omrežja, na primer kraka M5 Vodice – MRP
Jarše (Ljubljana) – Novo mesto in kraka proti Idriji, pogojuje zanesljivost dobave
zemeljskega plina in cena oskrbe oziroma obseg uporabe drugih, lokalno
prisotnih virov. V primeru gradnje plinske enote TE-TOL se zgradi dodatno
napajanje obstoječega prenosnega omrežja in razdelilna postaja MRP TE-TOL v
Mostah, ter lokalni plinovod R52 od načrtovanega prenosnega plinovoda M5 v
Klečah do načrtovane MRP TOŠ v Šiški. Investicije v nove proizvodne vire
zemeljskega plina niso predvidene, potekajo raziskave tehničnih in ekonomskih
možnostih za gradnjo skladišča zemeljskega plina. Distribucijsko omrežje se širi
glede na potrebe občin, vendar se omeji strogo na predele v bližini obstoječih
vodov, ki so gosto poseljeni, kar omogoča enostavnejši priklop na omrežje in
zagotavlja učinkovitost ukrepa. Širitve so opravljene v še nepokritih predelih
Ljubljane, v občinah Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Ig, v manjši meri v
Dolu pri Ljubljani in v Škofljici. Zemeljski plin se primarno uporablja v
gospodinjstvih za ogrevanje (sanitarna voda) in kuho, kot dopolnilni energent v
soproizvodnji ali trigeneraciji in pogojno kot glavni energent v primeru izgradnje
plinsko-parne enote TE-TOL.
Oskrba z nafto in naftnimi derivati ter alternativnimi gorivi v prometu
Za zanesljivo oskrbo in za zmanjšanje občutljivosti na nestabilnost trga z nafto in
naftnimi derivati ter v skladu z direktivami Evropske unije se zagotavlja zadostne
rezerve naftnih derivatov in njihov varen transport. Skladišče za hrambo nafte in
njenih derivatov v Zalogu se razširi, nekatere občine, na primer Ivančna Gorica,
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so vezane na skladišča izven regije. V občinah Šmartno pri Litiji in Log –
Dragomer zaradi zadostnega števila bencinskih servisov v sosednjih občinah
črpalka ni nujna. Izbrane večje bencinske servise se dopolni z možnostjo oskrbe
s plinom kot pogonskim gorivom, dolgoročno je na večini bencinskih črpalk
možna oskrba z biogorivom. Manjši delež teh goriv je proizveden v regiji. Zlasti v
urbanih predelih je potrebno zagotoviti mesta, kjer se bodo lahko polnila
električna (plug-in) vozila.
Ukrepi učinkovite rabe energije
Ukrepi učinkovite rabe energije se izvedejo za vse porabnike. Energetsko
potratna podjetja se osvešča in sanira s pomočjo državnih subvencij in v okviru
EU projektov, v katere se podjetja vključijo kot pilotni primeri. Zaradi skromnega
obsega državnih subvencij se vzpostavi regionalni sklad za prenovo individualnih
objektov tako v gradbenem (izolacija, okna), kot v energetsko-oskrbnem smislu
(kotlovnice, kolektorji). Država in regija zagotovita prenovo potratnega
stavbnega fonda javnega sektorja, predpisana je obvezna obnova
večstanovanjskih objektov, starejših od 20 let, ki se jo subvencionira. V ta
namen se izdelajo energetski pregledi vseh večjih porabnikov. Primarno se gradi
pasivne in nizkoenergijske objekte. Zamenja se vso neučinkovito in neustrezno
javno razsvetljavo ter omeji njeno rabo. Na regionalni in lokalni ravni se izvajajo
projekti izobraževanja, osveščanja javnosti in spodbujanja k učinkovitejši rabi
energije, ki pripomorejo k manjši in bolj smotrni rabi energije.
Usmeritve za energetsko načrtovanje
Poleg lokalnega energetskega načrtovanja se vzpostavi tudi regionalno. Vse
občine imajo izdelane lokalne energetske koncepte, po petletnem obdobju
izvajanja jih ocenijo, po potrebi prenovijo ter povečajo obseg načrtovanih in
izvedenih ukrepov. Določena vprašanja občine rešujejo skupno na regionalni
ravni, za kar se ustanovi regionalno energetsko agencijo oziroma oddelek za
energetske politike. Agencija služi kot mediator med energetskim sektorjem in
lokalnim prebivalstvom pri umeščanju infrastrukturnih projektov v prostor, z
ustreznimi kadri nudi institucionalno podporo za pridobivanje in koriščenje
razvojnih sredstev in opravlja druge naloge. V okviru agencije deluje regionalni
energetski informacijski center. Izdela se regionalna energetska strategija, s
katero se poskuša povečati regionalno samooskrbo z energijo, učinkovito rabo
energije in trajnostno rabo regionalno prisotnih virov. Strategija služi kot osnova
za pospešeno prijavljanje na razpise za sredstva EU, iskanje partnerjev v tujini
oziroma izdelavo predlogov projektov v sodelovanju RRA LUR, občin in države.
Občine se ne samo vključujejo v projekte kot pilotna območja ali partnerji,
ampak kot vodilni partnerji pripravijo predloge.
Usmeritve po posameznem tipu porabnikov - občin
Nadaljnji ukrepi so prostorsko diferencirani, saj se količina in način porabe
energije po občinah razlikujeta51. Občine smo razdelili v tri skupine glede na
letno rabo električne energije na prebivalca, pri čemer razdelitev ni dokončna
oziroma enolično določena, saj je razlika v porabi občin na mejnih vrednostih
majhna. Merilo delitve sicer ne povzema vseh značilnosti energetske preskrbe
občin in ga lahko razumemo kot enostranski kriterij, vendar uspešno ločuje
51

