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POVZETEK  
 
Izdelava Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
2007-2013 za obdobje 2010-2012 je namenjena izvajanju ukrepov in programov 
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013, ki ga je Svet 
Ljubljanske urbane regije sprejel na svoji seji dne 17.4.2007. 

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za 
obdobje 2010-2012 je zakonsko opredeljen in usklajen z Regionalnim razvojnim 
programom Ljubljanske urbane regije 2007-2013. Za pripravo izvedbenega načrta je bila 
izvedena vrsta posvetovalnih aktivnosti, srečanj, sestankov in delavnic, zato obsega nabor 
usklajenih projektnih predlogov nosilcev razvoja v regiji, ki prispevajo k uresničevanju 
ciljev regionalnega razvojnega programa ter upoštevajo drţavne razvojne usmeritve in 
proračunske okvire tako na drţavni kot lokalni ravni. 

Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za 
obdobje 2010-2012 je dinamičen dokument in ga bo Svet Ljubljanske urbane regije lahko 
dopolnjeval in usklajeval po enakem postopku, kot ga je sprejel. 
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1. UVOD  
 
Izdelava »Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
2007-2013 za obdobje 2010-2012« vključuje pripravo predlogov prednostnih projektov v 
zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 
31/2006), Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009) in  Navodili organa 
upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike  2007-2013 (01. 06. 2007).  
 
Namen izvedbenega načrta je operacionalizirati izvajanje regionalnega razvojnega programa 
za naslednje triletno obdobje (2010-2012) ter pri tem upoštevati predpisano obliko in 
vsebine projektnih predlogov.  
 
Pri pripravi izvedbenega načrta sta upoštevana Državni razvojni program in Nacionalni strateški 
referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013, indikativni obseg sredstev na drţavni in 
občinski ravni pa je sluţil kot finančni okvir projektov, ki jih bo regija izvedla v naslednjih 
letih.  
 
Razvojna prioriteta »Razvoj regij« zagotavlja komplementarne infrastrukturne pogoje, ki 
temeljijo na pobudi od spodaj navzgor ter zagotavljajo razvoj in delovanje regij kot 
učinkovitih, funkcionalnih celot. Usmerjena je na iniciative, ki so po svojem značaju in 
učinku regionalnega pomena. 
 
Za zagotovitev strateško premišljenega izbora operacij je ključnega pomena, da regije 
pripravijo regionalne razvojne programe, ki temeljijo na analizi razvojnih potencialov in 
priloţnosti v posameznih regijah, tako da je z določitvijo regionalno specifičnih prioritet in 
aktivnosti zagotovljen konsistenten in celovit razvojni pristop na regionalni ravni. 
Regionalni programi v svojih strateških izhodiščih upoštevajo strateške razvojne 
dokumente, ki jih je Republika Slovenija sprejela kot podlago za usmerjanje razvojnih 
procesov v obdobju 2007-2013. Ob tem na podlagi lastnih analiz in upoštevanja razvojnih 
potencialov določajo specifična prednostna področja, na katerih regije gradijo svoj 
prihodnji razvoj. Gre za razvojno prioriteto, ki bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih 
regionalnih operacijah, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, 
notranje razvojne mobilizacije v regijah in posledično v drţavi kot celoti. 
 
Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteţenimi gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko 
ţivljenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija 
stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne 
potenciale, pri tem pa ne zmanjšuje virov in moţnosti razvoja prihodnjih generacij. Za 
uresničevanje te vizije bo Slovenija v obdobju 2007-2013 v okviru četrte razvojne prioritete 
sledila cilju: Skladen razvoj regij. 
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Glede na razpoloţljiva sredstva po tem javnem razpisu so posamezne razvojne regije 
upravičene do višine sredstev, kot jih izkazuje preglednica v nadaljevanju.  
 
Preglednica 1: Regijske kvote za obdobje 2010-2012, ki so osnova za pripravo prioritetne liste 
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov  

 

Regija
Skupna kvota po 

regijah 2007-2013 

(EUR)

Razpoložljiva 

kvota         

2010-2012

Ocena 

preostanka 

sredstev**

Gorenjska 59.319.058 18.271.087 8.897.859

Goriška 40.282.629 13.256.423 6.042.394

JV Slovenija 50.928.355 19.184.395 7.639.253

Koroška 27.595.505 8.477.293 4.139.326

Notranjskokraška 23.328.479 9.450.031 3.499.272

Obalnokraška 31.181.467 10.542.974 4.677.220

Osrednjeslovenska 15.657.194 7.144.615 2.348.579

Podravje 133.998.779 49.237.567 20.099.817

Pomurje 70.194.294 24.128.536 10.529.144

Savinjska* 83.375.147 26.238.894 12.506.272

Spodnjeposavska* 31.378.860 9.641.297 4.706.829

Zasavska 18.598.385 7.653.569 2.789.758

SKUPAJ 585.838.152 203.226.681 87.875.723  
Vir: Razpisna dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni 2009 in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2010-2012 
 

1.1. Pravna podlaga za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa  

 
Pripravljavec dokumenta mora izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje 
veljavna zakonodaja, predvsem Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št 31/2006), 
Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), Navodila organa upravljanja za 
izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike  2007-2013 (01. 06. 2007) in druge:  

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 93/2005 in 127/2006-
ZJZP), 

 Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 

 Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, 

 Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013,  

 Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013, 

 Državni razvojni program 2007-2013, 

 Regionalni razvojni program LUR 2007-2013. 
 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013 je pripravljen na podlagi 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1), (Ur. l. RS, št. 93/2005).  
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Z zakonom določeni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, ki jih ţelimo doseči z 
Izvedbenim načrtom Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-
2013 za obdobje 2010-2012, so: 

 zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in ţivljenjskih moţnostih prebivalstva 
med posameznimi območji v drţavi, 

 preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

 spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega 
razvoja, 

 razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob 
upoštevanju njihovih posebnosti, 

 zniţevanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje 
zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na trgu dela, 

 povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 

 krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah, 

 ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno 
ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do 
kulturnih dobrin v razvojnih regijah, 

 spodbujanje vseţivljenjskega učenja v podporo zviševanja izobrazbene ravni 
prebivalstva in povečanja dostopa do izobraţevanja in usposabljanja za vse, 

 uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeţelja, 

 zmanjševanje razlik v kakovosti ţivljenja ter ekonomski in socialni blaginji ob 
upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
zmanjševanje razlik v zdravju, 

 uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske druţbe, 

 razvoj območij obeh avtohtonih narodnih manjšin in naselij romske skupnosti v 
Republiki Sloveniji ter  

 spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci po svetu. 
 

Z regionalnim razvojnim programom in njegovim izvedbenim načrtom se uskladijo 
razvojni cilji na področju gospodarskega, socialnega, izobraţevalnega, javno-zdravstvenega, 
prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo inštrumenti 
in viri za njihovo uresničevanje. 
 
Regionalni razvojni program, ki ga regija uresničujejo z izvedbenimi načrti regionalnega 
razvojnega programa, predstavlja dogovor med zvezami občin ali občinami in vlado o 
razvoju regije v določenem programskem obdobju.  
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1.2. Namen Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 
2010-2012 

 
Uredba o regionalnih razvojnih programih v 14. členu določa način priprave in vsebino 
izvedbenega načrta in sicer:  

 Regionalni razvojni program se izvaja z izvedbenim načrtom.  

 Predlog izvedbenega načrta RRP pripravi subjekt spodbujanja razvoja na regionalni 
ravni.  

 Izvedbeni načrt RRP mora biti ustrezno strukturiran, usklajen z RRP in mora 
upoštevati Drţavni razvojni program ter proračunske okvire na drţavni in občinski 
ravni.  

 Izvedbeni načrt RRP se pripravi za triletno obdobje na osnovi poziva SVLR. V 
pozivu sluţbe se določijo roki priprave, obvezna oblika projektnih predlogov in 
zahtevana dokumentacija ter višina sofinanciranja glede na namen in regijo.  

 V izvedbeni načrt RRP se smiselno vključijo izvedbeni načrti območnih razvojnih 
programov.  

 Projektni predlogi v izvedbenem načrtu RRP morajo predstavljati zaključeno 
funkcionalno celoto. Izkazati morajo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost 
gospodarstva v regiji ter pomen za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na 
izboljšanje stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture.  

 Projektni predlog v izvedbenem načrtu RRP mora imeti naslednje obvezne vsebine:  
- nosilci izvajanja,  
- cilji projekta s pripadajočimi aktivnostmi in stroški,  
- terminski načrt izvedbe za programsko obdobje,  
- načrt financiranja s prikazom stroškov in z navedenimi viri (drţavni 

proračun, vključno s posebej izkazanimi sredstvi Evropske unije, proračuni 
lokalnih skupnosti, ostali domači javni viri in zasebna sredstva) po 
posameznih letih programskega obdobja,  

- geografske lokacije, na katerih se bo projekt izvajal.  

 Izvedbeni načrt RRP sprejme Svet regije. 
 

1.3. Okvir Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012 

 
Za razliko od Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane 
regije 2007-2013 za obdobje 2007-2009 ta predstavlja projekte, ki bodo predvidoma 
sofinancirani iz javnega razpisa »Razvoj regij« in ne več iz vseh potencialnih projektov, ki 
jih regija namerava prijavljati na različne razpise, sofinancirane iz evropskih finančnih virov.  
 
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za 
obdobje 2010-2012 je torej okvir, ki predstavlja projekte občin, ki jih bodo le-te prijavile na 
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Javni poziv za predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012«, ki je bil s 
strani Sluţbe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko objavljen 29. 1. 2010. 
 
Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije je sestavljen 
iz šestih poglavij. V prvem poglavju je predstavljena zakonska podlaga in namen izdelave 
izvedbenega načrta. V drugem poglavju analiziramo izvajanje Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 v obdobju 2007-2009, čemur sledijo 
obrazloţitev meril in pogojev za uvrstitev projektov v izvedbeni načrt ter opisi projektnih 
predlogov regionalnih projektov. V četrtem poglavju so v Listi prioritetnih projektov iz 
izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-2012 predstavljeni 
prioritetni projekti regije z dinamiko sofinanciranja po letih. Peto poglavje povzema 
izvedbo usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti, ki so potekale v okviru priprave, 
izvajanja in sprejema izvedbenega načrta. Vsebina zadnjega poglavja se nanaša na izvajanje 
izvedbenega načrta. 
 
 
 



 
 

 

 12 

2. ANALIZA IZVEDBE IZVEDBENEGA NAČRTA 
RRP LUR 2007-2013 ZA OBDOBJE 2007-2009 

 
Svet Ljubljanske urbane regije je na svoji seji dne 17.4.2007 sprejel Regionalni razvojni 
program Ljubljanske urbane regije 2007-2013. 
 
Vizija razvoja Ljubljanske urbane regije: 
 

Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo.  
 

Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko 
konkurenčnost v svetu in visoko kakovost življenja. 

 
Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice«  se bo odražal v celotni regiji. 

 
Regija si ţeli doseči v obdobju 2007-2013 tri cilje: 

 Delujoče somestje, kjer bo do leta 2013 več kot 80 % ljudi imelo v povprečju manj 
kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza.  

 Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerim ţelimo v regiji do konca leta 
2013 dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10 %. 

 Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v 
Evropi. 

 

Regija je zaradi preglednosti in enostavnosti razumevanja programa za doseganje ciljev 
sprejela osem glavnih ukrepov oziroma prioritet, ki so pozneje razdelani v aktivnosti:   

 Dostopnost za kakovost življenja. 

 Ohranjena dediščina. 

 Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 

 Učinkovite komunalne storitve. 

 Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije. 

 Kultura - konkurenčna prednost regije. 

 E-uprava. 

 Podporno okolje za podjetništvo. 
 
Skupna izvedbena vrednost celotnega programa je načrtovana v višini 836 milijonov EUR, 
od tega je predvidenih za 384 milijonov EUR zasebnih sredstev. V okviru javnih sredstev je 
načrtovano črpanje tako iz drţavnega in lokalnih proračunov kot iz proračuna EU. 
 
Za izvajanje regionalnega razvojnega programa je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije pripravila Izvedbeni načrt  Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske 
urbane regije 2007-2013 za obdobje 2007-2009 (v nadaljevanju Izvedbeni načrt). Izvedbeni 
načrt je  upošteval dinamiko izvajanja operativnih programov kot indikativni obseg  
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sredstev nacionalne ravni za Ljubljansko urbano regijo pri uresničevanju prioritete “Razvoj 
regij”.   
 
Izvedbeni načrt je bil sprejet na seji Sveta Ljubljanske urbane regije dne 24.7.2007.  Sledili 
sta dve dopolnitvi, ki sta bili potrjeni na sejah Sveta Ljubljanske urbane regije dne 
25.10.2007 in 23.4.2008. 
 
V Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2007-2013 so bili določeni 
kazalniki konteksta za spremljanje regionalnega razvojnega programa in programski 
kazalniki. S kazalniki konteksta merimo uresničevanje ciljev regionalnega razvojnega 
programa, s programskimi kazalniki pa učinkovitost aktivnosti znotraj ukrepov oziroma 
prioritet regionalnega razvojnega programa. Na različnih programskih ravneh imamo tudi 
različne kazalnike. Pri pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
2007-2013 je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije določila kazalnike po 
vzoru kazalnikov drţavnih razvojnih dokumentov.  
 
V tretjem letu izvajanja regionalnega razvojnega programa se je izkazalo, da nekateri izbrani 
kazalniki konteksta, ki jih zbira Statistični urad in so zato mednarodno usklajeni, niso 
dosegljivi na ravni regije oziroma občine. Prav tako lahko tudi na regionalni oziroma lokalni 
ravni, podobno kot SVLR v svojem Letnem poročilu 2009 o izvajanju Drţavnega 
razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 SVLR (v nadaljevanju 
Letno poročilo SVLR), ugotovimo, da izbrani programski kazalniki niso uravnoteţeno 
razporejeni po vseh ukrepih Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
2007-2013. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo zato, po vzoru 
SVLR, v okviru spremljanja izvajanja Izvedbenega načrta, nekatere kazalnike redefinirala in 
pri izboru kazalnikov večji poudarek dala naslednjim kriterijem: merljivost in mednarodna 
usklajenost, primerljivost med lokalnimi skupnostmi, razpoloţljivost podatkov v dovolj 
dolgi časovni seriji, ki pokriva čas izvajanja regionalnega razvojnega programa, določljivost 
izhodiščne in ciljne vrednosti programskega kazalnika ter jasnost metodologije. 
 
Tako makroekonomski kot javnofinančni okvir sta v tretjem letu izvajanja Izvedbenega 
načrta bistveno drugačna kot ob njegovem sprejemu. Ljubljanska urbana regija se je po 
obdobju visoke gospodarske rasti soočila z gospodarsko krizo, kar se odraţa tudi v kazalcih 
konteksta in programskih kazalnikih in je razvidno tudi iz gibanja indeksa razvojne 
ogroţenosti regije za obdobje od 2007 do 2009. 
 
Preglednica 2: Indeks razvojne ogroţenosti (IRO) 
 

STATISTIČNE REGIJE 
NUTS-3 

 

IRO 2007 
 

IRO 2008 
 

IRO 2009 
 

DINAMIKA 
IRO 2007-

2009 

Osrednjeslovenska 8,7 10,1 9,8 1,10 

Obalno-kraška 82,4 84,6 86,1 3,68 

Gorenjska 83,1 83,9 84,6 1,52 
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Savinjska 92,3 93,3 92,4 0,09 

Goriška 93,8 97,9 100,2 6,39 

Jugovzhodna Slovenija 101,7 102,5 101,5 -0,19 

Koroška 103,9 102,8 103,9 -0,05 

Zasavska 113,9 112,4 111,7 -2,18 

Podravska 116,8 112,1 110,1 -6,70 

Spodnjeposavska 116,8 112,3 108,7 -8,11 

Notranjsko-kraška 127,0 126,5 127,3 0,31 

Pomurska 159,5 161,7 163,7 4,14 

SLOVENIJA 100,0 100,0 100,0 0,00 

Koeficient variacije IRO 34,20 33,67 33,85 -0,35 
Vir: SVLR - Letno poročilo 2009 o izvajanju DRP za obdobje 2007-2009 

. 
Kljub povečanju indeksa razvojne ogroţenosti regije (IRO)1 se relativni poloţaj Ljubljanske 
urbane regije v tem obdobju ni bistveno spremenil. Prav gotovo gre to pripisati dejstvu, da 
ima Ljubljanska urbana regija indikativno določena sredstva na drţavni ravni le pri prioriteti 
»Razvoj regij«, medtem ko je njena omejitev pri pristopu do drugih kohezijskih sredstev 
bolj ali manj omejena z lastnimi viri regije (zasebna sredstva, razpoloţljiva sredstva za 
razvoj v občinskih proračunih, človeški viri, itd.).  
 
V nadaljevanju predstavljamo najprej izvajanje prioritet Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 v obdobju 2007-2009 v okviru izvajanja programa 
kohezijske politike EU in analiziramo prejeta oziroma koriščena sredstva po ukrepih in 
lokalnih skupnostih, potem pa analiziramo črpanje sredstev v regiji na podlagi 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, razvojne 
prioritete «Razvoj regij«. Analiza vsebuje celovite podatke za obdobje 1.1. do 31.12.2008 in 
razpoloţljive podatke za leto 2009.  

2.1.  Izvajanje prioritet Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 v obdobju 2007-2009 

 
V programskem obdobju 2007-2013 Ljubljanska urbana regija načrtuje izvedbo 
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 sofinancirati s 105 
milijoni EUR iz drţavnega proračuna, 87 milijoni EUR iz lokalnih proračunov, 20 milijoni 
EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 11 milijoni EUR iz Evropskega socialnega 
sklada, 215 milijoni EUR iz kohezijskega sklada, 10 milijoni EUR iz Evropskega sklada za 

                                              
1 Indeks razvojne ogroţenosti (IRO) je opredeljen v Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja kot relativni kazalnik 

razvitosti razvojne regije, izračunan na podlagi ponderacije kazalnikov razvitosti, ogroţenosti in razvojnih moţnosti. IRO je 
izračunan z uteţitvijo 11 kazalnikov (BDP na prebivalca, bruto osnova za dohodnino na prebivalca, število delovnih mest na 
delovno aktivno prebivalstvo v regiji, bruto dodana vrednost gospodarskih druţb na zaposlenega, stopnja registrirane 
brezposelnosti, stopnja registrirane zaposlenosti, indeks staranja prebivalstva, povprečno število let šolanja, deleţ prebivalstva 
priključenega na javno kanalizacijo, deleţ površine območij Natura 2000 in kazalec poseljenosti). Izhodiščne vrednosti IRO za leto 
2007 so določene v Sklepu o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 
23/06).  
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razvoj podeţelja, 3 milijoni EUR iz drugih programov EU in 385 milijoni EUR iz 
zasebnega kapitala. 
 
Prioritete oziroma ukrepi za doseganje ciljev Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007–
2013, določene v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije 2007-2013, 
so: dostopnost za kakovost ţivljenja, ohranjena dediščina, načrtovanje za zagotovitev 
kakovostnega ţivljenjskega prostora, učinkovite komunalne storitve, enake moţnosti - 
prispevek h konkurenčnosti regije, kultura - konkurenčna prednost regije, e-uprava in 
podporno okolje za podjetništvo. 
 
Regionalni razvojni program regije in izvedbeni načrt skupaj z drugimi sprejetimi 
dokumenti na nacionalni ravni, kot so Operativni program krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP RR), Operativni program razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP ESS) in Operativni program 
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju OP 
ROPI) omogočajo izvajanje kohezijske politike na regionalni ravni. Ljubljanska urbana 
regija je udeleţena tudi v programih  medregionalnega sodelovanja (INTERREG IVC, 
INTERACT II, ESPON ter URBACT) in podobno. Ker za te programe ni na razpolago 
aţurnih podatkov v analizo niso vključeni. Ljubljanski urbani regiji je v obdobju 2007-2009 
dodeljeno 150,8 milijonov EUR sredstev za izvajanje prioritet oziroma ukrepov 
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013. 
 