V kolikor je ukrep v določeni občini že izveden, za tisto občino ni potreben.
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potratnejše občine od skromnejših, ki se v večini razlikujejo tudi v prostorskih
značilnostih.
V najbolj potratnih občinah s porabo nad 4.000 kWh na prebivalca letno, med
katere se uvrščajo Mengeš, Trzin, Ljubljana, Domžale, Logatec, Borovnica,
Grosuplje, Medvode52 in Horjul, je potrebno v primeru gosto pozidanih središčnih
naselij vzpostaviti daljinski sistem ogrevanja/hlajenja, kjer se uporablja OVE kot
primarni energent ter zemeljski plin kot nadomestni. Novogradnje se dovoli le v
primeru zapolnjevanja neizkoriščenih parcel znotraj mestnega zazidalnega
območja. Nove, zaključene stanovanjske soseske so dovoljene v primeru
energijsko varčnih gradenj, ki uporabljajo lokalno proizveden gradbeni material.
Komunalne odpadke se uporablja za proizvodnjo bioplina in električne energije.
V srednje potratnih občinah s porabo med 2.500 do 4000 kWh na prebivalca
letno, kot so Vrhnika, Komenda, Kamnik, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Ig, Moravče,
Dobrepolje in Ivančna Gorica, spodbujamo iste ukrepe kot pri najbolj potratnih,
vendar se odpadke uporablja za proizvodnjo bioplina in elektrike le v primeru
večjega občinskega odlagališča. Zaradi neučinkovite rabe in prevlade kurilnega
olja in fosilnih goriv kot vira toplote je potrebno v individualnih kuriščih bodisi
zamenjati zastarele kotle, da se doseže večjo učinkovitost energenta, še bolje
fosilni vir in kotel nadomestiti z novejšim na lesno biomaso oziroma drug OVE.
Dodatno se spodbuja raba lokalno prisotnih OVE, na primer mini HE in vetrnic za
proizvodnjo elektrike, geotermalna energija za ogrevanje stanovanjskih hiš in
rastlinjakov ter sončna energija za pripravo sanitarne vode v gospodinjstvih.
Tudi v nepotratnih, manjših podeželskih občinah s porabo pod 2.500 kWh na
prebivalca letno, kot so Šmartno pri Litiji, Vodice, Lukovica, Dobrova – Polhov
Gradec, Brezovica, Log – Dragomer in Velike Lašče, se spodbuja izrabo lokalno
prisotnih OVE in menjavo starih kotlov na fosilna goriva za učinkovitejše, ki
uporabljajo ekološko sprejemljivejši energent. Spodbuja se vzpostavitev malih
sistemov daljinskega ogrevanja na OVE oziroma skupnih kurilnic za stavbe
javnega sektorja v središčnih naseljih z možnostjo priključitve individualnega
uporabnika. Za vaška naselja na območjih s potenciali za izrabo lesne biomase se
v sistemih daljinskega ogrevanja in skupnih kurilnicah prednostno uporablja ta
vir. Za kmetije v manj poseljenih območjih se zagotovi samooskrba na osnovi
sončne, vetrne energije, lesne in druge biomase. Določila za manjše podeželske
občine veljajo tudi za manjša naselja znotraj večjih in potratnejših občin.
Skupno za vse občine podajamo še usmeritve za velike porabnike energije. Na
podlagi izdelanega energetskega pregleda morajo podjetja izbrati najbolj
učinkovit način oskrbe z elektriko in toploto. V kolikor vrsta dejavnosti to
omogoča, se na objektu, obratu vzpostavi soproizvodnja ali trigeneracija oziroma
podjetje investira v lastno manjšo elektrarno, na primer na sončno ali vetrno
energijo, če to dopuščajo lokalni pogoji. Hkrati se s prenovo obstoječih objektov
oziroma pri izgradnji novih sledi načelom pasivne in nizkoenergijske gradnje. Za
maksimalne učinke ukrepov podjetja izvajajo programe osveščanja zaposlenih in
tako spodbujajo smotrno rabo energije.

52
Medvode smo uvrstili v prvo skupino, čeprav nimamo podatkov o celotni količini porabljene energije. Vendar
pa je to ena od okoliških ljubljanskih občin in glede na prostorske značilnosti spada bodisi v prvo bodisi v drugo
skupino občin.
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5.2

Usmeritve za umeščanje dejavnosti in razvojnih projektov v
prostor
5.2.1 Umeščanje energetskih objektov v prostor

Natančne usmeritve za umeščanje energetskih objektov v prostor so razen v
Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (2004) podane v Prostorskem redu
Slovenije (2004). Z namenom upoštevanja načel trajnostnega prostorskega
razvoja in doseganja večje urejenosti v prostoru, se nove energetske sisteme za
proizvodnjo električne energije v čim večji meri načrtuje na lokacijah obstoječih
sistemov in na degradiranih območjih proizvodnih dejavnostih, ki so neprimerna
za drugo rabo. Tudi trase vodov naj v čim večji meri izkoriščajo obstoječe trase
in površine drugih infrastrukturnih sistemov ter zasedejo čim manjše površine in
najkrajše možne trase. Objekti naj bodo vidno minimalno izpostavljeni in
oblikovno prilagojeni značilnostim in urejenosti prostora. To pomeni, da se
načrtovani vodi izogibajo vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, kot so grebeni
in vrhovi, poseki gozdov naj bodo čim manjši, v gosteje poseljenih območjih in v
območjih varstva kulturne dediščine se prednostno uporabljajo kabelski vodi.
Načrtovani energetski sistemi na kmetijah ne smejo posegati v podeželsko
tipologijo gradnje in izgled kmetije. V kolikor je mogoče, se vedno gradi sisteme
za hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter
izrabo OVE. Nove objekte za skladiščenje obveznih rezerv naftnih derivatov, ki
nimajo povezave s produktovodom, se zaradi zagotavljanja dostopnosti načrtuje
v navezavi z železniško infrastrukturo.
5.2.2 Umeščanje razvojnih projektov iz obstoječega RRP-ja
Prototipni projekt biomase v pilotnem naselju
Prototipni projekt biomase vključuje izvedbo večjih infrastrukturnih naložb,
potrebnih za pridobivanje in izrabo lesne biomase kot energetskega vira na ravni
naselja in mehke ukrepe, kot so vzpostavitev trgovsko-distribucijske mreže,
stalnega izobraževanja, obveščanja preko spletnega portala in tiskanih medijev
ter spodbujanje in pomoč pri uvajanju dopolnilne dejavnosti predelave biomase.
V projekt, katerega vrednost je ocenjena na 5.8 mio EUR, naj bi se vključile
občine, zasebni investitorji, zadruge, razvojne institucije in MOP.
Smernice za izvedbo in izvedljivost: Pri umestitvi prototipnega projekta biomase
smo upoštevali naravne danosti občin – pokritost, kakovost, lastniško strukturo
in gospodarjenje z gozdom, družbeno-gospodarske značilnosti naselij, interes
občin in že izvedene projekte oziroma interese občin. Projekti DOLB so bili
dosedaj pripravljeni za občine Borovnica, Dobrepolje in Dobrova-Polhov Gradec,
vendar je vsakokrat nastopil problem rentabilnosti, zato jih niso izvedli. Tako
trenutno lesno biomaso izkoriščajo samo posamezna podjetja, na primer Terme
Snovik, Tisa Kamnik, možnosti so še v KLI Logatec, novo načrtuje Liko Vrhnika.
Interes obstaja v občinah Lukovica in Ig. V Kamniku zaradi velike gozdnatosti v
okviru subvencij OVE spodbujajo tudi ogrevanje z biomaso, v Šmartnem pri Litiji
so z odlokom določili obvezno ogrevanje novogradenj bodisi na zemeljski plin
bodisi na biomaso. Lokalna podjetja, ki se ukvarjajo z biomaso, so locirana na
primer v Brezovici in Moravčah.

85

Najboljše možnosti za izrabo lesne biomase imajo podeželske občine Borovnica,
Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Litija, Logatec, Lukovica, Šmartno pri Litiji in
Velike Lašče. Analiza potencialov za gospodarsko izkoriščanje gozdov je kot
perspektivne označila še Škofljico, Grosuplje, del občine Vrhnika, vzhodni del
občine Ljubljana in območja v občinah Komenda, Vodice, Kamnik in Lukovico. Na
podlagi teh analiz, izkazanega interesa občin in do sedaj že izvedenih projektov
biomase, bi pilotni projekt iz RRP locirali v občini Ig ali Ivančna Gorica. Problem
rentabilnosti je deloma rešljiv s subvencijami v primeru skupne kurilnice za več
stavb, drugače je bolj smotrna uporaba biomase pri individualnih uporabnikih.
Večino ukrepov, navedenih v opisu projekta, sicer že izvaja država in bi se torej
podvajali. Projekt naj se preimenuje iz »prototipnega« v »vzorčni«, saj je
Slovenija na področju uporabe biomase že precej napredovala, različne institucije
in podjetja so (bila) vključena v mednarodne projekte izmenjave dobre prakse
ter tehnološkega in administrativnega razvoja tega področja.
Eko hiša – pilotni projekt
Pilotni projekt »eko hiša« ima že izbrano lokacijo, in sicer izkorišča naravne
(gozdovi, prostor in lega) in družbene danosti (podjetniška miselnost, obstoječa
dejavnost mizarstva) območja Velike Preske v občini Litija. Z izgradnjo in
postavitvijo vzorčnih eko hiš bo zagotovljen prenos izkušenj in znanja
strokovnjakov s področja ekološke gradnje v prakso. Gre za prikaz gradnje in
bivanja v vzorčnih eko hišah, ki bo vključen v načrtovano turistično ponudbo
območja in pomeni predstavitev dobrih praks strokovni in splošni javnosti. V
projektu, vrednem 1,38 mio EUR, bodo sodelovale občine, zasebni investitorji,
razvojne institucije in MOP.
Smernice za izvedbo in izvedljivost: Posebnih usmeritev glede obveze gradnje
pasivnih hiš v občinah ni. Nekatere občine bodo smernice vključile v OPN. V
posameznih naseljih in nekaj občinah je interes po gradnji eko naselij, na primer
v Strugah v občini Dobrepolje, kjer naj bi zgradili 15 eko hiš, v drugih občinah
interesa ni. Lokacija projekta je sicer že določena, vendar bi predlagali, da se
potencialno eko hišo locira še v kakšno izmed podeželskih občin, kjer sta gradnja
in priseljevanje v zadnjih letih najbolj intenzivna. Ker je pri vzorčnih primerih za
potrošnika pomembna dostopnost, naj to ne bo samo ena občina, ampak vsaj tri
in to v različnih delih regije. Predlagali bi severni del občine Brezovica – naselje
Brezovica na zahodnem delu regije, občino in naselje Ivančna Gorica na vzhodu
in Mengeš ali severni del občine Domžale na severu. V primeru Velike Preske se
namreč pojavi problem slabše prometne dostopnosti, saj je naselje locirano na
robu regije. Izvedeni projekt bi tako služil zgolj lokalni javnosti, kar pa naj ne bi
bil namen regionalnih projektov.
5.2.3 Predlogi novih ukrepov in projektov
Veljavni regionalni razvojni program LUR za obdobje 2007-2013 tako v
strateškem, kot v izvedbenem delu zelo površno pokriva področje energetike in
ne omogoča niti regiji, niti lokalnim skupnostim, da bi izkoristile obstoječe in
prihodnje možnosti za pridobitev sredstev EU ter s tem povečale obseg izvajanja
projektov URE in OVE. V EU že obstajajo regije, za katere je značilna visoka
energetska samooskrba. Zaenkrat so takšne regije še v manjšini in na
eksperimentalni ravni, v prihodnosti lahko pričakujemo povečanje njihovega
števila. Kot ustrezen odgovor na zahteve sodobnega in trajnostnega
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energetskega načrtovanja predlagamo, da se pod obstoječi cilj-ukrep
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora ali pod nov
prostorsko-okoljski ukrep uvrsti energetske projekte, za katere bodo v naslednjih
letih na voljo precejšnja sredstva EU.
Ozelenitev streh
Ozelenitev streh predstavlja ukrep, s katerim se nadomesti tradicionalne
materiale pri gradnji streh, saj se namesto strešnikov uporabi ustrezne rastline.
S tem se pozitivno vpliva na kvaliteto zraka v mestih, ustvari nove zelene
površine, ki izboljšajo tako kvaliteto delovnega, kot bivalnega okolja, energetsko
učinkovitost ter izgled stavbe. Zelene strehe se primarno spodbujajo na stavbah
javnega sektorja in večstanovanjskih objektih. Ciljne skupine so zasebna in javna
podjetja ter ustanove, nosilci izvajanja so investitorji, arhitekti-projektanti in
izvajalci projektov. Izvedba se deloma financira z državnimi subvencijami, ki so
dostopne na regionalni ravni.
Zamenjava javne razsvetljave
Glavni cilj projekta zamenjava javne razsvetljave je zmanjšati izgube energije
zaradi neustreznih svetil, ki so sedaj v uporabi. Na regionalni ravni se izdela
načrt postopne zamenjave neustreznih svetil, pri čemer se najprej opravi analiza
trenutnega stanja. V posameznih primerih se na manjšem testnem območju
izvede test različnih tipov ustreznih svetil, v katerem sodelujejo prebivalci naselij
– dejanski uporabniki razsvetljave, ki lahko v testni fazi podajo mnenje in
izberejo najprimernejši tip. Regija nastopa kot usklajevalec in delni financer,
preostanek bremena nosijo lokalne skupnosti in lokalne gospodarske javne
službe, zadolžene za javno razsvetljavo.
Zelena delovna mesta
Takoimenovani zeleni sektor je eden izmed najhitreje rastočih sektorjev. Termin
pokriva dejavnosti, ki se tako na tehnološki kot na institucionalni ravni ukvarjajo
z novimi tehnologijami, trajnostno rabo virov energije oziroma so ekološko
dejavne. Regionalna razvojna agencija s subvencijami za mala in srednje velika
podjetja spodbuja ustanovitev in dejavnosti že obstoječih podjetij, kar pomeni
posredna vlaganja v razvoj novih tehnologij.
»Skupaj v službo«
Vzpostavi se spletni portal, ki omogoča dogovore o skupni rabi osebnih vozil in
porazdelitvi stroškov prevoza na delo, zlasti z redko poseljenih območji, kjer je
omrežje javnega prometa nezadostno in ne omogoča fleksibilnega delovnika.
Nosilka projekta je regionalna razvojna agencija, ki izdela zasnovo spletne strani
po principu podobnih storitev iz tujine (»carpooling«), skrbi za njeno vzdrževanje
in promocijo.
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Slika 18: Zasnova prostorskih ureditev za področje energetike
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6

Komunalno in vodno gospodarstvo

6.1

Cilji razvoja

Predvideva se učinkovito delovanje komunalne in vodnogospodarske
infrastrukture ter sprejemanje in implementacija EN in SIST standardov. Izvaja
se spremljanje in medsebojno primerjanje kakovosti dela na področju
komunalnega in vodnega gospodarstva (t.i. benchmarking na regionalni ravni
med upravljavci sistemov in naprav in na meddržavni ravni) ter spodbujanje
doseganja najboljših rezultatov. Skupni razvojni cilji na področju komunalnega in
vodnega gospodarstva so:
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