Preglednica 3: Število projektov in odobrenih sredstev po posameznih virih v LUR 

 

Št. Opis Skupaj OP RR OP ESS OP 
ROPI 

Program 
razvoja 

podeželja 

1 
Delež virov, iz katerih je 

LUR sofinancirala projekte 
100,0 26,1 21,4 51,4 1,1 

2 
Število sofinanciranih 

projektov v LUR 
383,0 188,0 74,0 1,0 120,0 

3 
Vrednost dodeljenih 

sredstev sofinanciranja v 
mio EUR 

150,8 39,3 32,3 77,5 1,7 

Vir: SVLR - Letno poročilo 2009 o izvajanju DRP za obdobje 2007-2009, RRA LUR 

 
Iz podatkov je razvidno, da je za regijo največji vir financiranja projektov OP ROPI,  ki 
prispeva 77,5 milijonov EUR, kar predstavlja 51,4 % vseh dodeljenih sredstev. Sledita mu 
OP RR v višini 39,3 milijonov EUR ali 26,1 % in OP ESS v višini 32,3 milijone EUR ali 
21,4% dodeljenih sredstev v regiji. Sredstva iz Programa razvoja podeţelja znašajo 1,7 
milijone EUR ali 1,1%.  
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V zgornji preglednici je prikazana struktura odobrenih sredstev po prioritetah oz. ukrepih 
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2007-
2009. 
Graf 1: Vrednost sofinanciranja iz naslova Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov, Operativnega programa za razvoj človeških virov,  Operativnega programa razvoja 
okoljske in prometne infrastrukture in Programa razvoja podeţelja po ukrepih v LUR v EUR 

 
 Vir: SVLR, RRA LUR 

 
Iz zgornjega grafa je razvidno, da so največ sredstev pridobili projekti pod prioriteto 
»Učinkovite komunalne storitve«, kamor je vključen tudi projekt RCERO, najmanj pa 
projekti prioritete »Ohranjena dediščina«.  

2.1.1. Kazalniki konteksta 

V tem podpoglavju prikazujemo določene ključne kazalce, ki jih bomo v času izvajanja 
Izvedbenega načrta preverili in dopolnili tako, da bodo lahko sluţili načrtovanju, izvajanju, 
spremljanju in vrednotenju prispevka k prioritetam programov na ravni regije in drţave. 
 
Vrednosti kazalnikov za leti 2001 in 2003 so povzete iz regionalnega razvojnega programa 
in predstavljajo razpoloţljive podatke iz obdobja, ko so potekale aktivnosti priprave in 

3.366.387,01

569.439,30

1.013.363,92

79.870.315,59

16.884.268,04

1.545.156,58

1.344.714,02

46.206.352,54

VREDNOST SOFINANCIRANJA

1. dostopnost za kakovost ţivljenja 2. ohranjena dediščina

3. načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora 4. učinkovite komunale storitve

5. enake moţnosti prispevek h konkurenčnosti regije 6. kultura konkurenčna prednost regije

7. e-uprava 8. podporno okolje za podjetništvo
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sprejema regionalnega razvojnega programa. V zadnjih stolpcih navajamo vrednosti 
podatkov za leto 2007, ki predstavljajo zadnje razpoloţljive vrednosti kazalnikov. 
 
Kazalniki konteksta predstavljajo nekatere splošne podatke osrednjeslovenske statistične 
regije. V njihovih vrednostih so vključeni podatki o številu prebivalcev regije in gostota 
njene poseljenosti. Posamezni kazalniki odraţajo vplive regijskih gospodarskih aktivnosti in 
politike, ki vplivajo na ţivljenjski standard prebivalcev. Na njihovi podlagi je mogoče 
ugotoviti trenutno ekonomsko in socialno stanje v regiji, vključujejo pa tudi pokazatelje, ki 
se nanašajo na raven kakovosti ţivljenja. Slednji prikazujejo deleţ posebnih varstvenih 
območij v regiji, ki ga sestavljajo ohranjena naravna okolja. V regiji, ki deluje kot somestje 
prepleteno z naravo, je za visoko raven kakovosti ţivljenja pomemben vsak skrbno 
načrtovan ukrep, ki pripomore k uspešnemu doseganju zastavljenega cilja. Ta cilj je regija z 
evropsko prestolnico, kjer je kvaliteta ţivljenja najvišja v Evropi. 
 
Preglednica 4: Reprezentativni kazalniki ciljev RRP LUR 2007-2013 

 

Leto 2001 2003 2007 

Indikator LUR SLO LUR SLO LUR SLO 

Število prebivalcev 490.956 1.992.035 494.117 1 1.996.433 508.607 2.025.866 

Gostota prebivalcev 192 97 193 98 199,1 99,1* 

BDP na prebivalca v  € 20.789 15.200 21.985 16.400 22.286* 15.466* 

Bruto plača na 
zaposlenega  

249.644 
SIT 

214.561 
SIT 

294.394    
SIT 

253.200 
SIT 

1.454 € 1.284 €  

Stopnja brezposelnosti 
v % 

8,3 12,5 7,8 11 5,9  7,7  

Regionalna bruto 
dodana vrednost v % 

34,5  100  35,7  100  36,1* 100  

% območij Natura 2000   27,22 34,38 27,22 34,38 

Nastanitvene kapacitete 5.821 79.893 6.225 80.724 8.174 82.515 

1 Podatek za leto 2004 
* Podatek za leto 2006 
Viri podatkov: Statistični urad Republike Slovenije, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

 
Število prebivalcev Ljubljanske urbane regije se je od leta 2004, ko je imela regija 494.117 
prebivalcev, povzpelo na 508.607 prebivalcev v letu 2007, kar gre verjetno pripisati 
priseljevanju v regijo zaradi večjih moţnosti za zaposlitev in poslovnih priloţnosti. 
Posledično se je v Ljubljanski urbani regiji v zadnjih letih povečala tudi gostota prebivalcev, 
ki se je dvignila na 199,1 prebivalca/km2. 
 
Bruto domači proizvod je v letu 2006 dosegel vrednost 22.286 € na prebivalca, kar uvršča 
Ljubljansko urbano regijo na vodilno mesto v drţavi. V Ljubljanski urbani regiji se je v letu 
2006 ustvarilo kar 36,1 %  bruto dodane vrednosti Slovenije. 
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Prav tako je povprečna bruto plača na zaposlenega v osrednjeslovenski regiji najvišja v 
drţavi. 
Stopnja brezposelnosti je v letu  2007 dosegla 5,9 %. Zaradi trenutnih ekonomskih razmer 
in gospodarske krize je realno pričakovati, da se bo stopnja nezaposlenosti v prihodnje 
povečala. 
 
Po zadnjih dosegljivih podatkih se deleţ zavarovanih območij v Naturi 2000 v LUR v 
zadnjih letih ni spreminjal in ostaja na enaki ravni. 
 
Število nastanitvenih kapacitet se je v Ljubljanski urbani regiji po dosegljivih podatkih v letu 
2007 povečalo na 8.174 leţišč. Navedene nastanitvene kapacitete bodo vsekakor omogočile 
udobno in kakovostno nastanitev vsem, ki osrednjeslovensko regijo obiskujejo zaradi njene 
pestre turistične ponudbe, kakor tudi zaradi poslovnih, sejemskih in ostalih aktivnosti. 
 
Ker nam v času priprave dokumenta še niso znani vsi podatki o realizaciji Izvedbenega 
načrta in ker gre za prvi dve leti izvajanja programskega obdobja, je teţko oceniti prispevek 
tako k prioritetam Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije kot 
Drţavnega razvojnega programa. Vseeno pa lahko na podlagi primerjave podatkov 
odobrenih sredstev sofinanciranja iz kohezijskih skladov v obdobju med 2007 in 2009 
napram v regionalnem razvojnem programu načrtovanim sredstvom za celotno 
programsko obdobje 2007 – 2013 ugotovimo, da je LUR uspešna pri pridobivanju sredstev, 
saj ima odobrenih ţe 150,8 milijonov EUR od načrtovanih 256 milijonov EUR celotnega 
programskega obdobja.  
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2.2. Analiza sredstev Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj 
regij« 

 
Za Ljubljansko urbano regijo kot najrazvitejšo slovensko regijo je za programsko obdobje 
2007–2013 predvidenih le 2,67 % predvidenih razpoloţljivih sredstev Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, prednostna usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru razvojne prioritete »Razvoj regij«, kar predstavlja 
15.657.194,00 EUR od skupnih 585.838,151 EUR predvidenih za vseh 12 slovenskih regij.  
 
Preglednica 5: Razpoloţljiva sredstva za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v 
okviru Operativnega programa krepitve razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna 
prioriteta »Razvoj regij« za posamezne razvojne regije v EUR 

 

Regija 
Število 

prebivalcev 2007-2013 Delež 
EUR na 

prebivalca 

Goriška 119.541 40.282.629 6,88 336,98 

Gorenjska 198.713 59.319.058 10,13 298,52 

Obalno-kraška 105.313 31.181.467 5,32 296,08 

Osrednjeslovenska 498.378 15.657.194 2,67 31,42 

Pomurska 122.483 70.194.294 11,98 573,09 

Notranjo-kraška 51.132 23.328.479 3,98 456,24 

Podravska 319.282 133.998.779 22,87 419,69 

Spodnjeposavska 69.940 29.352.452 5,01 419,68 

Zasavska 45.468 18.598.385 3,17 409,04 

Koroška 73.905 27.595.505 4,71 373,39 

JV Slovenija 139.434 50.928.355 8,69 365,25 

Savinjska 257.525 85.401.555 14,58 331,62 

Skupaj 2.001.114 585.838.152 100 292,76 

Vir: SVLR 

 
Na prvih štirih javnih razpisih za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v 
okviru OP RR, razvojna prioriteta »Razvoj regij« je uspešno kandidiralo 21 projektov. 
Spodnja preglednica prikazuje odobrene projekte razvrščene po štirih javnih razpisih, 
nosilcih projektov, vrednostih projektov in odobrenih sredstvih posameznega projekta. 
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Preglednica 6: Odobreni projekti prvih štirih javnih razpisov za prednostno usmeritev »Regionalni 
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve razvojnih potencialov za obdobje  
2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij« 

 

JAVNI 

RAZPIS
NAZIV OPERACIJE NOSILEC OPERACIJE UKREP

CELOTNA 

VREDNOST 

PROJEKTA

 (v EUR)

ODOBRENA 

SREDSTVA (v €)

Poslovno obrtna cona Škofljica - II.faza OBČINA ŠKOFLJICA

8. Podporno okolje za 

podjetništvo 5.040.501,00 244.000,00

Rekonstrukcija LC 213070 Jevnica - 

Kresniške poljane OBČINA LITIJA

1. Dostopnost za kakovost 

ţivljenja 1.053.393,00 198.000,00

Rekonstrukcija posameznih odsekov 

vodovodnega omrežja OBČINA VRHNIKA

4. Učinkovite komunalne 

storitve 629.417,00 300.000,00

Strokovne podlage urejanja javnega prometa 

v regiji RRA LUR

1. Dostopnost za kakovost 

ţivljenja 685.000,00 440.000,00

Strokovne podlage za pripravo regionalnega 

prostorskega načrta RRA LUR

3. Načrtovanje za 

zagotovitev kakovostnega 

ţivljenskega prostora 425.000,00 360.000,00

Trkamo na vrata dediščine OBČINA DOL PRI LJUBLJANI2. Ohranjena dediščina 376.647,00 300.000,00
Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja 

Tunjice OBČINA KAMNIK

1. Dostopnost za kakovost 

ţivljenja 548.702,00 200.000,00

8.758.660,00 2.042.000,00

Dograditev in obnova vodovodnih sistemov OBČINA MEDVODE

4. Učinkovite komunalne 

storitve 521.674,00 190.000,00

Izgradnja kanalizacije odpadnih voda OBČINA LUKOVICA

4. Učinkovite komunalne 

storitve 824.167,00 150.000,00

Odvajanje sanitarnih in meteornih voda z 

območja naselja Vodice OBČINA VODICE

4. Učinkovite komunalne 

storitve 508.333,00 120.000,00

Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste OBČINA GROSUPLJE

1. Dostopnost za kakovost 

ţivljenja 570.644,00 150.000,00
Vodovod Liberga - Preska nad Kostrevnico - 

Ježni vrh OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI

4. Učinkovite komunalne 

storitve 541.667,00 140.000,00

2.966.485,00 750.000,00

Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31 OBČINA KAMNIK

1. Dostopnost za kakovost 

ţivljenja 4.200.000,00 500.000,00

Izgradnja mrtvaškega mostu na Ljubljanici MESTNA OBČINA LJUBLJANA

1. Dostopnost za kakovost 

ţivljenja 4.200.000,00 950.000,00

Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in ZajelšahOBČINA DOL PRI LJUBLJANI

4. Učinkovite komunalne 

storitve 884.736,60 120.000,00

Sekundarna kanalizacija Smlednik OBČINA MEDVODE

4. Učinkovite komunalne 

storitve 550.378,00 240.000,00

Vodovod Ribče OBČINA LITIJA

4. Učinkovite komunalne 

storitve 1.833.333,00 150.000,00

11.668.447,60 1.960.000,00

Center urbanih kultur MESTNA OBČINA LJUBLJANA

6. Kultura - konkurenčna 

prednsot regije 2.300.000,00 800.000,00

Kanalizacija naselij Dol in Laze pri Borovnici OBČINA BOROVNICA

4. Učinkovite komunalne 

storitve 2.034.000,00 115.000,00

Kanalizacija Prešernova cesta in Topole OBČINA MENGEŠ

4. Učinkovite komunalne 

storitve 749.725,00 200.000,00

Kanalizacijsko omrežje Rakitna-I. faza OBČINA BREZOVICA

4. Učinkovite komunalne 

storitve 738.863,00 297.000,00

5.822.588,00 1.412.000,00

29.216.180,60 6.164.000,00

SKUPAJ 4. JAVNI RAZPIS

SKUPAJ

1 JR RRP

2 JR RRP

3 JR RRP

4 JR RRP

SKUPAJ 1. JAVNI RAZPIS

SKUPAJ 2. JAVNI RAZPIS

SKUPAJ 3. JAVNI RAZPIS

Vir: RRA LUR, 2009 
 
 
Iz podatkov je razvidno, da je bilo subjektom razvoja v Ljubljanski urbani regiji za izvajanje 
projektov odobrenih 6.164.000,00 EUR, kar predstavlja 12,30 EUR na prebivalca regije ali 
39,36 % vseh razpoloţljivih sredstev  regije iz tega vira za programsko obdobje 2007-2013.  
 
Spodnja preglednica prikazuje finančno analizo izvajanja projektov sofinanciranih iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj iz sredstev prvih štirih razpisov Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007 – 2013, 4. razvojna prioriteta 
»Razvoj regij« do vključno 27. 08. 2009. 
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Preglednica 7: Finančna analiza izvajanja projektov financiranih iz sredstev 1. do 4. javnega razpisa 
za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« do 27.08. 2009. 

 

Ukrep 

Celotna 
vrednost 

vseh 
projektov 

ukrepa           
(v EUR) Š

t.
 p

ro
je

k
to

v 

Vrednost 
sofinanciran
ja (v EUR) 

Delež 
sofinan-
ciranja 

Izplačila 
do 

27.8.2009 (v 
EUR) 

Delež 
izplačil  

do 
27.8.2009 

1. Dostopnost za kakovost 
življenja  11.257.739 6 2.438.000 21,66% 974.192 39,96% 

2. Ohranjena dediščina  376.647 1 300.000 79,65% 201.142 67,05% 

3. Načrtovanje za zagotovitev 
kakovostnega življenjskega 
prostora  425.000 1 360.000 84,71% 196.144 54,48% 

4. Učinkovite komunalne storitve  9.816.293 11 2.022.000 20,60% 604.483 29,90% 

5. Enake možnosti - prispevek h 
konkurenčnosti regije  0 0 0  0,00% 0 0,00%  

6. Kultura - konkurenčna 
prednost regije  2.300.000 1 800.000 34,78% 0 0,00% 

7. E-uprava  0 0 0  0,00% 0 0,00%  

8. Podporno okolje za 
podjetništvo  5.040.501 1 244.000 4,84% 0 0,00% 

Skupaj 29.216.180 21 6.164.000 21,10% 1.975.961 32,06% 

Vir: RRA LUR 

 
Iz zgornje preglednice je moţno razbrati, da je celotna vrednost projektov sofinanciranih v 
okviru operativnega programa krepitve razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 
razvojna prioriteta »Razvoj regij« v Ljubljanski urbani regiji znašala 29.216.180,60 EUR. 
Vrednosti so bile razdeljene med šest od osmem ukrepov. Kar 38,53 % sredstev celotne 
vrednosti vseh projektov v Ljubljanski urbani regiji je bilo razporejenih na ukrep 
»Dostopnost za kakovost ţivljenja». Sledijo mu ukrepi »Učinkovite komunalne storitve« 
(33,60 %), »Podporno okolje za podjetništvo« (17,25 %), »Kultura – konkurenčna prednost 
regije« (7,87 %) ter nato z veliko manjšimi vrednostmi ukrepa »Načrtovanje za zagotovitev 
kakovostnega ţivljenjskega prostora« (1,46 %) in »Ohranjena dediščina« (1,23 %), medtem 
ko ukrepa »Enake moţnosti - prispevek h konkurenčnosti regije« in »E-uprava« sploh nista 
bila izvajana. 
 
Če primerjamo podatke o doseţenem deleţu sofinanciranja pri sredstvih prvih štirih javnih 
razpisov za prednostno usmeritev “Regionalni razvojni program"v okviru OP RR za 
obdobje 2007-2013, Razvojne prioritete “Razvoj regij”, ugotovimo, da je prišlo med 
posameznimi ukrepi do velikih razlik pri višini odstotka sofinanciranja projektov iz ESRR, 
katerega najvišja moţna stopnja sofinanciranja je 85% (brez DDV). Deleţ sofinanciranja je 
seveda odvisen tudi od indikativnega obsega sredstev  regije in višine bodočih prihodkov, 
ki jih bo aktivnost oziroma investicija v času obratovanja ustvarjala. Potrebno je poudariti, 
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da se osrednjeslovenska regija srečuje z veliko objektivno teţavo kako uravnoteţiti veliko 
število projektov, ki jih nosilci prijavljajo za sofinanciranje  iz ESRR in absolutno majhnimi 
razpoloţljivimi sredstvi. Situacija se odraţa v dejstvu, da so nosilcem projektov zagotovljeni 
relativno nizki deleţi sofinanciranja iz EU virov, kar pa za nosilce projektov predstavlja 
veliko teţavo pri realizaciji projektov, saj je potrebno zagotoviti relativno velik deleţ lastnih 
sredstev. 
  
Primerjali smo tudi realizacijo izplačil odobrenih evropskih sredstev. Iz preglednice št. 8 je 
razvidno, da je bilo do 27.8.2009 v povprečju izplačanih 32,06% dodeljenih oziroma 
odobrenih sredstev. Glavni razlog za to je, da se je novo programsko obdobje začelo 
izvajati šele konec leta 2007 in je bila posledično večina sredstev za sofinanciranje odobrena 
šele v letu 2008.  
 
V preglednici številka 8 prikazujemo odobrene projekte Izvedbenega načrta po namenu 
razpisa. Največ projektov za sofinanciranje je bilo odobrenih iz ukrepa “ Učinkovite 
komunalne storitve”, medtem ko v ukrepih “Enake moţnosti - prispevek h konkurenčnosti 
regije« in “E-uprava” v obravnavanem obdobju ni bilo sofinanciranega projekta. 
 