−

Zagotavljanje potrebnih in kakovostnih količin zdrave pitne vode vsem
prebivalcem LUR.
Zagotavljanje ustreznih količin tehnološke vode za potrebe gospodarstva in
kmetijstva
Zaščita vodnih virov z varstvenimi pasovi, vključno z dejanskim
izpolnjevanjem zahtev in aktivno zaščito velikih vodarn.
Zagotavljanje učinkovitega čiščenja vseh odpadnih voda po kemijskih in
mikrobioloških kriterijih.
Posodabljanje zastarelih čistilnih naprav z izgradnjo III. stopnje čiščenja v
občutljivih območjih (npr. povirje Krke, Ljubljanice), vključno z
mikrobiološkim čiščenjem.
Politika ravnanja z organskimi komunalnimi odpadki in z blatom iz čistilnih
naprav daje prednost sonaravni reciklaži in ne sežigu.
Doseganje in ohranjanje dobrega stanja vseh voda (Vodna direktiva, 2015) –
tekočih, stoječih in podzemnih.
Zmanjševanje izpostavljenosti naravnim in antropogenim nevarnostim in
večanje odpornosti nanje.
Zagotavljanje varstva kakovosti kopalnih voda (Direktiva o kopalnih vodah,
2015).
Zmanjševanje ogroženosti pred poplavami (Poplavna direktiva, do 2021) in
plazovi.
Na vseh zahtevnih ekoloških objektih se izvajajo neodvisne stalne meritve
(monitoring) emisij snovi v vode in v ozračje.
Zmanjševanje vpliva podnebnih sprememb na vode in vodno gospodarstvo
(Bela knjiga o prilagajanju podnebnim spremembam, Evropska komisija, april
2009).
Gospodarsko - podjetniško in zasebno izkoriščanje vodnih virov mora
neposredno prispevati tudi k njihovemu varovanju.

Upravljanje objektov komunalnega in vodnega gospodarstva naj ne bo
prepuščeno čisti tržni logiki, ker gre za monopolne dejavnosti, kar naj se odraža
tudi v lastniški strukturi podjetij (vodovod, kanalizacija, čistilne naprave,
deponije, vodnogospodarska podjetja itd.).
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6.2 Oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske
vode
LUR ima relativno dobro pokritost z oskrbo z vodo – okrog 98 %, od tega 78 % z
javno oskrbo in 20 % z lokalnimi vodovodi (glej sliko 19).
Slika 19: Oskrbljenost z javnimi vodovodnimi sistemi v LUR

Spodbuja se varčnost porabe vode in prebivalstvo ozavešča glede varovanja
vodnih virov. Za vse prebivalstvo je zagotovljena zadostna količina zdravstveno
neoporečne pitne vode, ki ima znatno nižje vrednosti nevarnih onesnaževal od
dopustnih vrednosti (pesticidi, nitrati, mikrobiologija, AOX itd.).
Vodovodni sistemi se bodo povezovali. Oskrba bo pretežno iz podtalnice, ki se
aktivno varuje pred onesnaženji.
Problem predstavljajo vodne izgube, ki jih je treba zmanjšati na 15 do 20 %.
Izgube so največje na lokalnih vodovodih. Nastanejo zaradi sistema cevi iz
različnih materialov, črnih odjemov, napak v delovanju vodomerov idr. Izgube je
z zamenjavo cevi in reguliranjem tlakov mogoče zmanjšati za polovico. Vsi vaški
vodovodi, ki še niso vključeni v sistem javnega vodooskrbnega sistema, se
prilagodijo predpisanim zahtevam. V primeru, da to ni mogoče, se ti zaselki
priključijo na javni vodovod. Problem predstavljajo tudi lokalne veje javnega
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vodovodnega omrežja, kjer se pogosto pojavlja mikrobiološko onesnaženje z
legionelo (bolnišnice, domovi oskrbovancev, šole, vrtci itd.) Na vseh občutljivih
vejah vodovodnega omrežja je potrebno izvesti sanacije. Za zagotavljanje
požarne vode, bo potrebno zaradi neugodnega vpliva na zastajanje vode v
sistemih in posredno slabšanje njene kakovosti preučiti alternativne vire te
oskrbe. Povečati bo potrebno volumne vodohranov in ustrezno neodvisno
elektroenergetsko napajanje vodarn ter regulirati tlake v sistemih.
Varovanje vodnih virov z varstvenimi območji (I, IIA, IIB, III) vpliva na
prostorski razvoj v LUR. V prostorskem in okoljskem smislu zaščita vodnih virov
omejuje rabo prostora. Na področjih varovanja vodnih virov je dopuščena le taka
dejavnost, ki zagotavlja primarno funkcijo teh območij, to je oskrbo z zdravo
pitno vodo.
Z odvodnjo in čiščenjem onesnaženih voda zagotavljamo zdravje, poplavno
varnost in varujemo hidrosfero pred onesnaženjem. Odvajanje ter čiščenje
onesnaženih voda v LUR je relativno dobro. Glede na smernice EU je treba vso
odpadno vodo iz naselij z več kot 2000 prebivalci zajeti, torej zgraditi
kanalizacijske sisteme in očistiti na komunalnih čistilnih napravah (KČN). Za
učinkovitost komunalnega gospodarstva je pomemben »Operativni program
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda območij poselitve velikosti med
2000 in 15000 PE in pod 2000 PE« (za obdobje od 2005 do 2017 s poudarkom
na ukrepih programa), še posebej pa »Operativni program odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, zastavljen za celotno obdobje izgradnje javne
kanalizacije od leta 2005 do leta 2017«. Za območja, kjer je poselitev razpršena,
veljajo določila EU Direktive, ki predvidevajo izgradnjo malih ČN na območjih,
kjer je letna obremenitev večja od 50 PE. Še posebej je pomembna izgradnja
kanalizacijskih sistemov in ČN v vseh naseljih, večjih od 50 PE, znotraj
vodovarstvenih območij vodnih virov (VVO). Pri izgradnji kanalizacijskih sistemov
in ČN na podeželju moramo upoštevati tudi onesnaževanje iz kmetijske
dejavnosti, ki bistveno presega stopnjo onesnaževanja, ki jo povzroča
prebivalstvo. Upoštevati je potrebno dejansko onesnaženje in ne le teoretičnega,
izračunanega na osnovi števila prebivalcev v določeni aglomeraciji. Tako je treba
upoštevati tudi mini živilsko predelovalno dejavnost, ki se izvaja na kmetijah
(klanje in predelava mesa, predelava mleka, predelava grozdja itd.).
V LUR živi večina prebivalcev v urbanih naseljih, kjer so zaradi onesnaženih
padavinskih voda (prvi val onesnaženosti) in zaradi poplavne varnosti znotraj
urbaniziranega območja (podvozi, kleti, depresije idr.) praviloma že zgrajeni
mešani kanalizacijski sistemi. V manjših naseljih pod 2000 prebivalcev pa so bolj
primerni ločeni kanalizacijski sistemi, torej sistemi, kjer se posebej odvodnjavata
odpadna in padavinska voda. Pri ločenih sistemih je treba načrtovati in tudi
izvesti odvod padavinskih voda (v praksi se to redko izvaja) in jih v občutljivih
območjih kontrolirano izpuščati (gradnja zadrževalnih bazenov ali lovilcev olj,
tako kot pri avtocestah). V osrednji slovenski regiji, kamor spada LUR, je
zgrajenih okrog 67 % kanalov.
Velike komunalne čistilne naprave so že vse zgrajene (Ljubljana, Domžale –
Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica idr.). V LUR je zgrajenih okrog 90 % vseh
KČN (glej sliko 20).
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Slika 20: Večji kanalizacijski sistemi s ČN v LUR

Velik problem pri čiščenju odpadnih voda na čistilnih napravah predstavlja
nastalo blato. Zadrževanje blata in njegova nadaljnja obdelava je eden od
največjih problemov obstoječih komunalnih čistilnih naprav. Predlagamo, da se
(zaradi pomanjkanja fosforja) blato prepusti v sonaravno kroženje v naravo
predvsem preko kompostiranja. Sistem »nepropustnih« greznic, zlasti na
vodovarstvenih in občutljivih območjih, je potrebno zajeti v sistem rednega
praznjenja glede na količino porabljene vode s strani pooblaščenih podjetij, ali pa
jih nadgraditi v čistilne naprave. Obstoječi sistem brez ustreznega nadzora
omogoča nekontrolirane izpuste v podtalnico, ali uporabo za gnojenje v
kmetijstvu. Zato predlagamo, da se na vseh VVO in občutljivih področjih gradijo
male čistilne naprave (MČN) (glej sliko 21).
Potrebno bo izvajati zadrževanje in možnosti ponikanja neonesnažene
padavinske vode (strehe) in tako zmanjšati problem zmanjševanja napajanja oz.
ponikanja v podtalnico zaradi asfaltiranih površin. Dopolniti bo potrebno
pomanjkljivo evidenco (ne)priključenih prebivalcev na kanalizacijske sisteme.
Opredeliti bo potrebno tudi, katera vodovarstvena območja v LUR se bodo
varovala/ohranjala za potrebe prihodnjih vodnih virov (pitne in tehnološke vode).
Določiti bo potrebno evtrofikacijsko občutljiva območja, poplavna zemljišča in
vodovarstvena območja, ki naj se 100 % pokrivajo z območji Natura. Pri
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reševanju problemov disperznega onesnaževanja (intenzivno kmetijstvo) so
potrebni obširni ukrepi na posameznih povodjih.
6.3

Odpadki

Z analizo obstoječega in bodočega stanja ravnanja z odpadki smo ugotovili, da je
z vidika oskrbe prebivalstva ustrezno organiziran odvoz komunalnih odpadkov za
celotno območje LUR. Pri tem je mišljeno tudi ločeno zbiranje odpadkov. Tako
kot za komunalne odpadke mora biti ustrezno poskrbljeno tudi za ostale odpadke
(tehnološke, kmetijske, gradbene, blato iz ČN itd.). Skrb za ostale odpadke ni
stvar javnih komunalnih podjetij, temveč gre v glavnem za zasebne gospodarske
družbe s koncesijami.
Pri vseh vrstah odpadkov je potrebna čim večja stopnja ponovne izrabe. Takšne
so tudi usmeritve okvirne direktive EU o odpadkih iz leta 2008, ki še ni v celoti
implementirana v slovenski pravni red. Pri procesiranju (reciklaža, toplotna
izraba) in odlaganju komunalnih odpadkov obstajajo določene težave, ki jih je
potrebno ustrezno razrešiti.
Z uvedbo modernih tehnologij reciklaže odpadkov in tudi njihove toplotne izrabe
se bo v prihodnosti zmanjšala potreba po velikih deponijskih površinah. Že sedaj
je možno z nekaterimi najnovejšimi postopki procesiranja komunalnih odpadkov
zmanjšati končno količino odpadkov (toplotna izraba v fuziji, fermentacija itd.),
ki jo je potrebno odlagati, na zanemarljive količine v primerjavi z obstoječimi.
Ustrezni obrati za procesiranje odpadkov bodo v prihodnosti odvisni predvsem od
ekonomskih meril, saj vprašanje, kam z odpadki, ne bo več tehnološki problem,
temveč funkcija cene.
Kot posledica uvedbe zahtevnih tehnoloških postopkov obdelave odpadkov se
bodo zaradi ekonomskih razlogov postopno rušile obstoječe regionalne meje
regionalnih centrov za ravnanje z odpadki (RCERO). Za nekatere zahtevne
postopke predelave odpadkov bodo potrebne bistveno večje količine, kot jih
lahko zagotovijo posamezne regije. Takšen princip velja že sedaj pri tehnoloških
odpadkih in nekaterih ločeno zbranih komunalnih odpadkih (plastenke,
pločevinke, papir itd.).
Politika ravnanja z organskimi komunalnimi odpadki in z blatom iz ČN naj daje
prednost reciklaži in ne sežigu. Odpadki bodo postali pomembna sekundarna
surovina za različne proizvode (kompost, zemljine, goriva itd.). Zaradi velikih
energetskih potreb je lahko Ljubljana velik porabnik energije, pridobljene iz
odpadkov. Sežiganja odpadkov z namenom njihovega uničevanja pa ne bo, ker
to že sedaj ni racionalno.
Z razvojem novih tehnoloških postopkov, ki bodo bistveno zmanjšali negativne
vplive na okolje, bo vedno bolj pomemben ekonomski vidik določene tehnologije
predelave (reciklaže) odpadkov. Skoraj vse vrste odpadkov bodo postale v
prihodnosti sekundarne surovine. Tehnološki razvoj gre v tej smeri, podpira pa
ga tudi politika EU. Z ustrezno povezavo tehnologije in politike pa nastanejo tudi
ekonomski učinki. Prav ekonomski učinki bodo imeli v prihodnosti odločilen vpliv
na politiko ravnanja z odpadki na območju LUR. Poleg komunalnih odpadkov in

93

blata iz komunalnih čistilnih naprav bodo morali biti v celovit koncept ravnanja z
odpadki vključeni tudi ostali odpadki.
Podobno kot komunalni odpadki se tudi ostali odpadki v veliki meri zbirajo in
odvažajo. Vendar pa jih v glavnem zbirajo in odvažajo le zasebne družbe z
ustreznimi koncesijami (odpadna olja, odpadno železo, kužni odpadki, odpadna
plastika, odpadni papir, odpadna vozila itd.). Stopnja reciklaže teh odpadkov je
relativno visoka (kovine, papir itd.), kar pa ne velja za vse vrste odpadkov. Zelo
slab zajem je pri zbiranju in reciklaži kmetijskih in gradbenih odpadkov ter pri še
nekaterih vrstah odpadkov, ki ne spadajo v skupino komunalnih odpadkov, kot
so npr. greznični mulji. Ta problematika se bo reševala na ravni države . Stanje
tehnike omogoča učinkovito izrabo tovrstnih odpadkov, kakšno pa bo dejansko
stanje v prihodnosti, bo odvisno od politične volje in ekonomskih meril. V
prihodnosti bodo postali z ogljikom bogati odpadki koristne sekundarne surovine
za različne fermentacijske tehnološke procese za proizvodnjo biogoriv (biodizel,
bioetanol, biometanol). Gradbeni odpadki pa bodo postali pomembna sekundarna
surovina v gradbeništvu.
Javna komunalna podjetja bodo še naprej zadolžena za odvoz komunalnih
odpadkov. Pri procesiranju odpadkov bodo poleg tehnoloških veljali tudi
ekonomski kriteriji, zaradi česar pričakujemo na tem področju predvsem zasebni
kapital. Obrati za procesiranje odpadkov bodo procesirali odpadke glede na vrsto
tehnologije in sestavo odpadkov. Pri tem ne bo pomembno, ali gre za komunalni
odpadek, blato iz ČN, industrijski odpadek, odpadek iz kmetijstva itd. Pomembno
bo predvsem, kakšni bodo končni produkti procesiranja odpadkov in za kakšno
ceno jih bo možno prodati (kompost, električna energija, toplotna energija,
biodiesel, bioetanol itd.). Po tem principu že deluje zbiranje in procesiranje
kovinskih odpadkov, odpadne plastike in odpadnega papirja.
Na območju LUR je nekaj pomembnih zbiralcev in predelovalcev odpadkov. To
področje bo v prihodnosti še pridobilo na pomenu, saj postajajo odpadki vedno
bolj tudi sekundarne surovine. Območja opuščenih deponij, kamnolomov in tudi
starih industrijskih območij so lahko primerne lokacije za različne vrste obratov
za reciklažo odpadkov (komunalnih, industrijskih, gradbenih itd.).
6.4