Preglednica 8: Pregled odobrenih projektov razvrščenih po ukrepih prvih štirih javnih razpisov za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve 
razvojnih potencialov za obdobje  2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij« 

 

Ukrep Projekti 
1. Dostopnost za kakovost 
življenja  

- Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji  
- Izgradnja Mrtvaškega  mostu na Ljubljanici 
- Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja Tunjice, 
- Rekonstrukcija in izgradnja Gasilske ceste ter 
novogradnja mostu čez Grosupeljščico v obrtni coni v 
Roţni dolini 

- Izgradnja lokalne povezovalne ceste B31 
- Rekonstrukcija lokalne ceste Litija-Kresnice-Jevnica 

2. Ohranjena dediščina - Trkamo na vrata dediščine 

3. Načrtovanje za zagotovitev 
kakovostnega življenjskega 
prostora  

- Strokovne podlage za pripravo regionalnega 
prostorskega načrta 

4. Učinkovite komunalne 
storitve  

- Varovanje vodnega vira Borovniški Vršaj 
- Izgradnja kanalizacije odpadnih voda naselij Prevoje, 
Šentvid in Vrba 

- Dograditev in obnova vodovodnih sistemov na povodju 
Zgornje Save obnova vodovoda Zbilje-Smlednik 

- Vodovod Liberga-Preska nad Kostrevnico-Jeţni vrh 
- Odvajanje sanitarnih in meteornih voda z območja 
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naselja Vodice 
- Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in Zajelšah 
- Sekundarna kanalizacija Smlednik 
- Vodovod Ribče 
- Kanalizacija Prešernova cesta in Topole 
- Kanalizacijsko omreţje Rakitna- I. faza 
- Kanalizacija naselij Dol in Laze pri Borovnici 

5. Enake možnosti - prispevek h 
konkurenčnosti regije  

/ 

6. Kultura - konkurenčna 
prednost regije  

- Center urbanih kultur   

7. E-uprava / 

8. Podporno okolje za 
podjetništvo 

- Poslovno obrtna cona Škofljica 

 
Vir: RRA LUR 

 
 
Če nadaljujemo z analizo predvidenih oz. izvedenih projektov po posameznem ukrepu, 
ugotovimo, da je v izvedbeni načrt Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2009 je bilo 
vključenih 63 projektnih predlogov, ki so vsebinsko ustrezali merilom regionalnih 
projektov,  od katerih je bilo na prvih štirih javnih razpisih za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«, odobrenih 
21 projektov. 
 
Največ odobrenih projektov je bilo uvrščenih v ukrep »Učinkovite komunalne storitve«, ki 
glede na skupno število predstavljajo 52,38 %. Sledijo jim projekti, ki so bili uvrščeni v 
ukrep »Dostopnost za kakovost ţivljenja« z 28,57 %. Projekti, uvrščeni v ostale ukrepe, 
predstavljajo skupaj 19,05 %,  razen ukrepov »Enake moţnosti – prispevek h 
konkurenčnosti regije« in »E-uprava«, v katera ni bil uvrščen noben od odobrenih 
projektov. 
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 Graf 2: Finančna analiza izvajanja projektov javnih razpisov za prednostno usmeritev "Regionalni 
razvojni programi" v okviru Operativnega programa Krepitve razvojnih potencialov za obdobje 
2007 - 2013, Razvojne prioritete "Razvoj regij" 

 

 Vir: RRA LUR 

 
Zgornji graf prikazuje vrednosti sofinanciranja iz sredstev prvih štirih. javnih razpisov za 
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa 
krepitve razvojnih potencialov za obdobje  2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij« za 
Ljubljansko urbano regijo po ukrepih.  
 
V vseh štirih javnih razpisih za prednostno usmeritev “Regionalni razvojni program" v 
okviru OP RR za obdobje 2007-2013, Razvojna prioriteta “Razvoj regij” je bila podana 
zahteva po razvrstitvi projektov v enega izmed upravičenih namenov oziroma v vsebinsko 
področje projekta in sicer: ekonomska in izobraţevalna infrastruktura, prometna 
infrastruktura, okoljska infrastruktura, razvoj urbanih naselij - operacije zagotavljanja čistih 
transportnih sistemov in javnega potniškega sistema, javna infrastruktura v območjih s 
posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih, gradnja objektov kulturne 
infrastrukture, razvoj urbanih naselij - celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest 
ter degradiranih in opuščenih urbanih območij in skupni projekti več občin. 
 
Razvrstitev projektov po upravičenih namenih kaţe, da je bilo največ posredovanih 
projektov vsebinskega področja “Prometna infrastruktura” s 32,55 %, sledi ji  »Okoljska 
infrastruktura« s 30,23 %, na zadnjem mestu pa sta »Razvoj urbanih naselij - celovita 

2.440.000,00

300.000,00

360.000,00

2.022.000,00

0

800.000,00

0 244.000,00

VREDNOST SOFINANCIRANJA

1. Dostopnost za kakovost ţivljenja 2. Ohranjena dediščina

3. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenskega prostora 4. Učinkovite komunalne storitve

5. Enake moţnosti - prispevek h konkurenčnosti regije 6. Kultura - konkurenčna prednsot regije

7. E-uprava 8. Podporno okolje za podjetništvo



 
 

 

 25 

prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih 
območij« in »Razvoj urbanih naselij - operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in 
javnega potniškega sistema«. 
 
Graf 3: Razvrstitev  odobrenih projektov v prvih štirih javnih razpisov za prednostno usmeritev 
"Regionalni razvojni programi" v okviru Operativnega programa krepitve razvojnih potencialov za 
obdobje 2007 - 2013, Razvojna prioriteta "Razvoj regij" po vsebinskem področju projekta. 

Vir: RRA LUR 
 

Podoben trend opazimo tudi pri odobrenih projektih. Glede na vsebinsko področje 
projekta je bilo največ projektov odobrenih s vsebinskega področja »Okoljska 
infrastruktura« in sicer 11, kar predstavlja 52 % , 5 projektov pa je bilo odobrenih za ukrep 
»Prometna infrastruktura« (23,81 %). Iz vsebinskih področij »Razvoj urbanih naselij - 
celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih 
območij« in »Razvoj urbanih naselij - operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in 
javnega potniškega sistema«  ni bil odobren noben projekt. 
 
Projektne predloge je oddalo 21 občin Ljubljanske urbane regije, od katerih je 15 občin s 
svojimi projekti uspešno kandidiralo na štirih javnih razpisih za prednostno usmeritev 
»Regionalni razvojni programi« v okviru operativnega programa krepitve razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta »Razvoj regij«. 
 
Trije odobreni projekti so regijski z sodelujočimi več občinami. Nosilka dveh projektov je 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (Strokovne podlage urejanja javnega 
prometa v regiji in Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta), pri 
projektu Trkamo na vrata dediščine pa je nosilka Občina Dol pri Ljubljani. 
 

4,18%

32,55%

30,23%

0,46%

6,51%

11,16%

2,32% 12,55%

% POSREDOVANIH PROJEKTOV

Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura

Prometna infrastruktura

Okoljska infratsruktura

Razvoj urbanih naselij - operacije zagotavljanja čistih transportnih sistemov in javnega potniškega sistema

Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih

Gradnja objektov kulturne infrastrukture

Razvoj urbanih naselij - celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij

Skupni projekti več občin
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Projekt Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji, v katerem sodeluje 24 občin, 
je pomemben predvsem zaradi spodbujanja trajnostnih oblik prometa v urbanem okolju. 
Eden izmed ključnih ciljev projekta je, da se skozi razumevanje prometa in potreb po 
javnem prevozu pridobijo podlage za načrtovanje koridorjev javnega potniškega prometa 
glede na razvoj poselitve in dejavnosti v regiji, kar bo omogočalo ekonomičnost in 
učinkovitost javnega prometa. Ker ima  Mestna občina Ljubljana veliko dnevno migracijsko 
zaledje, ki se napaja z osebnim motornim prometom, je potrebno čim večji obseg dnevnih 
migracij preusmerjati na javni potniški promet. 
 
Projekt Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji je vsebinsko neločljivo 
povezan s projektom Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta, v 
katerem sodeluje 22 občin. Namen projekta je analiza prostora regije in priprava strokovnih 
podlag, na katerih bo mogoče izdelati kakovosten regionalni prostorski načrt, ki bo 
vseboval tako strateške prostorske cilje regije kot tudi prostorske izvedbene pogoje za 
umestitev razvojnih projektov. 
 
V projektu Trkamo na vrata dediščine poleg Občine Dol pri Ljubljani sodelujejo občine 
Domţale, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Moravče, Šmartno pri Litiji in Trzin. 
Namen projekta je ohranitev kulturne dediščine podeţelja in večja prepoznavnost regije kot 
turistične destinacije. 
 
Iz celotne analize je razvidno, da je večina občin Ljubljanske urbane regije udeleţena pri 
črpanju sredstev prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" v okviru 
Operativnega programa krepitve razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 2013, Razvojne 
prioritete "Razvoj regij", če ne neposredno s svojim projektom, pa preko regijskih 
projektov, v katerih sodelujejo. Izjemi sta Občina Horjul in Občina Velike Lašče. 
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3. REGIONALNI PROJEKTI LUR 2010-2012 

3.1.        Okvirni pogoji in merila za izbor projektov  

 
Za določitev regionalnih razvojnih projektov regije smo uporabili merila in pogoje, ki jih je 
za sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj določila Sluţba Vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Merila in vsebinska področja projektov Javnega 
razpisa za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni 
2009 in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010-
2012 so naslednja: 

1) Upravičenci so samoupravne lokalne skupnosti ali subjekt spodbujanja razvoja na 
regionalni ravni ali javni zavod, katerega ustanovitelj je samoupravna lokalna 
skupnost. 

2) Vrednost investicijske operacije znaša najmanj 600.000 EUR (z vključenim DDV), 
vrednost neinvesticijskega pa najmanj 150.000 EUR (z vključenim DDV). 

3) Ekonomska infrastruktura:  
- obrtne, poslovne in industrijske cone na degradiranih površinah do 50 ha 

celotne površine; 
- regijski podjetniški inkubatorji in drugi razvojni centri regionalnega pomena, ki 

pokrivajo gravitacijska območja najmanj 30.000 prebivalcev in najmanjša enota 
ni manjša od 200m2 ter niso vključeni v regionalna gospodarska središča v 
okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2013 ter niso specializirani 
univerzitetni inkubatorji in t.i. »spin-off« inkubatorji v podjetjih. 

4) Izobraţevalna infrastruktura:  
- višješolska regijska izobraţevalna središča, 

5) Okoljska infrastruktura:  
- odvajanje in čiščenje odpadnih voda (sekundarno kanalizacijsko omreţje 

in/ali čistilne naprave do 2.000 PE), 
- oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, 

posodobitev vodovodnih sistemov, 
- izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše sisteme - do 49.000 prebivalcev. 

6) Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih 
območjih: 

- urejanje okolja z izgradnjo ekoremediacijskih objektov (rastlinske čistilne 
naprave, večnamensko upravljanje z jezeri, melioracijski jarki, vegetacijski 
pasovi in bariere, čiščenje onesnaţene zemlje in sedimentov, zaščita in 
varovanje močvirij, revitalizacije potokov, ekoremediacijske rešitve za javne 
turistične objekte, sonaravna sanacija deponij in črnih odlagališč, izkoriščanje 
in varovanje okolja z geotermalnimi vodami itd.), 

- trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 
(oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje 
standardov, trţenjske aktivnosti), 
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- obnova kulturne dediščine (kulturni spomeniki lokalnega pomena v lasti 
občin), izgradnja večnamenske infrastrukture, povezane z razvojem turizma 
in promocijo regije (namenjena različnim dejavnostim, vendar mora biti 
najmanj 50% površine objekta namenjenega kulturnim dejavnostim), 

- izgradnja in urejanje javne turistične infrastrukture in turistično-razvojnih 
projektov lokalno-regionalnega pomena v vrednosti investicije največ 
4.000.000 EUR (in niso financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih 
projektih 2007-2013): kolesarske poti (ki niso v omreţju drţavnih kolesarskih 
poti) kot del turistične infrastrukture, avtodom postajališča, parkirišča za 
potrebe razvoja turizma, priprava in opremljanje učnih poti, priprava učilnic 
na prostem, didaktična oprema učnih točk, priprava in opremljanje 
kolesarskih poti, zasnova pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje 
obstoječih potencialov kraja v ponudbo na prostem, promocija zdravega 
načina ţivljenja, promocijsko-izobraţevalne aktivnosti, ipd. 

7) Razvoj urbanih območij:  
- strokovne podlage in izdelava regionalnih prostorskih načrtov, 
- načrtovanje učinkovitega javnega potniškega prometa v širših gravitacijskih 

območjih, 
- zagotavljanje čistih transportnih sistemov in javnega potniškega prometa 

(infrastruktura za potrebe nemotoriziranega prometa, parkirišča na obrobju 
za potrebe razvoja sistemov »park & ride«), kolesarske poti kot spodbujanje 
ţivljenjskega sloga, manj odvisnega od avtomobila, projekti za povečanje 
nemotoriziranega in zmanjšanje motoriziranega prometa v mestnih naseljih, 

- vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture, 
- celovita prenova starih mestnih jeder in zgodovinskih mest (objekti, ulice, 

trgi) ter celovita prenova degradiranih in opuščenih  urbanih območij v 
mestnih jedrih in zgodovinskih naseljih, ki imajo status mestnih naselij, 
povečanje atraktivnosti (celovita prenova) objektov, ulic in trgov v 
degradiranih in opuščenih urbanih območjih (v rudarskih in industrijskih 
območjih), 

8) Socialna infrastruktura: 
- domovi za ostarele, varstveno delovni centri, 
- sanacija ali gradnja vrtcev po kriterijih učinkovite (nizkoenergetske) rabe 

energije, 
- urgentni centri, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ali javnih 

zavodov, katerih ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost. 

3.2. Nabor projektov  

 
V mesecu juliju 2009 je RRA LUR pričela z zbiranjem predlogov razvojnih projektov, ki 
predstavljajo uresničevanje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
2007-2013.  
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Z naborom posredovanih projektov smo pridobili pomembne informacije o projektih, ki se 
pripravljajo na območju regije. Na podlagi nabora projektov smo projekte analizirali z 
vidika meril in upravičenih namenov pričakovanega razpisa.  

3.3.        Merila za prednostne regionalne projekte 

3.3.1 Skladnost z merili/pogoji Javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih 
nalog subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni 2009 in priprave 
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010 – 
2012. 

 

Vsebinska upravičenost 
Projekti morajo vsebinsko ustrezati upravičenim namenom operacij oz. v razpisu 
določenemu vsebinskemu področju projekta: ekonomska infrastruktura, izobraţevalna 
infrastruktura, okoljska infrastruktura, javna infrastruktura, razvoj urbanih področij in 
socialna infrastruktura. Vsebinsko upravičenost projektov smo pregledali v skladu z 
upravičenimi nameni, objavljenimi v Javnem razpisu za sofinanciranje razvojnih nalog 
subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni 2009 in priprave izvedbenih načrtov 
regionalnih razvojnih programov za obdobje 2010 – 2012. 
 
Finančna upravičenost 
Projekte, ki so vsebinsko ustrezali razpisnim pogojem, smo pregledali tudi glede na 
finančno upravičenost. Pri tem smo se osredotočili na naslednja merila: 

 vrednost investicijske operacije oz. faze operacije mora znašati najmanj 600.000 
EUR (z vključenim DDV), 

 vrednost neinvesticijske operacije mora znašati najmanj 150.000 EUR (z vključenim 
DDV), 

 najvišja zaprošena višina sofinanciranja upravičenih stroškov s strani ESRR je 85 %, 

 iz (lastnih) javnih virov mora upravičenec zagotoviti najmanj 15 % celotnih 
upravičenih stroškov. 

 
Projekti, ki iz vsebinskega ali finančnega vidika niso ustrezali merilom pričakovanega 
razpisa, so bili posredovani prijaviteljem v dopolnitev. 
    

3.3.2. Merila Sveta Ljubljanske urbane regije 

 
Regionalna naravnanost 
Pri merilu regionalna naravnanost projekta je bila pozornost namenjena predvsem 
regionalnim vplivom projekta. Pri projektih, ki so umeščeni na prednostno listo, 
poskušamo slediti pozitivnim vplivom projekta na celotno regijo. To pomeni, da so 
pričakovani rezultati projekta naravnani na ciljne skupine širše od ene ali nekaj občin.  
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Vsebinsko združevanje projektov 
Pri nekaterih projektih je prihajalo do podvajanja vsebin. Tako smo skupaj z nosilci 
projektov poskušali oblikovati projektne predloge, ki zdruţujejo različne segmente 
posamezne vsebinske tematike. Poleg tega številni projekti niso vsebinsko oz. finančno 
ustrezali pričakovanim razpisnim pogojem, zato smo jih poskušali pridruţiti večjim 
projektom z namenom realizacije le-teh. 
 
Delitev sredstev glede na predhodno črpanje  
Pri umeščanju projektov na prednostno listo smo upoštevali predhodno črpanje sredstev v 
okviru Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 
2007 – 2013 za obdobje 2007 – 2009 .  
 

3.3.3. Potrditev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012 

 
Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta so pripravljene na podlagi Izvedbenega 
načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 
2010-2012, ter na podlagi pregleda prijavljenih projektov v letu 2010. Spremenjen in 
dopolnjen nabor prednostnih projektov je lahko uvrščen v končni dokument na podlagi 
usklajevanj z vsemi razvojnimi partnerji. Izvedbeni načrta Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012 – dopolnjen čistopis 
postane veljaven po potrditvi na Regionalnem razvojnem svetu Ljubljanske urbane regije in 
potrditvi na Svetu Ljubljanske urbane regije, ki ima pristojnost potrditve izvedbenega 
načrta, kot tudi sprememb izvedbenega načrta. Pred potrditvijo izvedbenega načrta in 
njegovih sprememb je potrebno pridobiti mnenje Sluţbe Vlade Republike Slovenije za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko. 

3.4  Analiza projektov 

 
Pri pripravi osnovnega dokumenta izvedbenega načrta smo prejeli 86 projektnih predlogov 
iz 19 občin Ljubljanske urbane regije, kar pomeni, da je okoli 73 % občin posredovalo 
projektne predloge. Med 86 projekti je bilo 73 takih, pri katerih so bile nosilke občine, 
ostale pa so prijavili društva, zavodi, regionalna razvojna agencija ali gospodarski subjekti. 
 
Prejete projekte smo porazdelili glede na nosilce oziroma prijavitelje projektov. Struktura 
projektov po nosilcih je razvidna iz spodnjega grafa.  
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Graf 4:Porazdelitev posredovanih projektov glede na območje nosilca izvajanja projektov 
Ljubljanske urbane regije 

  
vir: RRA LUR 

 
Projekte smo razvrstili tudi glede na vsebinska področja projektov v skladu z upravičenimi 
nameni. V nadaljevanju je predstavljena porazdelitev prejetih projektnih predlogov glede na 
prioritete Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013. 
 
Preglednica 9: Porazdelitev projektnih predlogov glede na ukrepe po RRP 

 

Ukrep
Število 

posredovanih  

projektov

Delež 

posredovanih 

projektov

Dostopnost za kakovost ţivljenja 8 9,30%

Ohranjena dediščina 16 18,60%

Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenskega prostora 17 19,77%

Učinkovite komunalne storitve 18 20,93%

Enake moţnosti – prispevek h konkurenčnosti regije 14 16,28%

Kultura – konkurenčna prednost regije 3 3,49%

E-uprava 0 0,00%

Podporno okolje za podjetništvo 10 11,63%

Skupaj 86 100%  
Vir: RRA LUR 
 
 

Po pregledu projektov glede na nosilce projektov in prednostno področje projektov smo 
preverili še verjetnost zasebnih vlaganj v projekte. Med vsemi projektnimi predlogi so bili le 
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štirje projekti, ki so vključevali javno-zasebno partnerstvo. Vsi preostali projekti so 
načrtovani v izvedbi občin oz. javnih podjetij. 
 