Vodno gospodarstvo

Pregled stanja in trendov na področju vodnega gospodarstva pokaže, da je treba
izpolniti vrsto zahtev, ki jih je država sprejela kot članica EU, hkrati pa je treba
zagotavljati še vodne storitve za različne dejavnosti (sektorje, lokalne skupnosti
idr.). Na področju varstva vodnega okolja cilje razvoja ključno definira že
Okvirna direktiva o vodah (z vključenimi različnimi direktivami, ki se nanašajo na
vode in okolje), saj je glavni cilj dobro stanje voda: količinsko, kakovostno,
morfološko idr. Novejše cilje razvoja so definirale novejše direktive, npr.
Poplavna direktiva, ki zahteva odločanje o ciljih in ukrepih po relaciji: nevarnost
– ranljivost – ogroženost – prevzeto tveganje (z ukrepi) – preostalo tveganje (ti.
višja sila), zato je treba pripraviti in upoštevati ustrezne analitično – kartografske
podlage. Za ravnanje ob naravnih in drugih nesrečah je pomembna Direktiva o
kritični infrastrukturi, saj postavlja zahteve, kako preventivno ravnati v kriznih
razmerah oz. zahteve, kako je treba zagotoviti (rezervno) oskrbo z vodo v
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takšnih razmerah. Cilji na področju gospodarjenja z vodami bodo na državni
ravni še v letu 2009 usklajeni v načrtu upravljanja z vodami (NUV), za nižje ravni
(deli porečja, povodja vodotokov 2. reda) bodo cilji razvoja usklajeni kasneje.
Razvoj bo zahteval ureditev zemljiškoknjižnega stanja, nato pa doseganje ciljev
varstva in smotrne rabe vodnih in priobalnih zemljišč ter grajenega javnega
dobra. Za dokazovanje, da je zagotovljena funkcionalnost obstoječe
infrastrukture (npr. vzdrževanje protipoplavnih nasipov, drugih vodnih zgradb)
bodo posodobljeni pravilniki o obratovanju ter vzpostavljen nadzor nad
obratovalnimi monitoringi. Na področju nujnih investicij v javno korist
(zadrževalniki, protierozijski ukrepi, delo na plazovih idr.) je treba ovrednotiti
škodni potencial ter sedanjo stopnjo tveganja, ter prednostno izvajati posege, ki
zmanjšujejo ogroženost na najbolj izpostavljenih lokacijah. Pri zagotavljanju
oskrbe z vodo je treba definirati obseg oskrbe s pitno vodo in druge potrebe po
vodnih virih, npr. za industrijo, turizem, kmetijstvo. Ker je število lokacij, kjer so
možni ključni vodnogospodarski ukrepi, omejeno, je zanje treba zaradi razvojnih
potreb opraviti rezervacijo prostora, saj bi bil sicer kasneje poseg možen le ob
nesorazmerno zahtevnih ukrepih (odškodnine, preselitve). Ker se ugotavlja
povečanje neugodnih vplivov zaradi podnebnih sprememb na vode in okolje, vodi
nadaljnji razvoj v dve smeri – preventivno zmanjšati izpostavljenost oz.
zmanjšati prevzeto tveganje, ali povečati odpornost objektov in dejavnosti na
škodljivo delovanje voda, na sušne razmere, na pogoje ob izjemnih dogodkih
(potres, požar).
6.5 Usmeritve za umeščanje dejavnosti in razvojnih projektov v
prostor
6.5.1 Umeščanje objektov komunalnega in vodnega gospodarstva v prostor
Za umeščanje objektov komunalnega in vodnega gospodarstva v prostor je
pomembna poleg EU direktiv še domača zakonodaja, ki vključuje npr. Zakon o
urejanju prostora, Zakon o vodah, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu
okolja s podzakonskimi akti. Pomembne so tudi različne državne strategije z
operativnimi programi, kot so: Operativni program za vodooskrbne sisteme,
Operativni program za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, Operativni program
za ravnanje s komunalnimi odpadki, Operativni program za zmanjšanje
toplogrednih plinov.
Razvoj oskrbe z vodo, ter odvajanja in čiščenja odpadne vode je lahko delni
prostorski problem. Celovito se problem teh sistemov sicer rešuje v posebnih
dokumentih, ki vsebujejo sistemske, organizacijske, tarifne in predpisane
koncepte, prostorska ureditev pa ta razvoj omogoča in se mu delno prilagaja
(vodovarstvena območja vodnih virov - omejitve v prostoru, geološke,
geografske in topografske omejitve pri racionalni izgradnji kanalizacijskih
sistemov idr.). Zlasti odpadne vode pa so tudi poudarjeno ekološka
problematika, ki jo pri realizaciji obravnava občinski program varstva okolja na
podlagi študij, predvidenih s SPRPN.
Vsa pomembnejša zajetja vodnih virov in vodarn v LUR so na obstoječih
lokacijah. Prav tako je z umeščanjem vseh večjih objektov ČN, ki bodo na že
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obstoječih lokacijah in že predvidenih trasah. Tako je z vsemi starejšimi KČN, kot
so Domžale – Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika, ki so nujno
potrebne rekonstrukcije, se pravi obnovitve in nadgradnje, razširitve s III.
stopnjo čiščenja, to je izločanja hranil fosforja in dušika, še posebej v občutljivih
območjih, kamor spada porečje reke Krke. Vseh krajev med 50 – 1000 PE v LUR,
ki še nimajo urejene odvodnje, je okrog 430. Nekatera prednostna področja za
izvajanje posameznih investicij po operativnem programu I. faze na območju
LUR (brez porečja Krke, ki je tudi prednostna) so podana v preglednici 38 v
zaključnem poročilu za ključno aktivnost št. 1 in 2.53 Najbolj nujna je izgradnja
manjših čistilnih naprav v vodovarstvenih in občutljivih območjih, skupaj 54
čistilnih naprav s skupno kapaciteto 11 200 PE.54 Poleg tega je pomembna tudi
izgradnja zadrževalnih bazenov na vseh večjih kanalizacijskih sistemih ob vseh
občutljivih vodotokih, kot so Ljubljanica, Grosupeljščica, Višnjica idr.
V okviru zasnove prostorskih ureditev LUR na področju ravnanja z odpadki se s
predlaganimi usmeritvami na tem področju zagotovi zlasti izpolnitev temeljne
funkcije regionalnega prostorskega načrta. Zasnova opredeljuje območja in
površine za ravnanje z odpadki tako, da bo izvajanje dejavnosti v skladu s
predpisi in bodo negativni vplivi na naravno, kulturno in bivalno okolje minimalni.
Mikrolokacije objektov in naprav za ravnanje z odpadki še niso povsod določene,
saj zaradi svoje konfliktnosti v prostoru terjajo zahtevno uskladitev z drugimi
rabami. Glede na dosedaj sprejete medobčinske dogovore problematike ravnanja
s komunalnimi odpadki znotraj LUR ne bo možno razrešiti z enim regionalnim
centrom za ravnanje z odpadki. Večina občin bo to problematiko reševala v
okviru RCERO, ki ga vodi Snaga Ljubljana. V RCERO Ljubljana se bo z ustreznimi
postopki obdelave odpadkov in delno tudi njihove toplotne izrabe količina
odpadkov predvidoma zmanjšala na 20% celotne količina odvoženih odpadkov.
Za to količino je do leta 2013 še zagotovljeno ustrezno odlagališče na
Ljubljanskem barju. Obstajajo aktivnosti, da se poleg obstoječega odlagališča
pridobi po letu 2013 novo odlagalno polje. Mnenja smo, da odlaganje preostanka
odpadkov na območju Ljubljanskega barja po letu 2013 ni primerna rešitev. Zato
predlagamo, da se po tem obdobju zagotovi drugo, ustreznejše regijsko
odlagališče. Kot možno lokacijo predlagamo območje opuščenega kamnoloma
Verd v občini Vrhnika.
V obstoječi RCERO Ljubljana ni vključenih 9 občin LUR. Te občine se povezujejo z
občinami iz drugih regij v okviru drugih RCERO ali oblikujejo svoj mini RCERO na
lokaciji obstoječe deponije, kot npr. v občini Grosuplje (za tri občine).
Vodne površine in vodno gospodarstvo se v prostorskem načrtovanju odražajo v
številnih relacijah. Tako je treba obravnavati vse vsebine (rabe in dejavnosti
na/ob vodah), ki so kakorkoli povezane z vodo in kažejo na potrebo po rabi
vodnih potencialov ali vodnega prostora, ali pa vplivajo na kakovost ali količine
ali lego vode v okolju. Vse pomembnejša so tudi z vodo povezana varovana
območja (območja s pravnimi režimi), ki (ob odškodninah) posegajo v lastninske
pravice imetnikov nepremičnin, pa tudi v ravnanje vseh uporabnikov prostora.
Poplavna direktiva prinaša pomembne omejitve tudi pri rabi površin v območjih
53