Ob spremljanju izvajanja izvedbenega načrta je bilo ugotovljeno, da bodo trije štiri projekti 
iz prioritetne liste realizirani skladno z načrtom, devet jih bo potrebno delno novelirati, 
štirje (4) projekti pa ne bodo realizirani. V enem izmed teh štirih projektov je bilo 
ugotovljeno, da projekt ni skladen z nameni javnega poziva, pri enem projektu se je 
podaljšalo obdobje pridobivanja gradbenega dovoljenja v dveh primerih pa se je nosilec 
projekta za njihovo realizacijo uspel pridobiti zasebnega investitorja. Na podlagi ugotovitev, 
da torej nekateri projekti s prednostne liste prioritetnih projektov ne bodo prijavljeni na 
Javni poziv za predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve 
»Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih 
razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, je RRA LUR dne 19.11.2010 
ponovno pozvala občine, da posredujejo predloge projektov za uvrstitev na listo 
Prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012, oz. posredujejo spremembe 
obstoječih projektov. 
 
Na podlagi poziva je bilo prejetih je bilo 13 novih projektov, za 9 projektov pa so bile 
pripravljene spremembe in dopolnitve. Ob uporabi enakih meril Sveta Ljubljanske urbane 
regije, ki so bile uporabljene pri oblikovanju prvotne liste prioritetnih projektov je bila 
oblikovna nova lista prioritetnih projektov, pri čemer so trije projekti ostali nespremenjeni,  
štirje projekti so bili zamenjani, devet projektov je bilo noveliranih in na listo je bil uvrščen 
en dodaten projekt. 
 
Graf 5: Porazdelitev na ponoven poziv posredovanih projektov glede na območje nosilca 
izvajanja projektov Ljubljanske urbane regije 
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4. LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ 
IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA 
RAZVOJNEGA PROGRAMA LJUBLJANSKE 
URBANE REGIJE 2007-2013 ZA OBDOBJE 
2010-2012 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je iz nabora vseh projektov za 
obdobje 2010-2012 oblikovala predlog liste prioritetnih projektov do razpoloţljive regijske 
kvote za to obdobje (7.144.615 EUR).   
 
Preglednica 10: Lista prioritetnih projektov iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa za obdobje 2010-2012 

 

Št Nosilec Naziv projekta 

Skupna 
vrednost 
projekta    
(v EUR) 

Predvide
na 

vrednost 
sofinanc. 
(skupaj v 

EUR) 

Predvide
na 

vrednost 
sofinanc. 

2010         
(v EUR) 

Predvide
na 

vrednost 
sofinanc. 

2011          
(v EUR) 

Predvide
na 

vrednost 
sofinanc. 

2012         
(v EUR) 

1 RRA LUR Portal neprometnih 
vsebin 515.000 389.364 0 130.040 259.324 

2 RRA LUR Strokovne podlage za 
plovnost Ljubljanice 170.000 120.700 0 49.700 71.000 

3 RRA LUR Mreţa P+R zbirnih 
središč v LUR 1.046.337 742.899 0 163.394     579.505     

4 MOL Arheološki park Emona 
- Emonska promenada 941.200 800.000 0 300.000 500.000 

5 MOL Ljubljana za zeleno 
mobilnost 2.992.969 2.120.020 0 1.345.679 774.341 

6 MOL Rekreacija in 
izobraţevanje ob Savi 995.000 650.000 50.000 300.000 300.000 

7 Občina 
Ivančna 
Gorica 

Oskrba s pitno vodo 
Suhe krajine – 
(Vodovodni sistem 
Kuţljevec-Korinj 1.056.360 423.000 0 220.237 202.763 

8 Občina 
Vrhnika 

Sanacija črnih odlagališč 164.250 110.001 0 60.501 49.500 

9 Občina 
Domţale Kanalizacija Ihan 887.231 360.000 0 180.000 180.000 

10 Občina 
Trzin 

Obnova Jefačn'kove 
domačije 749.993 90.000 0  90.000 0  

11 Občina 
Logatec 

»Sanitarna kanalizacija 
in lagunska ČN Rovte« 1.535.820 320.000 0 320.000 0  
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12 Občina 
Velike Lašče 

Izgradnja kanalizacije in 
čistilne naprave Rašica 615.000 120.000 0 40.000 80.000 

13 Agencija za 
turizem in 
podjetništvo 
Kamnik 

Promocija turističnega 
območja Srce Slovenije 328.852 240.834 0 120.417 120.417 

14 Občina 
Moravče 

Kanalizacija v naselju 
Peče v Občini Moravče 1.056.800 110.000 0 50.000 60.000 

15 Občina 
Dobrova – 
Polhov 
Gradec 

Gradnja kanalizacije in 
čistilne naprave na 
Brezju 

1.627.081 195.003 0 100000 95.003 

16 Občina 
Domţale 

Kamniška Bistrica kot 
zelena os regije 1.462.853 186.249 0 58.749 127.500 

17 Občina Ig Sanacija vodovoda v 
naseljih Brest, Matena, 
Tomišelj, Strahomer - 
Odsek Matena Iška 
Loka 896.283 166.545 0 166.545 0 

  Skupaj 17.041.029 7.144.615 50.000 3.695.262 3.399.353 
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4.1. OPIS PROJEKTNIH PREDLOGOV REGIONALNIH PROJEKTOV 
LUR  

Projektni predlog 1: Portal neprometnih vsebin 

Zap. št. projekta: 1 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije  

Sodelujoči partnerji v projektu: Mestna občina Ljubljana in občine Domţale, Grosuplje, 
Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica in Trzin 

  

Naziv projekta: Portal neprometnih vsebin 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, 
ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino 
ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do 
leta  2013 bo več kot 80% ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 
metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. Skozi 
doseganje tega cilja pa bodo v regiji zmanjšane tudi notranje razlike v 
razvitosti.  

Ukrep RRP (št. in naziv): Dostopnost za kakovost ţivljenja 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
- Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 
- Mreţenje kulturnih potencialov 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 
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 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo 
hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino ohranjene narave 
ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do leta  2013 bo več kot 80% 
ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih 
površin in javnega prevoza. Skozi doseganje tega cilja pa bodo v regiji 
zmanjšane tudi notranje razlike v razvitosti.  

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Vsebinska in območna razširitev kolesarskega portala gremonapot.si. Na 
portalu bodo kolesarskim potem dodane tudi pešpoti, portal pa bo z območja 
Mestne občine Ljubljana razširjen na druge občine v regiji. Na portal bodo 
vnesene v preteklih projektih evidentirane in označene kolesarske in pešpoti.  
Povezana in informacijsko podprta turistična ponudba bo spremenila 
turistično povpraševanje in povečala prepoznavnost in umeščenost regije v 
slovenski in evropski prostor. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Na skupnem spletnem portalu je zdruţena ponudba pešpoti in 
kolesarskih poti.  

- Število na terenu obdelanih, opisanih in na portal vključenih novih 
poti. 

- Na portalu je vzpostavljen forum za izmenjavo mnenj uporabnikov. 

- Uporaba portala se poveča z današnjih 25 uporabnikov na dan na 
200 uporabnikov nadgrajenega portala na dan (do 2014).  

Ciljna(-e) skupina(-e):  Ciljne skupina portala so: rekreativci in izletniki (kolesarji, pohodniki, 
tekači), domači in tuji turisti, šolarji in drugi 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt Portal neprometnih vsebin pomeni vzpostavitev in informacijsko podporo regionalni mreţi 
tematskih poti, ki jih povezujejo naravne in kulturne znamenitosti ter turističnim storitvam (pregled, izbor, 
priprava, označevanje), ki so oblikovane v okviru natanko določene turistične ponudbe. S tem bo turistom 
in izletnikom omogočeno aktivno, zanimivo in pestro bivanje v regiji v času do enega tedna. Ponudba bo 
na nov atraktiven način predstavljena na svetovnem spletu.  
 
V projektu bomo s tematskimi potmi povezali NARAVNO IN KULTURNO DEDIŠČINO, ki  obsega 
izjemno kulturno krajino, arheološka najdišča, tradicionalno arhitekturo, dejavnosti domače obrti, 
prireditve, običaje  in  TURISTIČNO PONUDBO. Tematske poti  povezujejo različne vrste naravnih in 
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kulturnih znamenitosti, turističnih storitev in dejavnosti in tako turistu ponujajo široko izbiro v okviru 
produktov narava in kultura. Tematske poti bodo zasnovane v podpro različnim dejavnostim aktivnega 
oddiha, kot so kolesarjenje, pohodništvo in morebitne druge aktivnosti. 
 
Projekt je zasnovan na naslednjih izhodiščih: 
- 75 % tujih turistov povprašuje po  aktivnem oddihu. 
- Rekreacija in prosti čas sta najpogostejša razloga za potovanje za  47 % Evropejcev. 
- Pribliţno 50 % turističnih rezervacij se opravi preko svetovnega spleta. 
- Skupen in povezan nastop regije pomeni večje moţnosti za pridobitev razvojnih sredstev iz domačih 

in mednarodnih virov. 
 

Informacijska tehnologija postaja osnovni dejavnik pri zbiranju informacij in promociji določenega 
območja – destinacije. Po drugi strani so zelo jasno izraţeni trendi dopustov in preţivljanja prostega časa, 
ki govorijo o večjem številu krajših, aktivnih dopustov. 
 
Namen projekta je vzpostavitev portala, ki bo na nov, inovativen in atraktiven način privabil goste na 
področje regije ter s tem izboljšal ţivljenjski standard prebivalstva regije, ne da bi pri tem korenito 
spremenili lokalno kulturo ali obstoječi način ţivljenja (ekonomska oţivitev, regionalni turistični razvoj, 
dopolnjevanje druge turistične ponudbe). Gre torej za trajnostni turizem, ki zadovoljuje potrebe turistov in 
izletnikov na eni ter destinacije (regije) na drugi strani in hkrati varuje in izboljšuje priloţnosti prihodnjega 
razvoja. 
 
Cilji projekta:  
- Oblikovanje novega celovitega regijskega portala s turistično ponudbo. 
- Povečanje prepoznavnosti regije. 
- Zagotavljanje trajnosti produkta. 
- Zagotovitev najsodobnejše informacijske podpore. 
 

S tovrstnimi produkti se bo regija uvrstila med atraktivne ponudnike aktivnega oddiha. S tem se bo 
povečalo število gostov, turistov, ki v regiji iščejo prav to – sprostitev in oddih. Tematske poti bodo 
digitalizirane, informacijsko podprte, po njih bo moţna GPS navigacija, vse to z namenom, da se gostu 
olajša orientacija v prostoru ter da se gost vnaprej pripravi na samo pot, po kateri je namenjen. 
 
Portal »gremonapot« je v sedanji obliki zasnovala Mestna občina Ljubljana. Zaradi posrečene zasnove in 
prijaznosti do uporabnikov je portal postal zelo priljubljen in obiskan. V iskanju rešitve, kako na enotnem 
portalu povezati obstoječo turistično infrastrukturo v regiji in izven nje, se je razširitev portala ponudila 
kot najugodnejša in do uporabnikov najsprejemljivejša rešitev. Poleg tega so občine LUR v preteklih letih 
vzpostavile in označile regijske kolesarske poti, ki jih je potrebno bolje predstaviti in pribliţati 
uporabnikom, na kar nas opozarjajo tudi sami uporabniki. Osnovna vzpostavitev novega portala zahteva 
velika finančna sredstva, zato izgradnja povsem novega portala ne bi bila finančno smotrna, hkrati pa bi 
prinašala nepotrebno podvajanje in drobljenje vsebin turistične ponudbe. Z uporabniku prijaznim 
prikazom potencialov turistične ponudbe in informacijami, ki jih bo stran nudila, pričakujemo tudi 
povečanje obiska in uporabe te ponudbe, hkrati pa bo vsebina strani predstavljala spodbudo ljudem k bolj 
zdravemu načinu ţivljenja z veliko rekreacije. 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Ljubljana in občine 
Domţale, Grosuplje, Medvode, Mengeš, 
Moravče, Škofljica in Trzin 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Nadgradnja in razširitev portala na druga območja 
in vsebine 

V sklopu informacijskega dela bo najprej potrebno prenoviti 
spletni portal in izvesti tudi določene nadgradnje. Pri tem je 
potrebno izvesti najprej vsebinsko zasnovo portala, nato pa 
še informacijsko. Regijski portal je potrebno povezati s 
portali občin. Novi portal mora zagotoviti integracijo 
aplikacij, ki bodo zajete v projektu. Ena od 
najpomembnejših aplikacij je WEB pregledovalnik, s 
katerim bo mogoče pregledovati teren in izvajati različne 
funkcionalnosti  s poudarkom predvsem na preglednosti in 
enostavnosti za uporabo. 

60.000 Februar 2011 – 
Februar 2012  

2. Izdelava standardov tematskih poti (standardi 
izbora poti, standardi vsebine za portal) 

Standarde potrebujemo za enoznačno postavitev, 
razvrščanje in ponudbo tematskih poti. Ti standardi 
pokrivajo različna področja:  
a.) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati pot, da bi jo umestili na 
portal                
b.) Standardi označevanja na portalu  
c.) Standardi funkcionalnosti portala 
 

12.000 Februar 2011 – 
December 2011 

3. Priprava in obdelava  različnih poti za objavo na 
spletni strani (tehnična obdelava in vključitev v 
bazo) 

Naslednji korak v razvoju je priprava skrbniškega sistema, ki 
omogoča zajem atributnih in grafičnih podatkov ter njihovo 
uporabo za svoje aktivnosti:  protokol zajema podatkov za 
tematske poti, pripravo grafičnega editorja za zajem poti in 
drugih interesnih točk z interneta in zasnovo ter izdelavo 
editorja za skrbniški sistem. 
Podatke, zbrane v predhodnih aktivnostih,  bo potrebno 
ustrezno obdelati. Obdelava zajema naslednje naloge: 
a. Sprejem podatkov s strani skrbnikov 
b. Ureditev in kontrola podatkov 
c. Izdelava višinskih profilov 
d. Izdelava 3 d animacij 
e. Pravilno opremljanje poti 
f. Priprava opisov poti v več jezikih 
Izvajalec pa bo za aplikacijo podatkov na portal usposobil 
skrbnika pri naročniku projekta in sicer skozi naslednje 
aktivnosti:  
a. Implementacija skrbniškega sistema 
b. Implementacija uporabniškega sistema 
c. Usposabljanje izvajalcev za uporabo sistema 
d. Usposabljanje lokalnih koordinatorjev 
e. Usposabljanje lokalnih ponudnikov 

325.000 Februar 2011 – 
September 2012 

4. Koordinacija in vodenje projekta  
V okviru projekta je potrebno zagotoviti spremljanje in 
poročanje ter usklajevanje projekta z naročniki in financerji. 

50.000 Januar 2011 – 
September 2012 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Posebej bo zagotovljena priprava poročil in vsebinsko 
spremljanje projekta tako po vsebinski kot tehnični plati.  

5. Promocija 
V sklopu izvajanja projekta bo med aktivnostmi tudi 
promocija, kamor sodijo:  
a. Novinarske konference 
b. Priprava študijske ture za strokovno in laično javnost 
c. Promocijski material 
d. Predstavitveni dogodki 
e. Predstavitve na konferencah 
f. Tiskanje zemljevidov in zloţenk 

68.000 Januar 2011 – 
September 2012 

SKUPAJ stroški: 515.000  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občine Ljubljanske urbane 
regije 

 
0 0 41.960 83.676 125.636 

 
24,40 

Sredstva EU (ESRR) 0 0 130.040 259.324 389.364 75,60 

SKUPAJ po letih 0 0   172.000,00 343.000,00 515.000,00 100,00 
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Projektni predlog 2: Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice 

Zap. št. projekta: 2 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije 

Sodelujoči partnerji v projektu: Mestna občina Ljubljana, Občina Vrhnika, Občina Borovnica in 
Občina Brezovica 

  

Naziv projekta: Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki 
bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino ohranjene 
narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do leta  2013 bo 
več kot 80% ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 metrov zračne razdalje 
do javnih površin in javnega prevoza. Skozi doseganje tega cilja pa bodo v 
regiji zmanjšane tudi notranje razlike v razvitosti.  

Ukrep RRP (št. in naziv): Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora. Cilj 
ukrepa je z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo 
začrtanih programov doseči kakovostne pogoje za delo in ţivljenje v 
regiji. 
Dostopnost za kakovost ţivljenja Cilji ukrepa:  
I. omogočiti ekonomičnost in učinkovitost javnega prevoza z 
načrtovanjem prostora in koncentracijo poselitve, storitev in delovnih 
mest ob koridorjih javnega prevoza, 
II. povečati kakovost in konkurenčnost javnega prevoza z zagotavljanjem 
enotne vozovnice in intermodalnosti 
III. ohraniti prevoznost cest z zmanjšanjem rasti cestnega prometa in 
potrebe po novih investicijah v ceste in parkirišča 
IV. zmanjšanje onesnaţenja zraka in hrupa ter zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
- Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Javna infrastruktura v območjih s posebnimi 
naravovarstvenimi reţimi in v turističnih območjih 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo):  
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 
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 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo 
hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino ohranjene narave 
ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do leta  2013 bo več kot 80% 
ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih 
površin in javnega prevoza. Skozi doseganje tega cilja pa bodo v regiji 
zmanjšane tudi notranje razlike v razvitosti. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Pridobljene bodo strokovne podlage za plovnost Ljubljanice od Vrhnike do 
starega mestnega jedra Ljubljane, kar bo domačinom in turistom na dolgi rok 
omogočilo učinkovito rabo reke kot transportne povezave v regiji.  

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Narejene strokovne podlage za plovnost Ljubljanice 
- Promocija plovne poti Ljubljanice 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Občine 
- Širša javnost  
- Pripravljavci zakonodaj 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Plovba, predvsem trgovska in potniška, po Ljubljanici, Iţčici in Savi je bila osnovno gonilo razvoja 
Ljubljane od  bronaste dobe do leta 1965, ko je bila nenadoma prepovedana. Legenda o plovbi Jazona 
znanstveno sicer ni dokazana, so pa plovno pot izdatno uporabljali mostiščarji in kasneje Rimljani. V 
srednjem veku je na ladjah potovalo praktično vse blago na trgovski poti iz Severne Italije prek Vrhnike in 
Ljubljane v Vzhodno in Srednjo Evropo. V letih 1849-1857, ko je juţna ţeleznica pripeljala le od Dunaja 
do Ljubljane, je bilo na Ljubljanici aktivnih celo 3000 ladij in čolnov. Od prepovedi plovbe na Ljubljanici 
leta 1965 do ponovne regulacije plovbe leta 2004 je izumrla skoraj vsa tradicija in tudi specifično znanje o 
rečni plovbi ter  načinu gradnje plovil, prilagojenih za razmere na Ljubljanici, Iţčici in Savi. Izrazito se je 
poslabšal tudi odnos prebivalstva do rek, predvsem do Ljubljanice, ki je skorajda postala moteč kanal, brez 
dostopa do vode.  
 
V 90.-ih letih 20. stoletja je vzcvetel rečni turizem med Ljubljano in Vrhniko. Turistične ladje nudijo 
oglede mesta in Ljubljanskega barja. Stalni plovni vodostaj omogoča regulacijska zapornica na 
Grubarjevem kanalu in Plečnikova zapornica na Ljubljanici. 
 
Da bi se stanje na reki izboljšalo, bodo občine Vrhnika, Borovnica, Brezovica in Mestna občina Ljubljana 
v skupnem projektu pripravile Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice, ki bo dobra osnova za nadaljnje 
projekte. V okviru naloge bo pripravljen načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do zapornice 
Moste, varnostni načrt, pregledana bo zakonodaja ter lokalni predpisi ter narejena ocena vrednosti 
realizacije.  
Poleg tega bodo občine začele s promocijo rabe reke in pozneje z njenim urejanjem za vsakdanji promet, 
ki bi tako prispeval svoj deleţ k turistični ponudbi na in ob reki ter celovitemu pristopu k varovanju 
okolja.  
 
Projekt Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice je začetek, saj je vzpostavitev plovne poti mogoča vse 
od Maroltovega izvira Ljubljanice pri Verdu do pregrade pri HE Jevnica na Savi, vključno s plovno potjo 
po Iţčici do mostu na Peruzzijevi ulici in s plovno potjo po spodnjem delu Kamniške Bistrice. 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občina Vrhnika  
Občina Brezovica  
Občina Borovnica 
Mestna občina Ljubljana 

Ob Ljubljanici  
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice - Načrt urejanja 
plovne poti, spremljevalnih objektov in varnostnega načrta:  

Načrt urejanja plovne poti in pristanov od Vrhnike do 
zapornice Moste: Izvajalec mora na karti 1:25.000 predstaviti 
celoten sistem urejanja plovbe po reki Ljubljanici, na karti mora 
predstaviti plovno pot, objekte namenjene plovni poti in 
njenemu vzdrţevanju, označiti pomembnejša kriţišča in njihovo 
ureditev ter predstaviti načrte občin za urejanje večjih javnih 
pristanov, ki jih občine načrtujejo. V načrtu morajo biti 
predstavljene oskrbovalne točke za ladje na reki, servisne 
dejavnosti in sistemi za zimovanja. Posebej mora načrt 
predstaviti vsak pristan, določiti njegove funkcije in povezanost 
na reko in naselje kjer je lociran. Za vsakega mora določiti 
funkcije in predstaviti vsebino ter sistem kako bodo 
informacijsko povezani. Načrt bo izdelan ob sodelovanju vseh 
občin in pristojnih ministrstev. Skupaj bodo definirali 
najustreznejše rešitve. Izvajalec pripravi tudi pregled zakonodaje 
in lokalnih predpisov ter predlaga njihove spremembe, ki bi bile 
potrebne za uresničitev načrta.  
V okviru načrta sistema varnosti na plovni poti bo izvajalec 
povabil k sodelovanju gasilska in druga društva ter pripravil 
predlog vzpostavitve sluţbe rečne kapitanije ter listo potrebne 
opreme.  
Izvajalec bo v študiji ocenil in pripravil oceno vrednosti 
realizacije in pripravil predlog financiranja javne sluţbe rečne 
kapitanije. 
V študiji bo tudi preverjeno referenčno stanje kvalifikacijskih 
ţivalskih vrst in habitatnih tipov ter učinkov plovbe na vodni in 
obvodni ekosistem na območju od pritoka Iţčice do Vrhnike. 

100.000 Februar 2011 – 
September  2012 

2. Koordinacija in vodenje projekta: 
V okviru projekta je potrebno zagotoviti pripravo, vodenje, 
koordinacija, spremljanje projekta in poročanje ter usklajevanje 
projekta z naročniki in financerji. Posebej bo zagotovljena 
priprava javnih naročil,  poročil in spremljanje projekta tako po 
vsebinski kot tehnični plati.  

35.000 Februar 2011 – 
September  2012 

3. Promocija 
V okviru projekta bo pripravljen tudi celoten sistem promocije 
in obveščanja uporabnikov, da bi zagotovili čim večjo podporo 
bodočemu sistemu javnega prometa v Ljubljanski urbani regiji. 

35.000 Februar 2011 – 
September  2012 

SKUPAJ stroški: 170.000  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občine ob Ljubljanici 0  0 20.300 29.000 49.300 29 

sredstva EU (ESRR) 0  0 49.700 71.000  120.700 71 

SKUPAJ po letih 0  0 70.000 100.000 170.000 100 
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Projektni predlog 3: Mreža P+R zbirnih središč v LUR 

Zap. št. projekta:      3 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije  

Sodelujoči partnerji v projektu: Občine Ljubljanske urbane regije 

 

Naziv projekta: Mreţa P+R zbirnih središč v LUR 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, 
ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino 
ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do 
leta  2013 bo več kot 80% ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 
metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. Skozi 
doseganje tega cilja pa bodo v regiji zmanjšane tudi notranje razlike v 
razvitosti.  

Ukrep RRP (št. in naziv): Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora 
(cilj ukrepa: Z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in 
izvedbo začrtanih programov doseči kakovostne pogoje za delo in 
ţivljenje v regiji) 
Dostopnost za kakovost ţivljenja. Cilji ukrepa:  

- omogočiti ekonomičnost in učinkovitost javnega prevoza z 
načrtovanjem prostora in koncentracijo poselitve, storitev in 
delovnih mest ob koridorjih javnega prevoza,  

- povečati kakovost in konkurenčnost javnega prevoza z 
zagotavljanjem enotne vozovnice in intermodalnosti, 

- ohraniti prevoznost cest z zmanjšanjem rasti cestnega 
prometa in potrebe po novih investicijah v ceste in parkirišča  

- zmanjšanje onesnaţenja zraka in hrupa ter zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov. 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij. 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Prometna infrastruktura 
- Razvoj urbanih območij 
- Javna infrastruktura v območjih s posebnimi naravovarstvenimi 

reţimi in v turističnih območjih 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  
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 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Regija z evropskim glavnim mesto, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v Evropi: 
Ljubljana bo postala ena od glavnih mest Evropske unije, ki s povezavo ljudi in 
ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v 
celotni regiji, kjer bo pričakovana ţivljenjska doba večja od povprečja v 
Evropski uniji.  

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

- Priprava projektne in finančne dokumentacije je prvi korak za začetek 
izgradnje sistema Parkiraj in se pelji za celotno regijo.  

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Izdelana študija izvedljivosti, ter analiza stroškov in koristi sistema 
P+R v obliki potrebni za črpanje kohezijskih sredstev 

- Število izdelanih idejnih projektov in DIIPov za predlagane lokacije 
P+R 

Ciljna(-e) skupina(-e): Dnevni migranti  
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

V okviru strateške naloge "Strokovne podlage urejanja javnega prometa v regiji" je predstavljen načrt 
visokokakovostnega sistema javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji s predvideno 
realizacijo leta 2027. Sestavni element načrta so intermodalna središča JPP. V okviru središč JPP je 
omogočeno prestopanje med modalitetami, urejen je sistem P+R, urejena je navezava z nemotoriziranim 
prometom in povezovanje z linijami JPP. 
 
Vzpostavitev mreţe intermodalnih središč JPP v LUR je obseţen projekt. Študija je izhodišče in 
predstavlja osnovo za projektiranje posameznih središč JPP ter za izdelavo predinvesticijske zasnove 
(PIZ). Obdelava posameznih središč je predstavljena na nivoju DIIP. 
 
V strokovnih podlagah so opredeljeni trije osnovni tipi središč: prometna glava (potniški center v 
Ljubljani-PCL), intermodalna središča v občinskih središčih in "P+R" na glavnih vpadnicah urbanih 
središč. Potniški center v Ljubljani je osrednje vozlišče JPP v regiji in drţavi. Kot osrednji intermodalni 
terminal povezuje elemente prometnega sistema tako horizontalno, med različnimi modalitetami kot tudi 
vertikalno. Vertikalno povezuje mednarodne povezave, vključno z Letališčem Joţeta Pučnika Ljubljana, z 
medregijskimi in regionalnimi ter mestnim prometom. Osrednji intermodalni terminal horizontalno 
povezuje tudi ţelezniški, avtobusni in mestni JPP s sodobnimi hitrimi linijami v LUR, taksi terminalom in 
nemotoriziranim prometom. V občinskih središčih LUR je predvidena vzpostavitev intermodalnega 
središča kot povezavo med JPP, osebnim motoriziranim ("P+R") in nemotoriziranim prometom 
(kolesarnice). Ta središča so prostorsko povezana s centralno ponudbo JPP in samo kot taka oblikujejo 
mreţo središč JPP v regiji. Intermodalna središča so vzpostavljena tudi na lokacijah "P+R", kot so 
opredeljene v IPN MOL, kjer se stikajo prestopne točke različnih modalitet (hitre linije, ţeleznica, 
avtobusne linije, "P+R"). Na kriţanjih prometnih koridorjev in JPP se vzpostavijo sekundarna 
intermodalna vozlišča. 
 
V okviru naloge bo najprej izdelana razvrstitev intermodalnih središč JPP v regiji glede na pomen v 
prostoru, in ponudbo JPP. Izdelano bo tudi dimenzioniranje posameznih središč. Osnova so ocene 
povpraševanja po JPP v letu 2013. Za posamezen tip središča je opredeljen standard storitev JPP in 
servisnih dejavnosti. Standard storitev JPP vključuje ponudbo prevozov, informacijske storitve in opremo 
središč. Za posamezno skupino središč bo določen nabor osnovnih dodatnih servisnih dejavnosti, ki so 
lahko vključena v intermodalno središče JPP. Standard storitev JPP in servisov mora biti zasnovan fazno s 
presekoma za leti 2013 in 2027. V okviru študije lokacij je izdelano umeščanje v prostor. Opredeljen je 
tudi standard dostopnosti za uporabnike z osebnimi vozili in za nemotorizirane uporabnike ter za oskrbo 
storitvenih dejavnosti.  
 
Povečano omejevanje prometa osebnih vozil v mestih bo spodbudilo povpraševanje po parkirnih mestih 
na "P+R" in alternativnih načinih dostopa do mest. Namen prestopnih točk "P+R" je zagotavljanje 
intermodalne prevozne verige – prestope iz osebnih vozil na avtobuse oz. tirni promet in/ali 
nemotoriziran promet. V okviru središč JPP mora biti na voljo tudi storitve izposoje koles, urejene 
kolesarnice, povezovalne kolesarske poti ter moţnost sočasnega prevoza koles na sredstvih JPP. 
 
Predstavi se faznost gradnje za časovni presek 2015, ob zaključku projekta, ko so pričakovane manjše 
spremembe v nivoju storitev JPP  in časovni presek skozi leto 2030, ko predpostavimo, da so izvedene vse 
predvidene izboljšave infrastrukture in spremembe v sistemu JPP. Načrt naj vsebuje tudi predlog 
sofinanciranja projektov s strani EU skladov, način prometne ureditve, ki bo veljal med gradnjo oz. med 
izvedbo ukrepov in po njej ter nabor aktivnosti vključenih javnih institucionalnih subjektov. 
 
S kvalitetno mreţo središč JPP se ponudi alternativo vstopu v urbana središča z osebnimi vozili in 
spodbudi uporabo JPP ter nemotoriziranih oblik prometa. S tem, ko se urbana središča razbremeni 
osebnih vozil se tudi izboljša kakovost zraka in poveča površine za nemotoriziran promet. 
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Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občine Ljubljanske urbane regije  Vsa naselja  

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v 
EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Določitev skupin središč JPP 
Na osnovi naloge Strokovne podlage urejanja javnega 
prometa v regiji, kjer je bila oblikovana osnovna mreţa 
sistema intermodalnih središč v regiji, je potrebno izdelati 
razvrstitev intermodalnih središč JPP v regiji glede na 
pomen v prostoru in ponudbo JPP. Razdelitev bo 
opravljena z namenom, da se določi skupine podobnih 
središč in zanje zasnuje nekaj modelov njihove izvedbe.   
Izdela se dimenzioniranje posameznih središč. Osnova so 
ocene povpraševanja po JPP v letih 2015 in 2030. 
Dimenzioniranje pomeni: 

 določitev števila parkirnih mest,  

 obseg nemotoriziranih uporabnikov na lokacijo,  

 obseg ponudbe JPP in potrebne kapacitete za prevoz 
potnikov,  

 število vstopov izstopov in prestopov potnikov. 
Določitev minimalnih standardov se izdela za posamezne 
skupine središč JPP. Upošteva se obseg povpraševanja, 
prostorski pomen in gravitacijsko območje. Storitve JPP 
obsegajo opremo središča, nivo storitev, obseg 
informacijskih storitev, ureditev čakalnih prostorov. Izdela 
se oceno osnovnega nabora ostalih servisnih dejavnosti v 
sklopu središča. Servisne dejavnosti po eni strani 
predstavljajo večanje udobja, poleg tega pa zdruţevanje 
različnih storitev predstavlja zdruţevanje elementov verige 
dnevnih potovanj. Na osnovi izdelane ocene povpraševanja 
po storitvah se za posamezno skupino središč predstavi 
predlog dodatnih servisnih dejavnosti. Standardi storitev 
morajo biti postavljeni "odprto", da je omogočen prehod v 
višji razred. Izdelana naj bo tudi ocena potrebnih standardov 
v letu 2027. 

80.000  Marec 2011- November 
2011 

2. Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi  
Za celoten sistem Parkiraj in se pelji je potrebno pripraviti 
natančno študijo izvedljivosti, ki bo predstavila vse lokacije 
P&R, povezave med njimi in mestnimi središči ter 
predstavila stroške in koristi celotnega sistema. Študija mora 
obravnavati vsako lokacijo posebej in celoten sistem skupaj 
glede na njegovo zmogljivost in moţnost prevzemanja 
potnikov z osebnih vozil na javni potniški promet. Študija 
izvedljivosti mora predstaviti vse predpisane vsebine:   
1. Druţbeno-ekonomska analiza – kratek pregled ţe 
pripravljenega gradiva  
2. Ponudba in povpraševanje po rezultatih projekta 
V poglavju je potrebno prikazati druge oblike prevoza, ki so 
konkurenčne predlaganemu in predlagati rešitve. Izdelan 
predlog strategije mora vsebovati:  

193.776  Julij 2011 – Maj 2012 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v 
EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

 predvidene outpute/storitve in cene, ki bodo veljale 
v novi infrastrukturi, 

 cenovno politiko, 

 pospeševanje rabe ter politiko zapolnjevanja 
zmogljivosti, 

 trţenje z opredelitvijo napovedi in obsega prodaje, 
opredelitvijo velikosti in obsega trga in predvidenim 
trţnim deleţem. 

3. Tehnološke variante in plan delovanja 
V tem poglavju bodo opredeljene moţne prostorske, 
okoljske, energetske in prometne rešitve projekta seveda 
razdeljene po različnih vsebinah projekta. Premišljene bodo 
različne tehnologije in umeščanje v prostor tako z vidika 
notranje organiziranosti projekta kot tudi njegove dobre 
povezanosti s širšim okoljem.   
4. Človeški viri (kadri) 
V poglavju bomo predstavili število in strukturo človeških 
virov za delovanje in upravljanje različnih vrst 
organiziranosti.  
5. Lokacija 
V poglavju bo potrebno predstaviti natančne lokacije in 
umestitve investicij v sistem. Opis bo moral obsegati 
področja kot so: 
• idealni pogoji za lokacijo, 
• alternativne moţnosti, 
• izbira kraja in njegove značilnosti,  
• stroški nakupa in priprave zemljišča, 
• okoljske zahteve in pogoji. 
6. Druţbeno-ekonomska analiza stroškov in koristi 
Opredeliti bo potrebno vplive projekta na širše druţbeno 
okolje. To bo vključevalo: 
• analiziranje druţbenih stroškov, 
• analiziranje druţbenih koristi, 
7. Analiza tveganj 
Študija izvedljivosti in analiza stroškov in koristi morata 
spoštovati zadnje predpise s področja finančnega in 
vsebinskega načrtovanja projektov, ki se financirajo iz 
evropskih sredstev, najmanj pa: Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ in Guide to cost-
benefit analysis of investment projects Structural Funds, 
Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession.  

3. Študija lokacij 
V študiji lokacij mora biti izvedeno umeščanje natančnih 
lokacij (predvidenih je 22 lokacij) v prostor. V okviru študije 
vsake od lokacij je potrebno na osnovi idejne zasnove 
lokacije parkiraj in se pelji pripraviti: 
 podrobno opredelitev lokacije središča, 
 preveriti namensko rabo zemljišča, 

572.561  September 2011 – Marec 
2012 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v 
EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

 preveriti omejitve z vidika varovanja narave, vodnih 
virov oz. kulturne dediščine in predvideti potrebne 
omilitvene ukrepe. 

Izdelani morajo biti tudi predlogi dostopnosti za osebna 
vozila, nemotoriziran promet in oskrbo.  
Izdelana dokumentacija pa mora biti izdelana do ravni DIIP 
in Idejnega projekta, kot je zahtevana v Uredba o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ in drugi predpisi.  

4. Faznost gradnje do 2013 in do 2027 
Na podlagi meril izdelanih v 1. in 2. aktivnosti se pripravi 
predlog faznosti gradnje do leta 2013 in za obdobje 2013 do 
2027. Vključena mora biti tudi predloga sofinanciranja 
projektov s strani EU skladov. Predlagan naj bo tudi način 
prometne ureditve, ki bo veljal med gradnjo oz. med 
izvedbo ukrepov in po njej ter nabor aktivnosti vključenih 
javnih institucionalnih subjektov. 

20.000  Marec 2012 

5. Vodenje in koordinacija projekta  
V okviru projekta je potrebno zagotoviti pripravo, vodenje, 
koordinacijo, spremljanje projekta in poročanje ter 
usklajevanje projekta z naročniki in financerji. Posebej bo 
zagotovljena priprava javnih naročil,  poročil in spremljanje 
projekta tako po vsebinski kot tehnični plati. V okviru 
koordinacije je predvidena tudi zagotovitev recenzij, 
konzultacij in prevodov tekstov v angleški jezik. 

90.000  Januar 2011 – Oktober 
2012 

6. Promocija 
V okviru projekta bo pripravljen tudi celoten sistem 
promocije in obveščanja uporabnikov, da bi zagotovili čim 
večjo podporo bodočemu sistemu javnega prometa v 
Ljubljanski urbani regiji.  

90.000  Januar 2011 – Oktober 
2012 

 1.046.337  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občine  0        0 66.739 236.699 303.438 29 

Sredstva EU (ESRR) 0 0     163.394     579.505     742.899 71 

SKUPAJ po letih 0 0 230.133 816.204 1.046.337 100 
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Projektni predlog 4: Arheološki park Emona – Emonska promenada 

Zap. št. projekta: 4 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Ljubljana 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: Arheološki park Emona – Emonska promenada 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja 
v Evropi: Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ohranjena dediščine 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi 
reţimi in v turističnih območjih 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
 
  

Splošni cilji 
projekta (dolgoročni): 

Investicija je skladna s Strategijo razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 
2008–2011,ki predvideva projekt obnove in upravljanja z arheološkimi ostalinami 
Emone in situ in vključitev arheoloških parkov v izobraţevalno in turistično 
ponudbo mesta. 
 

Specifični cilji 
projekta 
(kratkoročni): 

 Namen projekta 
V okviru projekta je predvidena priprava strategije upravljanja arheološke 
dediščine, pri kateri bo izpostavljeno predvsem naslednje: 

1. povezava arheoloških spomenikov v skupno, prepoznavno celoto 
2. obogatitev dediščine s sodobnimi interpretativnimi vsebinami. 
3. Vzpostavitev informacijske točke za predstavljeno Emonsko dediščino 

in situ v Emonski promenadi pod Kongresnim trgom. 