Glej http://rralur-prostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/slSI/Default.aspx.
54
Glej istotam str. 501.
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poplavne nevarnosti/ogroženosti, zato je treba načrte poselitve pregledati tudi s
tega vidika. Ob vedno večjem upoštevanju naravnih danosti pa bo treba enako
ravnati tudi na zemljiščih v območjih drugih nevarnosti (manj nosilna tla, pogojno stabilna zemljišča, območja intenzivnih naravnih procesov (erozija) idr.).
Ocene o vplivih klimatskih sprememb so bile že podane – to pa zahteva tudi
analizo, kakšen bi bil možen vpliv na dejavnosti in razvojne projekte v primeru
pogostejših poplav in suš, v primeru spremembe odtočnih razmer (dvig
podtalnice) ipd.

6.5.2 Umeščanje razvojnih projektov iz obstoječega RRP-ja
Natančne usmeritve za umeščanje komunalnih in vodnogospodarskih objektov v
prostor so poleg Strategije prostorskega razvoja občin (2004) podane v
Prostorskem redu Slovenije (2004) in SPN MOL (2008).
Z namenom upoštevanja načel vzdržnega prostorskega razvoja in doseganja
večje urejenosti v prostoru, se komunalne in vodnogospodarske objekte v čim
večji meri načrtuje na lokacijah obstoječih objektov. Tudi za manjše objekte
(MČN) in trase vodov se v čim večji meri izkoriščajo obstoječe trase in površine
drugih infrastrukturnih sistemov, predvsem cest.
Poplavne površine oz. druge ogrožene površine se je v preteklosti obravnavalo
predvsem kot manj kvalitetna zemljišča, kar je pomenilo, da so nastali pri
pripravi takšnih zemljišč,npr. za pozidavo, tudi spremljajoči stroški za
vodnogospodarske ureditve, npr. zaščite pred vodami, plazovi. Ker so bili ti
stroški odloženi/preloženi, se pri pripravi novih razvojnih projektov pojavljajo kot
»stara bremena«. Enako je z vzdrževanjem in potrebno rekonstrukcijo) zgrajenih
objektov in naprav, ter s stroški varovanja in nadomestila za omejeno rabo
vodnih virov, za ohranjanje vodnega okolja, npr. mokrišč.
Vsi vodnogospodarski razvojni projekti bodo izvedeni v javno korist – nekateri v
celoti, pri nekaterih pa bo šlo za javno-zasebno partnerstvo, kjer bosta združeni
javna služba in pridobitna dejavnost (npr. koncesija). Posebnost bodo verjetno
investicije v javno korist zaradi preteče neposredne nevarnosti, ki bodo potrebne
zaradi previsokega tveganja za poselitev/dejavnost. Mednje sodijo ukrepi iz
Direktive o kritični infrastrukturi in Poplavne direktive, pa tudi ukrepi za
povečanje požarne varnosti (npr. sekundarni viri) oz. za zagotavljanje varnosti
pomembnejših objektov (npr. poplavna odpornost javnih zgradb), še posebej na
področju urejanja hudournikov. Ker na področju voda večina posegov sega preko
meja lokalnih skupnosti, je regionalni prostorski načrt primerno izhodišče za
urejanje navedenih zadev, in to še posebej na vodotokih 2. reda.