 Cilji 
- vzpostavitev primernega načina upravljanja arheološke 

dediščine s povezovanjem javnega in zasebnega sektorja z 
aktivnim vključevanjem interesnih skupin 

- vzpostavitev informacijske točke za Emonsko dediščino v 
Emonski promenadi pod Kongresnim trgom 

- revitalizacija arheološke dediščine; predstavitev  spomenikov v 
mestnem središču s sodobnimi načini interpretacije in aktivnim 
vključevanjem v sodobno podobo mesta; 

- priprava interpretativnih vsebin za šolske skupine, turistične 
skupine in druge javnosti 

- izboljšana povezava ponudbe ţe obstoječih institucij, ki se 
ukvarjajo z arheološko dediščino (dopolnjevanje vsebin) 

- promocija varovanja dediščine (preprečevanje vandalizma s 
ponujanjem različnih moţnosti sodelovanja) 

 

 
 
 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Večje število obiskovalcev – 1. Leto 10.000, po 2-eh letih 30.000 
Kvalitetnejša turistična ponudba – 1 nov produkt 
Novi pedagoški programi - 8 
Revitalitizrani kulturni spomeniki -4 

Ciljna(-e) skupina(-e): Posamezni obiskovalci, šolske skupine, zainteresirana strokovna 
javnost, turisti 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Potrebna je ureditev območij z ţe prezentirano arheološko dediščino (čiščenje, konsolidacija arheoloških 
struktur, obnova ograj, zasaditev in ureditev okolice,…) in oţivitev obstoječih arheoloških parkov s 
primernimi vsebinami, vzpostavitev »arheoloških poti« po Ljubljani, ter vzpostavitev informacijske mreţe 
z uporabo najnovejših načinov interpretacije dediščine (informacijske table in situ, multimediji, spletna 
stran, virtualne rekonstrukcije,…). 
Interpretativne vsebine bodo osnova za revitalizacijo spomenikov. Za uspešnost morajo biti vsebine 
zasnovane tako, da bodo aktivno vključevale lokalno prebivalstvo, krepile identiteto prebivalcev mesta, 
ter ustvarjale povezavo med ţivljenjem v prostoru v preteklosti in sedanjosti. Hkrati pa je potrebno 
dediščino obogatiti s primernimi pedagoškimi programi in programi za animacijo širše javnosti.  
Predlagane sestavine bodo dobra osnova za strateško upravljanje dediščine v mestu in bodo omogočale 
trajnostni razvoj mestnega središča. Z vzpostavitvijo vsebin bodo dani pogoji za ohranjanje in boljše 
varovanje kulturne dediščine v mestu, hkrati pa bodo izpostavljeni številni vzgojni in izobraţevalni 
potenciali dediščine ter obogatena turistična ponudba mesta in Slovenije na sploh. 
Obravnavani bodo: Emonska promenada pod Kongresnim trgom s spomenikom Emonca, Jakopičev vrt, 
Starokrščanski center  in Rimski zid. 
Leta 2012 bomo v Ljubljani obeleţili 2000 letnico ustanovitve Emone, zato bo ta projekt še posebej 
pomemben za Ljubljano.  
Z vzpostavitvijo Emonske promenade in informacijske točke bodo prezentirana nova arheološka odkritja 
pod kongresnim trgom, informacijske točka pa bo omogočila povezovanje arheoloških parkov in jih 
povezala v muzej na prostem. 
 

 
  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Ljubljana Ljubljana 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

4. Revitalizacija in obnova ţe obstoječih parkov 

Potrebna je ureditev območij z ţe prezentirano arheološko 
dediščino (čiščenje, konsolidacija arheoloških struktur, 
obnova ograj, zasaditev in ureditev okolice,…)  

210.000 2011-2012 

5. Vzpostavitev Emonske promenade in informacijske 
točke 
 

V okviru projekta je načrtujemo vzpostavitev za turistične 
obiske primerne infrastrukture, temelječe na povezavi 
arheoloških spomenikov v skupno, prepoznavno celoto in 
obogatitvi dediščine s sodobnimi interpretativnimi 
vsebinami. Informacijska točka je predvidena v Emonski 
promenadi pod Kongresnim trgom. 

 

545.000 2011-2012 

6. Vzpostavitev upravljanja arheoloških parkov – načrt 
upravljanja 

36.200 2011 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

Predlagane sestavine bodo osnova za strateško upravljanje 
dediščine v mestu in bodo omogočale trajnostni razvoj 
mestnega središča. Izboljšana bo povezava ponudbe ţe 
obstoječih institucij, ki se ukvarjajo z arheološko dediščino 
(dopolnjevanje vsebin). Z načrtom upravljanja bo 
omogočen dolgoročni razvoj programov na območju 
arheoloških parkov. 

 

7. Priprava interpretativnih vsebin in pedagoških 
programov 
 

Interpretativne vsebine bodo osnova za revitalizacijo 
spomenikov. Za uspešnost morajo biti vsebine zasnovane 
tako, da bodo aktivno vključevale lokalno prebivalstvo, 
krepile identiteto prebivalcev mesta, ter ustvarjale povezavo 
med ţivljenjem v prostoru v preteklosti in sedanjosti. Z 
vzpostavitvijo vsebin bodo dani pogoji za ohranjanje in 
boljše varovanje kulturne dediščine v mestu, hkrati pa bodo 
izpostavljeni številni vzgojni in izobraţevalni potenciali 
dediščine ter obogatena turistična ponudba mesta.  

 

20.000 2011-2012 

8. Promocija in označevanje 
 

Potrebna je priprava informativnih in interpretativnih 
vsebin, preko katerih se obiskovalec lahko sam (brez 
vodstva) seznanja z dediščino. Vsebine morajo biti 
atraktivne in morajo prav tako ponujati animacijske 
elemente (samostojno učenje, zanimive podatke…). Glede 
na veliko število tujih turistov v Ljubljani je potrebno 
vsebine predstaviti tudi v tujih jezikih (bodisi ţe na panojih, 
bodisi z zloţenkami). 

 

130.000 2011-2012 

SKUPAJ stroški: 941.200  

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec projekta)   45.000 96.200 141.200 15 

sredstva EU (ESRR)   300.000 500.000 800.000 85 

SKUPAJ po letih   345.000 596.200 941.200 100 
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Projektni predlog 5: Ljubljana za zeleno mobilnost 

Zap. št. projekta: 5 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Ljubljana 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

 
  

Naziv projekta: Ljubljana za zeleno mobilnost 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v 
Evropi: Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): 18 - Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Razvoj urbanih območij – infrastruktura za potrebe 
spodbujanja nemotoriziranega prometa 

 
 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
 
  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Spreminjanje potovalnih navad v regiji in prestolnici s poudarkom na 
povečanju deleţa nemotoriziranih oblik mobilnosti prebivalstva v prestolnici 
z: 

- ukrepi za povečanje varnosti pešcev in kolesarjev ter gibalno oviranih; 

- ustreznim načrtovanjem, izvedbo in vrednotenjem ustrezne 
infrastrukture za pešce in kolesarje ter gibalno ovirane; 

- ukrepi za povečanje dostopnosti in spodbujanje urbane mobilnosti za 
gibalno ovirane; 

- z razvojem informacijske infrastrukture za spremljanje razvoja in 
komuniciranje z javnostmi. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

1. Povečanje varnosti za otroke, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, s 
postavitvijo prikazovalnikov hitrosti za motoriziran promet v 
neposredni bliţini šol. 

2. Preureditev dveh kriţišč v neposredni bliţini OŠ Milan Šušteršič in 
OŠ Valentina Vodnika s prednostjo za pešce in kolesarje. 

3. Ureditev prostora za varno hrambo koles na Ţelezniški postaji 

Ljubljana z namenom spodbujanja razvoja intermodalnih točk (JPP  
kolesarjenje). 

4. Postavitev treh števcev s prikazovalniki, ki beleţijo število kolesarjev  
5. Vzpostavite kakovostnega kolesarskega koridorja od Špice do 

mestnega središča. 
6. Izvedena kampanja za spodbujanje varnega kolesarjenja. 
7. Izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane. 
8. Vzpostavitev centra za trajnostno mobilnost. 
9. Ureditev skupnega prometnega prostora na območju Eipprove in 

Rimske ulice. 
10. Ureditev enosmernih ulic za Beţigradom po načelih sodobnega 

projektiranja kakovostnih in varnih površin za pešce in kolesarje. 
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Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Na ravni učinkov: 
1. postavljenih 39 prikazovalnikov hitrosti voţenj. 
2. Preurejeni dve kriţišči (ob OŠ Vrhovci in OŠ Valentina Vodnika). 
3. Postavljenih nad 50 parkirnih mest za kolesa v 1  varovani kolesarnici 

na ţelezniški postaji Ljubljana. 
4. Postavljeni 3 števci kolesarjev (s prikazovalniki). 
5. Vzpostavljen en kakovosten kolesarski koridor. 
6. izvedeni 3 dogodki za ozaveščanje/informiranje javnosti  in poslanih 

10 obvestil za javnost. 
7. vzpostavljenih 600 metrov učne taktilne poti in ureditev 1 pilotnega 

območja v Roţni dolini.  
8. Vzpostavitev 1 centra za trajnostno mobilnost. 
9. Ureditev dveh območjih skupnega prometnega prostora. 
10. Posajenih nad 300 novih dreves, postavljenih nad 40 klopi za 

sprehajalce, 6 novih dvignjenih kriţišč oziroma prehodov za pešce. 
Na ravni rezultatov (glede na stanje v drugem mesecu izvajanja projekta): 

1. Zmanjšanje števila prekoračitev omejitve hitrosti v območjih z novimi 
opozorilnimi tablami za 70 %. 

2. Povečan občutek varnosti otrok, ki obiskujejo bliţnji šoli in staršev za 
30 % povečano število otrok, ki v šolo prihajajo s kolesom za 10 %. 

3. Povečano zadovoljstvo dnevnih migrantov, ki uporabljajo JPP in kolo 
za 50%    

4. Povečano število kolesarjev za 20 %. 
5. Povečan občutek varnosti kolesarjev na koridorju za 50 %. 
6. Povečanje komuniciranja vsebin s področja nemotoriziranega 

prometa za 25 %. 
7. Povečanje varnosti slepih in slabovidnih na območju za 60 %, 

izboljšanje zadovoljstva za 100 %. 
8. Porast števila obiskovalcev centra za trajnostno mobilnost za 200 % 

glede na prvi mesec delovanja (v roku 6 mesecev). 
9. Zmanjšanje števila motornih vozil na območju za 50% 
10. Povečanje zadovoljstva prebivalcev za 30 %, zmanjšanje prekoračitev 

voznih hitrosti za 30 %. 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci in obiskovalci Ljubljane, učenci in dijaki, dnevni migranti, gibalno 
ovirane osebe, pešci, kolesarji, vozniki motornih vozil  
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt smiselno povezuje različne ukrepe za spremembo potovalnih navad in spodbujanje trajnostne 
mobilnosti v urbanem okolju s poudarkom na nemotoriziranih oblikah – hoji in kolesarjenju. Zdruţuje 
med seboj povezane operacije za zagotavljanje čistih transportnih sistemov na prometni in neprometni 
infrastrukturi za potrebe nemotoriziranega prometa, kot so: 

- kolesarske steze in poti;  

- pešpoti; 

- objekti za varno shranjevanje koles;  

- informacijska infrastruktura s prikazovalniki hitrosti, ki umirjajo motoriziran promet, s čimer se 
povečuje varnost peščev in kolesarjev;  

- števci kolesarjev s prikazovalniki z nameni zbiranja podatkov, analize in spodbujanja kolesarjenja. 
 
Projekt se osredotoča na 4 glavna področja in na različna ustrezna območja v Ljubljani. V projekt zajeta 
območja so izbrana glede na cilje projekta ter finančne, prostorske in časovne moţnosti njihove izvedbe. 
 
1. Področje varnosti   
 
S poudarkom na varnih poteh v šolo se spodbuja hoja in kolesarjenje otrok v šolo, kar poleg skrbi za 
okolje prinaša tudi neposredne in posredne učinke za zdravje otrok in socialno komponento ţivljenja. 
V neposredni bliţini šol bodo postavljeni prikazovalniki hitrosti »Vi vozite«, ki prikazujejo hitrost voţnje 
motoriziranih vozil v neposredni bliţini šol ali šolskih poti, omogočajo pa tudi različne komunikacije z 
vozniki (»Hvala, ker vozite varno!« ipd). Merilniki hitrosti so namenjeni tudi zbiranju in analizi podatkov, ki 
bodo podlaga za nadaljnje ukrepanje v smeri povečevanja varnosti. 
 
V neposredni bliţini dveh šol bosta po načelu sodobnega projektiranja varnih kriţišč in prednostnega 
vodenja pešcev in kolesarjev urejeni dve kriţišči. 
 
2. Področje kolesarjenja 
 
Spodbujanje urbane mobilnosti, ki temelji na hoji in kolesarjenju, mora vzporedno ustrezno urejati tudi 
podporno infrastrukturo za pešce in kolesarje. Na Ţelezniški postaji Ljubljana bo z namenom spodbujanja 
prihodov dnevnih migrantov v Ljubljano z javnim potniškim prometom (vlak, avtobus) in nadaljevanje 
poti po Ljubljani z nemotorizirano obliko prometa (kolesarjenje) postavljena kolesarnica, ki bo omogočala 
varno hrambo tudi zasebnih koles preko noči. V neposredni bliţini bo dostopna tudi izposoja koles (sistem 
mestnega kolesa, ki ni predmet te operacije). Opisani ukrep prispeva k oblikovanju kakovostnih 
intermodalnih točk v mestu. 
 
Drugi regionalno usmerjen ukrep je oblikovanje kakovostnega kolesarskega koridorja od Špice do središča 
mesta, ki se bo navezal na kolesarske poti iz jugovzhodnega suburbanega območja regije. 
 
Na dveh mestnih vpadnicah in na osrednji mestni kolesarski poti bodo z nameni spremljanja, analiziranja 
in spodbujanja dnevnega prihoda na delo in v šolo s kolesi postavljeni števci kolesarjev s prikazovalniki, ki 
po izkušnjah iz kolesarsko razvitih deţel dodatno spodbudijo kolesarjenje in/ali preusmerijo kolesarje na 
primerne poti. 
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3. Pešpoti  
 
Ob izpostavljanju varnosti za pešce se v projektu izpostavlja tudi ukrepe s poudarkom na izboljšanju 
dostopnosti za gibalno ovirane. 
 
Odpravljanje arhitektonskih ovir za gibalno ovirane in kolesarje v kriţiščih na območju Roţne doline se bo 
izvajalo z upoštevanjem sodobnih načel projektiranja kriţišč, s čimer se istočasno povečuje tako varnost 
udeleţencev v prometu kot odpravlja arhitekturne ovire. Območje je predvideno kot preveritveno 
(pilotno) in vzorčno za širjenje prakse tudi v druga območja MOL in regije. 
 
Od šole za slepe in slabovidne do Zveze društev slepih in slabovidnih ter do Upravne enote in prostorov 
občine na Trţaški cesti bo speljana taktilna vodilna pot, ki bo predstavljala učno pot za slepe in slabovidne 
otroke, pot pa bo zasnovana tako, da bo slepim in slabovidnim tudi kasneje omogočala samostojno 
dostopnost do potrebnih storitev, npr. javne uprave.  
 
4. Trajnostna mobilnost 
 
Spreminjanje potovalnih navad na eni strani pomeni zagotavljanje ustreznih prostorskih ureditev, na drugi 
pa zahteva tudi povečanje informiranja o moţnostih drugih oblik mobilnosti v urbanem območju. To 
informiranje in ozaveščanje zmanjšuje odvisnost od osebnega avtomobila ter zmanjšuje njegovo pretirano 
in neodgovorno rabo. S tem namenom je načrtovana vzpostavitev Centra za trajnostno mobilnost, ki bo 
nudil podatke o javnem potniškem prometu za mestni in primestni avtobusni promet, ţelezniški promet 
ter izposojo koles na Ţelezniški postaji Ljubljana. Uporabnikom bodo tako na enem mestu na voljo 
informacije o storitvah javnega potniškega prometa, sistemu izposoje mestnega kolesa ter istočasno tudi 
turistične in druge informacije.  
 
Pretirana in neodgovorna raba osebnega avtomobila povečuje nevarnosti za druge udeleţence v prometu, 
saj jih popolnoma nadvlada, k čemer doprinesejo tudi načrtovalske rešitve urejanja prostora, ki favorizirajo 
osebni motoriziran promet. Obenem pretirana prisotnost avtomobilov zmanjšuje kakovost bivalnega 
okolja, tako zaradi poslabšanja kakovosti zraka in povečanega hrupa kot tudi prevlade namenske rabe 
prostora za potrebe motoriziranega prometa. Posledično se postopno iz prostora izrine druge vsebine 
(prevladovati začnejo vozne površine in površine za mirujoči motoriziran promet – parkirna mesta). 
Uravnoteţenje vseh oblik udeleţencev prometa, tako motoriziranih kot nemotoriziranih, z ustreznim 
oblikovanjem prostora, ki ne favorizira nobenega načina mobilnosti, je eden od načinov, kako urbani 
prostor obogatiti s vsebinami, ki jih prinašajo pešci in kolesarji. Hkrati  se ohrani zadostna mera 
dostopnosti za uporabnike osebnih avtomobilov in po potrebi tudi javnega potniškega prometa. Takšen 
prostor - »shared space« ali skupni prometni prostor – se bo s posegi prostorskega oblikovanja uredilo v 
Eipprovi in Rimski ulici. Pridobljeno vedenje in znanje bo preverjeno in bo omogočilo prenosljivost 
rešitev na druga primerna območja MOL in LUR. 
 
Podobno se z urbanistično arhitekturo, ki v prvi kader postavlja pešce in kolesarje ter s prijemi parkovne 
ureditve ulic umirja promet in s tem povečuje varnost vseh udeleţencev na območju Beţigrada, kjer bodo 
enosmerne ulice urejene z zasaditvijo dreves, urejeni prehodi in kriţišča v nivoju peščev in kolesarjev, kar 
omogoča laţje gibanje tudi gibalno oviranim. Z ovirami za umirjanje motoriziranega prometa se umirja 
motoriziran promet, parkovni elementi, kot so klopi, pa vnašajo v prostor novo razseţnost kakovosti 
bivalnega okolja in dajejo prostoru (nekoč cesti) nov, kakovostnejši pečat urbanega prostora, ki postane 
prostor za ljudi, tako prebivalce kot obiskovalce. 
 
Ocenjujemo, da bo imelo povezovanje vseh načrtovanih aktivnosti v enoten projekt spodbujanja 
nemotoriziranih oblik mobilnosti močan demonstracijski učinek in bo odlično izhodišče za prenos dobre 
prakse na druga območja v Ljubljani, LUR in tudi širše v regiji. 
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Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Ljubljana Ljubljana 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Okrepitev projekta Varne poti v šolo z nabavo 
večjega števila prikazovalnikov hitrosti Izkušnje 
kaţejo, da je postavitev prikazovalnikov hitrosti zelo 
učinkovit način opozarjanja voznikov na prehitro voţnjo, 
ki je v bliţini šol še posebej nevarna; je tudi učinkovit 
sistem, ki tudi sicer voznike opozarja na njihovo napačno 
ravnanje v prometu, zato se v bliţino vsake šole postavi 
takšno tablo.   

125.424 Avgust 2011  
avgust 2012 

2. Zbiranje meritev in analiza rezultatov, zbranih s  
prikazovalniki hitrosti "Vi vozite" 
Zbiranje meritev in analiza rezultatov so podlaga za 
spremljanje stanja in po potrebi dopolnitev sprejetih 
ukrepov za umirjanje prometa in izboljšanje varnosti v 
bliţini šol.     

36.000 September 

2011 september  
2012 

3. Preureditev dveh večjih križišč v bližini osnovnih šol 
Z namenom izboljšati varnost šoloobveznih otrok  so 
potrebne drugačne, bolj varne ureditve prometa v bliţini 
teh šol, in sicer: prednostno vodenje kolesarjev, 
postavitev t. i. ledvic, sredinskih otokov, preureditve z 
manjšimi zavijalnimi radiji, direktne poti za pešce, 
prednostni interval za pešce in kolesarje. 
Prioritetno uredimo promet ob OŠ Milan Šušteršič ter OŠ 
Valentin Vodnik v Šiški.  

200.000 Julij 2011  
julij 2012 

4. Kolesarnice in parkiranje koles 
Z namenom spodbujanja kolesarjenja kot poleg hoje 
najbolj čiste oblike trajnostne mobilnosti je potrebno 
poskrbeti tudi za varno parkiranje in shranjevanje koles. 
Prioritetno je nujna postavitev sodobne varovane 
kolesarnice na ljubljanski ţelezniški postaji. Postaja tako 
pridobi tudi funkcijo intermodalne prometne točke, saj 
migrantom iz regije olajša kombinirano rabo vlaka, 
avtobusa in kolesa. 

150.000 April 2011 – 
Avgust 2011 

5. Števci kolesarskega prometa 
Sodobni števci kolesarskega prometa ne le da omogočajo 
kvantitativno zbiranje podatkov oz. štejejo kolesarski 
promet, pač pa ţe s svojo podobo obogatijo obstoječe 
cestno pohištvo in spodbujajo h kolesarjenju. Postavljeni 
bodo 3 števci kolesarjev s prikazovalniki. 

65.000 September 2011 

6. Kampanje za spodbujanje varnega kolesarjenja 
Z namenom zmanjševanja števila prometnih nesreč, v 
katerih so udeleţeni kolesarji, ter splošnega povečanja 
varnosti kolesarjev so nujno potrebne kampanje in akcije 
v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 

65.000 April 2011  
oktober 2012 

7. Postavitev kakovostnega koridorja za pešce in 
kolesarje 
Kakovostno urejen javni prostor, namenjen tako 

500.000 April 2011 – 
November 2011 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

prebivalcem kot obiskovalcem mesta, ţe sam po sebi 
spodbuja k trajnostni mobilnosti. Nova ureditev 
rekreacijskega področja na Špici nujno potrebuje ustrezno 
peš in kolesarsko povezavo do starega mestnega jedra 
vzdolţ desnega brega: Prule, Grudnovo nabreţje, 
Galusovo nabreţje. V ta namen se  uredi promenada, ki 
vključuje večnamenske  površine za pešce in kolesarje, 
ureditev vozišča in kriţišč, javno razsvetljavo, ozelenitev 
ter druge elemente cestnega pohištva. V smeri od Špice 
proti jugu in jugovzhodu pa se prek obstoječe brvi za 
pešce in kolesarje uredi kakovostna povezava do 
botaničnega vrta ter Poti spominov in tovarištva. Ker je 
Špica pomembna vstopno/izstopna točka za kolesarje iz 
jugovzhodnega dela LUR, je ta preureditev pomembna 
tudi v luči navezave na regijske kolesarske poti.     

8. Varnejša ureditev križišč in odpravljanje 
arhitektonskih ovir 
Sodobna prometna ureditev na lokalnih cestah mora 
poleg ustreznega prometnega reţima, kot je npr. omejitev 
hitrosti, vključevati tudi elemente umirjanja prometa, 
denimo klančine, šikane ipd. Ureditev Ceste v Roţno 
dolino bo pilotni primer, saj bo  vključeval kar nekaj 
sodobnih pristopov, ki zagotavljajo in povečujejo varnost 
udeleţencev v prometu. V ureditev kriţišč s stranskimi 
cestami na zahodni strani sodijo tudi  prehodi za pešce na 
grbini v nivoju pločnika. S tem se tudi močno poveča 
varnost kolesarjev, ki po enosmerni cesti lahko vozijo tudi 
v nasprotno smer.  

200.000 April 2011 – 
November 2011 

9. Taktilna pot za slepe in slabovidne 
Za gibalno ovirane osebe se v neposredni okolici Zveze 
slepih in slabovidnih na Groharjevi cesti, uredi 600 
metrov taktilne poti s podaljškom do Upravne enote na 
Tobačni ulici.  

30.000 Maj 2011 - Julij 
2011 

10. Center trajnostne mobilnosti 
Ljubljana nujno potrebuje informacijski center za  javni 
potniški promet (mestni in primestni avtobusni promet, 
ţelezniški promet), kjer bodo uporabnikom na enem 
mestu na voljo informacije o voznih redih, cenah 
vozovnic, moţnosti prestopanj, izposoji mestnega kolesa 

in turistične informacije  lokacija:  Ţelezniška postaja 
Ljubljana. 

300.000 Januar 2012 – 
Marec 2012 

11. Območje urejeno kot skupni prometni prostor oz. 
»shared space« 
V sklopu logičnega nadaljevanja širitve javnih prostorov 
in peščevih površin ter sledenja smernicam Plečnikovega 
urejanja bregov Ljubljanice in Gradaščice se uredi odsek 
Trnovskega pristana in Eipprova ulica. Kot skupni 
prometni prostor se zaradi zgodovinskih značilnosti, kot 
tudi zaradi neposredne bliţine fakultet in osnovne šole ter 
številnih manjših gostinskih lokalov, uredi tudi Rimska 

400.000 Oktober  2011  
September 2012 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

ulica 

12. Dopolnitve ureditev enosmernih ulic za Bežigradom 
Z ustreznim cestnim pohištvom (klopi, razsvetljava), s 
sodobnimi elementi umirjanja prometa (vzdignjena 
kriţišča s prehodi za pešce v nivoju pločnika) ter ustrezno 
hortikulturno ureditvijo (posaditev novih dreves), se 
poskrbi za trajno izboljšanje kakovosti ţivljenja 
prebivalcev v soseskah s spremenjeno prometno 
ureditvijo (preureditev iz dvosmernega v enosmerni 
prometni reţim).  

921.545 Marec 2011 – 
september 2012 

SKUPAJ stroški: 2.992.969  

   

 
 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina Ljubljana   554.102,95 318.846,34 872.949,29 29,17 

sredstva EU (ESRR)   1.345.678,59 774.341,12 2.120.019,71 70,83 

SKUPAJ po letih   1.899.781,54 1.093.187,46 2.992.969,00 100 
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Projektni predlog 6: Rekreacija in izobraževanje ob Savi 

Zap. št. projekta: 6 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Mestna občina Ljubljana 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Rekreacija in izobraţevanje ob Savi 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj 
regije, ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in 
bliţino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem 
regije. Do leta  2013 bo več kot 80% ljudi imelo v povprečju  manj 
kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. 
Skozi doseganje tega cilja pa bodo v regiji zmanjšane tudi notranje 
razlike v razvitosti. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

g) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
h) OP Razvoj človeških virov 
i) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij  

Prednostna usmeritev OP (naziv): Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi 
reţimi in v turističnih območjih 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Zagotoviti šolskim otrokom,  mladim  in invalidom iz regije ustrezne 
površine za rekreacijo,  promocijo  zdravega načina ţivljenja in 
izobraţevanje v naravi. 

 Spremeniti področje ob reki Savi v MOL, v urejeno področje s ponudbo 
»aktivnega« turizma 

 Zagotoviti glavnemu mestu, njegovim prebivalcem in prebivalcem regije 
aktivno in »naravno« preţivljanje prostega časa. 

 Zagotoviti občanom ustrezne rekreacijske površine. 

 Vzgoja mladih v pozitivnem odnosu do narave oz okolja. 

 Iskanje čezmejnih povezav za skupne aktivnosti urejanja porečja reke 
Save (Slo, HR, BIH, SR) 

 Povezava z drugimi plani in strategijami ter drugimi iniciativami, ki na tem 
področju obstajajo v mestu, regiji in drţavi. 

 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

 Pripraviti idejno zasnovo ureditve celotnega področja od Tacna do 
Sneberij 

 Pripraviti idejno zasnovo ureditve področja v Tomačevem 

 Urediti povezovalne in učne poti ob Savi. 

 Ureditev rekreacijskega centra 

 Vzpostavitev rekreacijskega in izobraţevalnega centra  za mlade in 
invalide v Tomačevem 

 Priprava informacijske podpore (spletne aplikacije) 

 Promocija doseţenih ciljev med ciljnimi  javnostmi. 
 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Pripravljen bo ureditveni načrt področja. 

 Urejeni bodo rekreacijski centri v skladu z ureditvenim načrtom. 

 Urejene in označene (fizično in na spletu) bodo rekreativne poti med 
centri in v porečju Save. 

 Vzpostavljen in delujoč bo rekreativno -  izobraţevalni center za 
otroke. 

 Rekreativne površine bodo primerne tudi za skupine s posebnimi 
potrebami. 

 Razvita in nameščena bo spletna aplikacija s prikazom in opisom 
rekreativnih površin. 

 

Ciljna(-e) skupina(-e):  Občani in vsi prebivalci Ljubljanske urbane regije  

 Osnovne šole in vrtci Ljubljanske urbane regije 
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 Rehabilitacijski centri 

 Turisti in drugi obiskovalci 

 
 
Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Porečje reke Save je v Ljubljanski urbani regiji na več mestih primerno za rekreacijo, sprehode in piknike. 
Kljub temu, da območje ni urejeno, je dnevno na tem področju veliko število obiskovalcev. Ker gre za 
urbano območje na katerem manjka urejenih zelenih površin ter površin za rekreacijo je potrebno in 
smiselno te površine urediti. Še posebej je smiselno to izvesti na področju Tomačevega, kjer ţe obstajajo 
določeni rekreativni prostori, kateri so lahko izhodišče za celovito ureditev. Tovrstna ureditev spada tudi 
med razvojne funkcije reke Save.  
 
S projektom bomo ob reki Savi na področju od Stoţic do Jarš, deloma uredili rekreacijski center, 
sprehajalne, kolesarske in konjeniške poti ter predvsem rekreacijski center za otroke. Ob samih poteh bomo 
uredili ustrezna mesta za počitek in piknike.  
 
V prvi fazi izvajanja projekta bomo pripravili celovit načrt ureditve področja. Pri ureditvenem načrtu bomo 
izhajali iz obstoječega stanja in ţe vzpostavljene rekreacijske infrastrukture. Gre predvsem za »konjeniško« 
infrastrukturo, katero bomo umestili v celovit ureditveni načrt področja. V načrt bomo skušali umestiti tudi 
npr. gorsko kolesarski center, trim stezo  ter piknik prostore za obiskovalce. 
 
Pripravili in določili bomo standarde, katere bodo morale rekreacijske površine izpolnjevati. Gre za 
vsebinske standarde, ki opredeljujejo kvaliteto in izgled površin ter njihovo označevanje, potrebno 
spremljajočo infrastrukturo, ipd.  
 
Ureditvenemu načrtu in določitvi standardov bo sledila faza urejanja rekreacijskih površin.  Najprej bomo 
zasnovali in delno uredili rekreacijski center (glede na standarde in ureditveni načrt).  
Rekreacijski center (Tomačevo) je za uporabnike tudi glavna vstopna točka na področje. Kljub temu bomo 
uredili še nekaj vstopnih točk ob drugi infrastrukturi ob reki Savi. (Drugi ţe obstoječi rekreacijski centri,..) 
 
Rekreacijske centre in vstopne točke bomo ob porečju reke Save medsebojno povezali s konjeniškimi, 
kolesarskimi in peš potmi. Poti bodo ustrezno označene in opremljene (npr. privezi za konje, košare za 
smeti, klopi,...). Pri čemer bomo del kolesarske poti (ob obstoječi javni poti) zgradili),  preostanek poti pa 
bomo uredili. Zgrajeni del bo prikazoval princip ureditve poti ob reki Savi tudi na drugih področjih.    
 
Posebno pozornost bomo namenili rekreaciji in izobraţevanju za otroke in invalide. Zato bo na  
rekreacijskih površinah postavljen rekreacijsko – izobraţevalni center izključno zanje. Pri tem  je mišljeno 
npr.  igrišče z igrali, mini nogometom in mini košarko  ter drugimi športi prilagojenimi za otroke, kolesarska 
pot, pot za orientacijo, maneţa za »poni« jahanje, lonţirni krog,  konjeniške poti za otroke (poni krog),  
plezalna stena, ipd. Del površin nameravamo tudi pokriti (skednji, zavetišče), s čimer bo omogočen obisk v 
vseh vremenskih pogojih. Rekreacijski center za otroke bo umeščen v bliţino konjeniškega centra, kar bo 
otroškim obiskovalcem ob ustreznem mentorstvu, katero bo zagotovljeno s strani konjeniškega centra, 
omogočilo spoznavanje in izobraţevanje s področja vzgoje in reje konj ter drugih ţivali, »naravnem in 
zdravem« ţivljenju, ipd. Vzpostavljena bo učna pot ter učilnice na prostem. Zaradi rekreacijsko 
izobraţevalne komponente bo otroški rekreacijski center primeren za različne obiske in naravoslovne dneve 
s strani šol in vrtcev iz celotne regije.  
 
Za aktivnosti katere bomo izvajali v okviru projekta ne potrebujemo gradbenega dovoljenja na osnovi PGD, 
pač pa jih  bomo izvajali na osnovi lokacijske informacije ter gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnih 
objektov. Podlaga za to je uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, pravilnika o vrstah zahtevnih, manj 
zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in 
o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči ter pravilnika o spremembah in dopolnitvah 



 
 

 

 65 

pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči. 
 
Rekreacijski center ter rekreacijski center za otroke bo urejen in primeren tudi za invalide. Pri čemer bo 
omogočeno  delo rekreacija in izobraţevanje invalidov, spoznavanje in ţivljenje z naravo, preţivljanje 
prostega časa v naravi, ipd. 
 
Poudarek projekta bo na varnosti uporabnikov, površin ter ekologiji. 
 
Postavljena bo tudi spletna aplikacija, s katero bodo podrobno predstavljene rekreativne površine in poti. 
Aplikacijo bomo umestili v ustrezen (obstoječi) spletni portal na nivoju občin oz. regije.  
 
Z ureditvijo rekreativnih površin bomo občanom omogočili ustrezne pogoje za vadbo in za zdrav način 
ţivljenja. Zaradi pozornosti, katero bomo nameni otrokom bomo s tem vplivali tudi na njihov pozitiven 
pogled do narave, ţivali in rekreacije. 
 
Ljubljanska urbana regija ima premalo urejenih rekreacijskih površin posebej za otroke in mlade. Zaradi tega 
je smiselna in upravičena postavitev regionalnega rekreacijskega in izobraţevalnega centra za otroke in 
mladino.  V njegovem  okviru se bodo zbirali mladi iz vse regije in sicer: 

 Organizirano  - preko izvajanja različnih učnih programov za vrtce in šole iz regije (učne poti, 
učilnice na prostem), naravoslovnih in športnih dni, ipd. 

 Organizirano preko vključevanja različnih invalidskih organizacij iz regije v program vodene 
rekreacije, naravoslovnih dnevov in drugih aktivnosti. 

 Preko prostih  -  popoldnevih in vikend aktivnosti za mlade  -  postavitev različnih tematskih 
taborov,  izobraţevalni in rekreacijski programi za mlade, ipd. (zaledje za to aktivnost predstavljajo 
prebivalci Ljubljane ter prebivalci regije  - predvsem dnevni migranti, ki prihajajo v Ljubljano v 
sluţbo in po različnih opravkih – po podatki SURS je samo migrantov zaradi dela v Ljubljano vsak 
dan ca. 107.000, obseg popoldanskih migracij pa ni veliko manjši). 

 
Vzpostavitev rekreacijskih poti bo naredila območje in regijo še bolj atraktivno za aktivni oddih. 
Vzpostavljeni bodo pogoji za izvajanje različnih aktivnosti (pohodništvo, kolesarjenje jahanje) ob reki Savi 
(povezava občin v regiji ob Savi za vzpostavitev poti).  Na vzpostavljeno infrastrukturo bodo vezani različni 
programi turističnih organizacij  -  katere bomo vključili v samo izvajanje projekta.  S tem bo celovito 
zaokroţena ponudba regije. Področje bo postavljeno predvsem kot izhodišče za turiste stacionirane v regiji,  
da doţivijo aktivni turizem ter se preko izvajanja tovrstnih aktivnosti pomaknejo izven meja Mestne občine 
Ljubljana in »okusijo ter doţivijo regijo« kot celoto.  S tem bo tudi drugim deleţnikom v regiji poleg 
Ljubljane turizem prinašal pozitiven vpliv. 
 
S projektom bo vzpostavljen in preizkušen »pilot«  ureditve celotnega območja ob reki Savi. V okviru pilota 
bomo postavili standarde za nadaljnje urejanje območja.  Standarde urejanja bomo širili ob reki Savi v 
drugih občinah Ljubljanske regije, kot tudi v druge regije v Sloveniji. Ravno tako bodo rezultati projekta 
uporabljeni v iniciativah za enotno ureditev območja ob reki Savi od izvira (Kranjske gore) do izliva 
(Beograd). Vzpostavljeno je ţe partnerstvo iz 4 drţav (Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije) 
v okviru katerega je bil ţe pripravljen predlog projekta »Sava river of connection, recreation and relaxation« 
(Sava reka soţitja, rekreacije in sprostitve) ter prijavljen v okviru 2. poziva programa za jugovzhodno 
Evropo s strani EU. Urejanje območja ob reki Savi spada v okvir nedavno podpisane deklaracije s strani 
ministrov drţav iz Podonavja »Danube Declaration - Danube Basin Shared Waters Joint Responsibilities« 
(Donavska deklaracija – Donavski bazen Skupna odgovornost za vode). 

 

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Mestna občina Ljubljana  
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 Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje projekta 

 Priprava načrta izvedbe projekta 

 Koordinacija izvedbene ekipe 

 Nadzor nad projektom in poročanje 

 Nadzor nad izvedbo  

95.000 
 

15. 4. 2010 – 31. 3. 
2012 

2. Priprava ureditvenega načrta 

 Pregled obstoječe situacije in analiza obstoječe 
infrastrukture  

 Analiza pogledov različnih deleţnikov na področju 
(občina, uporabniki, občani) 

 Priprava načrta  

 Priprava investicijske in projektne dokumentacije 

60.000 15. 4. 2010 –  
30. 6.  2010 

3. Oblikovanje navodil in usmeritev 

 Glede na lokacijo ter glede na druge aktualne zahteve 
opredeliti vsebinske standarde ter  standarde 
označevanja 

25.000 1. 6. 2010 – 30. 9. 
2010 

4. Urejanje rekreacijskih centrov 

 Opredelitev prioritet 

 Izvedba pripravljalnih del 

 Izvedba glavnih del  

220.000 1. 10. 2010 –  
31. 12. 2011 

5. Urejanje rekreacijskih poti  

 Opredelitev poti 

 Zajem poti na terenu (GPS) 

 Ureditev in označitev poti na terenu 

220.000 1. 3. 2011 –  
31. 12. 2011 

6. Urejanje centra za otroke 

 Opredelitev potreb otrok 

 Opredelitev vrst rekreativnih aktivnosti za otroke 

 Ureditev centra  

285.000 1. 10. 2010 –   
31. 12. 2012 

7. Priprava spletne aplikacije 

 Zasnova  

 Priprava podatkov in vsebin 

 Razvoj aplikacije in integracija v obstoječi portal 

 Implementacija 

50.000 1. 6. 2011 –  
31. 1. 2012 

8. Informiranje in promocija 

 Študijske ture 

 Tiskovne konference 

 Promocijske akcije 

 Tiskani materiali 

 Promocija na šolah (športni dnevi) 

40.000 15. 4. 2010 –  
31. 3. 2012 

SKUPAJ stroški: 995.000  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Mestna občina Ljubljana 0 10.000 150.000 185.000 345.000 38 

Sredstva EU (ESRR) 0 50.000 300.000 300.000 650.000 62 

SKUPAJ po letih 0 60.000 450.000 485.000 995.000 100 
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Projektni predlog 7: Oskrba s pitno vodo Suhe krajine – (Vodovodni sistem 
Kužljevec-Korinj  

Zap. št. projekta: 7 

 

 
Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ivančna Gorica 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

 
  

Naziv projekta: Oskrba s pitno vodo Suhe krajine – ( Vodovodni sistem Kuželjevec-Korinj) 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v 
Evropi:Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv):  Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv):  Okoljska infrastruktura 

 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 
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      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
  
Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev na predmetnem področju kar 
posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in moţnosti 
razvoja na podeţelju na demografsko ogroţenem območju. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Izboljšanje kvalitetne pitne vode, ki se črpa iz neoporečnih vodnih virov. 