6.5.3 Predlogi novih projektov
Izpostavljenost in ranljivost hidrosfere v LUR
Za podtalnice (Ljubljansko polje, Radensko polje, Ljubljansko Barje idr.), za
vodotoke (Ljubljanica, Krka), ribnike in zadrževalnike v LUR je potrebno ugotoviti
vse možne obremenitve s strani urbanizacije, industrije, prometa in kmetijstva.
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Obremenitve zajemajo predvsem količine hranil (C, N, P) in tistih nevarnih snovi,
ki se lahko potencialno pojavijo na območju LUR. Za hranila se ugotovi
povprečne letne količine npr. P v tonah/leto in kaj to za posamezni del odvodnika
pomeni z vidika njegove samočistilne sposobnosti, ki ne sme biti ogrožena.
Določijo se izpostavljenost in ranljivost posameznih delov hidrosfere in
predlagajo zaščitni ukrepi.
Možnosti medsebojne povezave vodovodnih sistemov
Z vidika nevarnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami je zelo pomembna
nemotena, vsaj minimalno potrebna oskrba z zdravo pitno vodo. Zato bi bilo
potrebno pregledati obstoječe stanje vodovodnih sistemom in objektov ter
proučiti najkrajše in najvarnejše možne medsebojne povezave sistemov v regiji.
Pomembna je tudi medsebojna povezava lokalnih vodovodnih sistemov in njihova
varna priključitev na javni vodovodni sistem z upoštevanjem možnih negativnih
kakovostnih vplivov in tlakov.
Vpliv kmetijstva na kakovost podtalnice znotraj vodovarstvenih območij
Potrebno je analizirati večletno obdobje porabe hranil (v tonah na leto in na ha).
Na podlagi dosedanjih meritev kakovosti podtalnic se ugotovi dejansko stanje in
trende. Izdelati je potrebno več scenarijev vpliva kmetijstva na kakovost
podtalnice znotraj varstvenih pasov vodnih virov s predlogi za ekstenzivno
pridelavo hrane (sonaravno in usklajeno kmetovanje – sodelovanje z živinorejo).
Oceniti je potrebno možni izpad dohodka in predlagati možne subvencije lokalne
ali širše skupnosti.
Evtrofikacijski vplivi prelitih onesnaženih voda na vodotoke
Samočiščenje in evtrofikacija sta v odvodnikih odvisna od naravnih in
antropogenih vplivov. Ocenjeni bodo naravni in antropogeni vplivi v večjih
urbanih središčih (Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Vrhnika, Ivančna Gorica idr), v
območjih komunalnih deponij, v občutljivih območjih kopalnih rek ter še posebej
vplivi z (avto)cest ob dežju. Posebej se bodo obravnavale konične koncentracije
onesnažil v padavinski odpadni vodi v začetni fazi dežja, znanega kot »prvi val
onesnaženja«. Količina prelite vode morajo biti natančno določene glede na
srednje nizke pretoke vodotoka in njegovo samočistilno sposobnost. Ta prvi val
razbremenjenih odtokov je zato potrebno zadržati in ga v celoti odvesti na
čistilno napravo.
Zasnove zadrževanja in ponikanja neonesnaženih padavinskih voda
znotraj urbanega področja
V urbaniziranih območjih se zaradi vedno večje pozidanosti in asfaltiranih površin
infiltrira vedno manj padavinske vode. Padavinske vode se morajo na eni strani
odvodnjavati zaradi nevarnosti poplav, na drugi strani pa te neonesnažene vode
»redčijo« komunalne odpadne vode, obremenjujejo kanalizacijski sistem,
črpališča in ČN. Zato je smotrno, da se padavinske neonesnažene vode zadržijo
ali ponikajo tam, kjer so padle. Tako so smotrne ravne ozelenjene strehe,
ponikanje vode pa povsod, kjer je prodna podtalnica.
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Negativni vplivi prometa na hidrosfero v LUR
Ceste, še posebej pa avtoceste, lahko bistveno vplivajo na vodno okolje
predvsem zaradi posipavanja cestišč s soljo. Zaradi tega je potrebno vodo s
cestišč kontrolirano odvajati, zadrževati in spuščati v odvodnike. Z vidika
onesnažitve vode s cestišč pomeni razen nesreč največjo obremenitev uporaba
posipnih sredstev, ki so potrebna za zagotavljanje večje varnosti na cestah.
Uporaba soli in drugih preparatov je smotrna tudi v primeru zmanjšanja zastojev
oz. večje pretočnosti cestnih mrež. Za oceno vpliva posipnih sredstev na okolje
je potrebno izvesti večletne in kompleksne študije, ki upoštevajo veliko število
dejavnikov.
Reciklaža biorazgradljivih odpadkov
Biorazgradljivi odpadki so po količini največji iz gospodinjstev. Ker gre za
»naravne« snovi, jih je smotrno vrniti v snovni krogotok. Najprimernejši način za
to je kompostiranje ali anaerobna predelava z drugimi organskimi odpadnimi
snovmi. Pri kompostiranju se praviloma uporabi še lesna masa in npr. blato iz
ČN. Potrebna so pravilna razmerja med vrstami odpadkov, zato je potrebno za
LUR ugotoviti izvore in količine in predlagati najprimernejše tehnološke postopke
in lokacije za reciklažo biorazgradljivih odpadkov.
Reciklaža gradbenih odpadkov
Reciklaža gradbenih odpadkov je danes ekonomsko že smotrna. Zato je zbiranje
teh odpadkov, ne pa stihijsko odlaganje, pomembno za izdelavo novih gradbenih
izdelkov, npr. za izolacije, podloge itd. Tehnološki načini so različni, zato je treba
ugotoviti izvore in količine ter predlagati najprimernejše tehnološke postopke in
lokacije.
Sanacija degradiranih površin
Stare deponije, peskokopi in kamnolomi so med ekološko najbolj degradiranimi
okolji. Sodobno sonaravno recikliranje komunalnih in gradbenih odpadkov lahko
bistveno pripomore k njihovi sanaciji. Pri tem gre za odlaganeje neškodljivih
ostankov komunalnih in gradbenih odpadkov in za humuziranje s
kompostiranjem z blatom iz komunalnih odpadkov. Proučilo se bo sedanje stanje
in predlagali ukrepi za sanacijo.
Analiza izpostavljenosti in tveganja ključne lokalne vodnogospodarske
infrastrukture
Analizirati je potrebno izpostavljenosti in tveganja ključne lokalne vodno
gospodarske infrastrukture, ki se povezuje na nivoju LUR. Na podlagi opozorilnih
kart (poplavne, erozijske) nevarnosti, ki nastajajo na državni ravni, bi bilo treba
izdelati podrobnejše karte za lokacije prioritetnih razvojnih lokacij v LUR, saj se
nekatere vrste ogroženosti lahko prenašajo preko meja lokalnih skupnosti.
Razvrščanje vodotokov 2. reda po gospodarskem pomenu
Potrebno bo razvrščanje vodotokov 2. reda po gospodarskem pomenu kot
podlage za standard njihovega vzdrževanja. Ker za vodotoke 1. reda skrbi
država, bi bilo treba za vodotoke 2. reda izdelati kriterije in nato opraviti
razvrščanje v razrede (predlog: 4) pomembnosti glede na predlagane regionalne
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razvojne cilje (npr. glede vira tehnološke vode, glede škodnega potenciala vzdolž
posameznega vodotoka itd.).
Priprava projektov na območju LUR za izvedbo v javno-zasebnem
partnerstvu
Razvojne priložnosti LUR je treba ovrednotiti tudi z vidika razpoložljivosti »vode
za razvoj«, tj. kakšno povpraševanje je mogoče pričakovati, na katere načine je
mogoče vpeljati večkratno in večnamensko rabo, kako je mogoče združiti več
uporabnikov vode v skupni projekt (npr. zagotavljanje sekundarnih virov požarne
vode ipd.).
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Slika 21: Zasnova prostorskih ureditev za področje komunalnega in vodnega
gospodarstva
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VII SINTEZNE KARTE
Slika 22: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR
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Slika 23: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR – pregledna karta regije s
prikazom varovanih območij in omejitev
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Slika 24: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR – pregledna karta regije s
prikazom namenske rabe prostora
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Slika 25: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR – pregledna karta regije s
prikazom predlaganih projektov
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