 
  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Izgradnja vodovodnega omreţja v skupni dolţini 7.312 m cevovoda. 
Izgradnja vodohrana volumna 100 m³ in dogradnja enega črpališča. 
Oskrba ca. 60 gospodinjstev s kvalitetno pitno vodo. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci na navedenem delu Suhe krajine. 

 
  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Izvedeni projekt bo omogočil zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture. Vasi so danes brez 
ustrezne oskrbe z pitno in poţarno vodo. Prebivalci se še vedno oskrbujejo preko kapnic, v sušnem 
obdobju pa morajo pitno vodo tudi dovaţati. Korist iz naslova ureditve vodovodnega sistema vidimo tudi 
v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev predmetnega območja, v smislu zmanjšanja potencialnim 
moţnosti okuţb in zastrupitev.  
Ekonomsko upravičenost je treba opredeliti iz kvalitativnega vidika glede na širši druţbeni, razvojno 
gospodarski in socialni vidik. 

 
  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ivančna Gorica Kuželjevec, Nogradi, Mali Korinj, 
Veliki Korinj, Laze; 

 
  



 
 

 

 70 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izgradnja vodovodnega omrežja skupaj z 
vodohranom in črpališčem ter gradbenim 
nadzorom:  

- Izkop, polaganje cevovodov skupaj z montaţnimi deli, 
vgraditvijo hidrantov, zasunov, blatnikov in zračnikov; 
- Zasipanje in utrjevanje, 
- Izgradnja vodohrana in črpališča z strojnimi in elektro 
instalacijami z krmilnim nadzornim sistemom, 
- Geodetski posnetki, 
- Obnova asfaltne prevleke; 

1.056.360,00 Julij 2011 do 
avgust 2012 

SKUPAJ stroški: 1.056.360,00   

 
 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec projekta)   329.763 303.597 633.360 60 

sredstva EU (ESRR)   220.237 202.763 423.000 40 

SKUPAJ po letih   550.000 506.360 1.056.360 100 
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Projektni predlog 8: Sanacija črnih odlagališč 

Zap. št. projekta: 8 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Vrhnika 

Sodelujoči partnerji v projektu: Občina Vrhnika, Občina Log-Dragomer, Občina Borovnica  

 

Naziv projekta: Sanacija črnih odlagališč  

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v 
Evropi: Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Okoljska infrastruktura – ekoremediacijski objekti 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Čistejše okolje in boljša osveščenost ljudi. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Sanirana degradirana območja nelegalnih odlagališč odpadkov in ponovno 
vzpostavljen predhoden naravni habitat. Preprečeno ponovno odlaganje 
odpadkov in z dano problematiko osveščeni prebivalci.  

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Število in deleţ saniranih črnih odlagališč. 

 Število in deleţ saniranih odlagališč, kjer se odlagališča ne pojavljajo 
več. 

 Število prispevkov v medijih, ki aţurno spremljajo dano 
problematiko. 

Ciljna(-e) skupina(-e): 
Prebivalci Občine Vrhnika, Občine Borovnica in Občine Log - 
Dragomer. 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Obravnavano območje se nahaja na Barju, ki je zaradi samih lastnosti in pronicljivosti zemljine zavarovano 
območje (Natura 2000, Krajinski park Barje ali ostala zavarovana območja). Vsakršno divje onesnaţevanje 
terena z odpadki lahko pusti trajne posledice za naravo, zato je potrebno območja divjih odlagališč sanirati, 
javnost pa seznaniti z uničevalnimi posledicami, obstoječimi predpisi in predvidenimi sankcijami.     
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Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Območje Krajinskega parka Ljubljansko 
barje na ozemlju občin Vrhnika, 
Borovnica in Log - Dragomer 

Bevke, Bistra, Blatna Brezovica, 
Borovnica, Breg pri Borovnici, Dol pri 
Borovnici, Dragomer, Drenov Grič, 
Lesno Brdo, Log pri Brezovici, 
Lukovica pri Brezovici, Mirke, Pako 
Sinja Gorica, Verd, Vrhnika 

 

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. pridobivanje podatkov o številu črnih odlagališč 12.000 2011, 2012 

2. izdelava elaborata poteka saniranja črnih odlagališč in 
določitve lokacij postavitve opozorilnih tabel, 
noveliranje elaborata 

1.800 
 

2011, 2012 

3. izvajanje sanacije črnih odlagališč (prevoz, ločevanje, 
tehtanje,…) 

86.000 
2011, 2012 

4. sanacija terena (zatravitev) 9.500 2011, 2012 

5. preveritev stanja po izvedeni sanaciji  4.800 2011, 2012 

6. izvedba javnega naročila za izdelavo opozorilnih tabel 350 2011, 2012 

7. dobava in postavitev opozorilnih tabel 17.000 2011, 2012 

8. ozaveščanje preko medijev 16.200 2011, 2012 

9. ozaveščanje z brošurami, predavanji 13.200 2011, 2012 

10. informiranje in obveščanje javnosti o operaciji 3.400 2011, 2012 

SKUPAJ stroški: 164.250  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

Delež 

Občina Vrhnika  0 11.690 9.566 21.256   

Občina Log-Dragomer   0 8.108 6.633 14.741   

Občina Borovnica   0 10.046 8.206 18.252   

Občine skupaj   0 29.844 24.405 54.249 33 

Sredstva EU (ESRR)  0 60.501 49.500 110.001 67 

SKUPAJ po letih  0 90.345 73.905 164.250 100 
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Projektni predlog 9: Kanalizacija Ihan 

Zap. št. projekta: 9 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Domţale 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Kanalizacija Ihan 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, 
ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino 
ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do 
leta  2013 bo več kot 80% ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 
metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. Skozi 
doseganje tega cilja pa bodo v regiji zmanjšane tudi notranje razlike v 
razvitosti.  

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Okoljska infrastruktura 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

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

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

 zagotoviti prebivalcem KS Ihan urejeno odvajanje in čiščenje odpadne 
vode, 

 izboljšanje kakovosti površinskih in podzemnih voda, 

 zvišanje kakovost bivanja prebivalcev.. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 izgradnja sekundarnih kanalizacijskih vodov v skupni dolţini 3.3km, 

 priključitev 740 PE na sistem odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadkov v KS Ihan 

 povečanje odstotka odvajanja odpadne vode v Občini Domţale na 
84,8%. 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci v KS Ihan 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Krajevna skupnost Ihan v veliki meri še ni priključena na kanalizacijsko omreţje, odvajanje odpadnih vod 
pa poteka preko greznic. Zato je potrebno projektno obdelati manjkajoče fekalne kanale in dograditi 
omreţje, tako da se bodo fekalije odvajale na obstoječo centralno čistilno napravo in se ustrezno prečistile.  
 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Domţale Ihan, Goričica pri Ihanu, Prelog 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije 35.400,00 Marec 2010 – 
Januar 2011 

2. Pridobivanje zemljišč  62.248,17 Oktober 2010 – 
Januar 2011 

3. Pridobivanje GD 
 

0 December 2010 - 
Januar 2011 

4. Gradnja 
 

740.600,15 April 2011 – 
Avgust  2012 

5. Gradbeni nadzor 20.422,09 April 2011 – 
Avgust  2012 

6. Obveščanje 28.560,31 April 2011 – 
Avgust  2012 

SKUPAJ stroški: 887.230,72  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Domţale 0 75.175,32 209.432,93 242.623,48 527.230,72 59 

Sredstva EU (ESRR) 0 0 180.000,00 180.000,00 360.000,00 41 

SKUPAJ po letih 0 75.175,32 389.432,93 422.623,48 887.230,72 100 
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Projektni predlog 10: Obnova Jefačn'kove domačije 

Zap. št. projekta: 10 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Trzin 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Obnova Jefačn'kove domačije 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja 
v Evropi: Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ohranjena dediščine 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi 
reţimi in v turističnih območjih 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

- Ohraniti kulturno dediščino Jefačn'kove domačije in spominsko vrednost 
lokacije.  

- Izboljšati ponudbo neprofitnih stanovanj v občini Trzin.  

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

- Urediti prostor za predstavitev kulturne dediščine in  prikaz ţivljenja in 
delovanje znanih Trzincev,  

- urediti ustrezne skupne prostore za druţenje in manjše kulturne dogodke 
(društveni prostor, spominski prostor, etnološki prostor),  

- urediti okolico spominske plošče, 
- izgradnja neprofitnih stanovanj  za socialno šibkejše.   

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Obnovljeni objekti Jefačn'kove domačije 

Ciljna(-e) skupina(-e): - Obiskovalci kulturnih objektov/spomenikov,  
- šolske skupine, 
- društva s sedeţem v občini Trzin,  
- socialno ogroţeni občani z nerešenim stanovanjskim problemom.   
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Prenos projekta iz izvedbenega načrta za leto 2007-2009. Prišlo je do zamude pri uresničevanju 
terminskega načrta zaradi dolge procedure z ZVKD, Ministrstvom za kulturo in zaradi prepisa zemljišč in 
izvedbe vrtin ter pridobitve vodnega dovoljenja.  
 
Jefačn'kova domačija se nahaja v severnem delu Trzina na Jemčevi cesti 40. 
 
Na tej lokaciji je bil leta 1851 rojen Ivan Hribar, znan predvsem kot nekdanji ljubljanski ţupan, bil je tudi 
pomemben gospodarstvenik, pesnik, pisatelj in prevajalec. Spomini Ivana Hribarja omenjajo majhno 
leseno hišo kot rojstno hišo, ki je stala na območju današnje Jefačn'kove domačije. 
 
Pri ZVKDS je ta domačija zapisana kot memorialna dediščina pod EŠD 12641 oz. kot lokacija nekdanje 
rojstne hiše Ivana Hribarja. Le-ta z ostalimi domačijami na Jemčevi cesti vključno s Florjanovim 
znamenjem tvori enotno vplivno območje kulturne dediščine, naselje ob Jemčevi cesti. Na lokaciji 
Jefačn'kove domačije Jemčeva cesta naredi velik zavoj okoli objektov domačije. Domačijo sestavljajo trije 
objekti. Na severni strani se nahaja stanovanjski objekt, ki s svojo lego na obeh straneh »sili« v Jemčevo 
ulico. Gospodarsko poslopje s senikom leţi na juţni strani. S stanovanjskim objektom ga povezuje 
povezovalni del, kjer je bila nekoč ledenica, katere vrata so delno še ohranjena. Vhod v gospodarsko 
poslopje obeleţuje kamnit portal s signaturo JP in letnico 1920. Na vzhodni fasadi je postavljena 
spominska plošča NOB.  
 
Domačija je v zelo slabem stanju. Povezovalni del, kjer je stala ledenica je skoraj popolnoma porušen. 
Zidovi in ostrešje gospodarskega poslopja, ki so se dotikali povezovalnega dela, so prav tako deloma 
porušeni. Obstaja nevarnost nadalje porušitve ostrešja gospodarskega poslopja. Stanovanjski objekt, ki je 
mejil na javno površino (Jemčeva cesta), je zaradi dotrajanosti ogroţal mimoidoče. Leta 2009 je bil 
nevaren objekt porušen na podlagi odločbe gradbenega inšpektorja. 
 
Projekt Obnova Jefačnkove domačije obsega ureditev vseh poslopij Jefačn'kove domačije. V stavbah 
domačije bodo  urejeni prostori za predstavitev kulturne dediščine in  prikaz ţivljenja in delovanje znanih 
Trzincev ter skupni prostori za druţenje in manjše kulturne dogodke (društveni prostor, spominski 
prostor, etnološki prostor). V gospodarskem poslopju bodo urejene stanovanjske enote, ki bodo 
namenjene socialno šibkejšim prebivalcem občine. Projekt predvideva tudi ureditev zunanjih površin: 
parkirišče, tlakovanje dvorišča in ureditev okolice spominske plošče.  

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Trzin Trzin 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

1. Vlaganja pred letom 2010 
Arhitekturni posnetek stanja, geodetski načrt, odstranitev 
stanov. objekta, mnenje o stanju objekta,… 

14.230 do 2010 

2. Odkup dela zemljišča 
Odkup zemljišča, potrebnega za ustrezno obnovo domačije. 

29.210 
54.248 

2010 
pred 2010 

3. Izvedba črpalne in ponikovalne vrtine 
Objekta bosta ogrevana s toplotno črpalko (voda-zrak). 

15.846 2010 

4. Investicijska dokumentacija 
Za izvedbo investicije je v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006) potrebno izdelati:  

 dokument identifikacije investicijske potrebe,  

3.600 
2.450 

pred letom 2009 
jan. 2011 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-
do) 

 investicijski program.  

5. Projektna dokumentacija 
V okviru projektne dokumentacije se izdelajo idejni projekt, 
PGD in PZI projekta: 

 projekt arhitekture,  

 projekt strojnih instalacij,  

 projekt elektro instalacij,  

 projekt gradbene konstrukcije.  

2.160 
17.964 

september 2010 
Apr. – Jun. 2011 

6. Stroški vodenja, strokovni nadzor z razpisi 
V času od pričetka del pa vse do konca bo vzpostavljen 
strokovni nadzor del in vodenje. 

25.792 2011 – 2012 

7. Pripravljalna in rušitvena dela 
V okviru pripravljalnih del se bo namestila zaščitna oprema 
(ograje), opravilo rušenje predvidenih delov objekta ter 
odstranjevanje ruševin in ostalega odpadnega materiala, 
izvedla se bo gradnja potrebnih komunalnih priključkov. 
Priprava starega gradbenega materiala za morebitno 
vgradnjo v nov objekt. 

45.467 2011 

8. Informiranje in obveščanje javnosti 
Javnost bo s pomočjo medijev (tiskani, spletni, avdio) 
informirana o posameznih fazah projekta. 

6.500 2011-2012 

9. Izvedba gradbenih del, oprema 
V skladu s projektno dokumentacijo bodo izvedena 
gradbena dela in montaţa. Izvajalec gradbenih del in 
montaţe opreme bo izbran v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju (ZJN-2). 

165.530 
303.361 
33.635 

2011 
2012 
2012 

10. Zunanja ureditev 
V sklopu zunanje ureditve domačije so predvidena naslednja 
dela: 

 tlakovanje, 

 asfaltiranje, 

 ozelenitev. 

30.000 2012 

SKUPAJ stroški: 749.993  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
pred letom 
2010 

leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Trzin  72.078 47.216 157.557 383.142 659.993 88  

Sredstva EU (ESRR) 0 0 90.000 0 90.000 12  

SKUPAJ po letih 72.078 47.216 247.557 383.142 749.993 100 
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Projektni predlog 11: “Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte” 

Zap. št. projekta: 11 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Logatec 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: »Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN Rovte« 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja 
v Evropi: Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Okoljska infrastruktura 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Dolgoročni cilj projekta je vidnejši in učinkovitejši pristop občine Logatec k 
ohranjanju čistega okolja in lepe narave, preprečiti ponikanje onesnaţene 
odpadne vode, ki nastaja predvsem v gospodinjstvih in v zadnjem času tudi v 
nekaterih proizvodnih dejavnostih v podzemlje in ob tem povzroča vedno 
večje onesnaţenje podtalnice. S samo izvedbo projekta se zagotovi izvajanje 
določil o zajemanju in čiščenju odpadnih voda v Občini Logatec in 
posledično v celotni RS.  
   
Izvedba projekta bi omogočila moţnost širitve naselja z izgradnjo 
individualne stanovanjske gradnje in dana moţnost za pričetek razvijanja 
obrtne cone, kar bo povzročilo odpiranje novih in potrebnih delovnih mest. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Z izvedbo investicije bi prebivalcem naselja Rovte z bliţnjimi zaselki 
zagotovili bolj kvalitetno ter sanitarno zdravstveno varno bivalno okolje ter 
ustrezno komunalno infrastrukturo in odpravili posledice onesnaţevanja voda 
z izboljšanjem učinka čiščenja komunalnih odpadnih voda. 

  

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 izgradnja sanitarne kanalizacije v dolţini (6.306,25 m),  

 izgradnja 5 črpališč in 154 jaškov,  

 priključitev 167 obstoječih objektov in 6 novo predvidenih 
objektov na nov kanalizacijski sistem (skupno 173),  

 izgradnja lagunske čistilne naprave (800 PE). 

Ciljna(-e) skupina(-e): Krajani naselja Rovte 

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt je namenjen vsem prebivalcem naselja Rovte kateri imajo zbiranje odpadne vode, ki nastaja v 
njihovih gospodinjstvih, rešen z zbiranjem v »nepropustnih« greznicah. Namenjen je tudi vsem prihodnjim 
investitorjem v bivalne enote, kakor tudi investitorjem v proizvodne obrate. Zaradi zelo razgibane 
konfiguracije terena je bila priprava idejnega projekta zelo zahtevna in tudi dolgotrajna, saj smo za samo 
pravico gradnje morali pridobiti več kot 100 sluţnostnih pogodb od fizičnih oseb – prebivalcev, lastnikov 
zemljišč. Sama trasa primarnega voda je trasirna tako, da je moţno izvesti vse hišne priklope iz obstoječih 
zgradb in predvideva tudi zajemanje odpadnih voda iz nepozidanih stavbnih zemljišč. Zaradi ţe omenjene  
razgibanosti terena je na sami trasi predvideno tudi nekaj črpališč. Na koncu primarnega voda, v dolini, 
kjer je tudi vodotok (Sora), je predvidena skupna čistilna naprava v velikosti 800 PE.   
 
Izvedba projekta je smotrna z vidika varovanja narave, saj se odpadne vode danes zlivajo proti vodnemu 
viru v Zalejah, oziroma je večji del območja samega naselja Rovt v II. in III. vodovarstvenem območju in 
pa z vidika dviga kvalitete ţivljenjskega standarda v naselju Rovte. 
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Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Logatec Rovte 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt (od-do) 

1. Projektna dokumentacija 21.500,00 Okt 2009 – Dec 2010 

2. Investicijska dokumentacija 8.200,00 Jan 2010 – Jan 2011 

3. Izvedba projekta   

3.1. Razpis za izbiro izvajalca 0,00 Mar 2011 – Maj 2011 

3.2. Izvedba investicije (gradbena dela) 1.489.038,75 Maj 2011 – Sept 2012 

3.3. Nadzor nad izvedbo in vodenje 11.912,31 Maj 2011 – Sept 2012 

3.4. Informiranje in obveščanje 5.168,89 Mar 2011 – Sept 2012 

SKUPAJ stroški: 1.535.819,95  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 
 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Logatec 0 29.700,00 429.479,32 458.748,63 917.927,95 59,77 

Partner 1       

Sredstva EU (ESRR) 0 0 320.000,00 0 320.000,00 20,83 

23. člen ZFO-1 0 0 297.892,00 0 297.892,00 19,40 

Skupaj po letih 0 29.700,00 1.047.371,32 458.748,63 1.535.819,95 100  
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Projektni predlog 12: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Rašica 

Zap. št. projekta: 12 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Velike Lašče  

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Rašica  

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja 
v Evropi: Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Okoljska infrastruktura 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

  

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v naselju Rašica in omogočiti 
prebivalcem bolj kakovostno ţivljenje. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Ureditev kanalizacije v naselju Rašica 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Ustrezno urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci naselja Rašica  

  

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

V naselju Rašica ţivi 267 prebivalcev. Po sprejetem Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih 
voda je v naselju potrebno zgraditi kanalizacijo s čistilno napravo najkasneje do leta 2017. Z novo čistilno 
napravo bo zmanjšanje neugodnih vplivov na okolje, zmanjšanje nevarnosti onesnaţevanja vodnih virov 
in podtalnice zaradi nekontroliranih izpustov odpadnih vod ter izboljšana kakovost bivalnega okolja in 
zagotavljanje komunalne opremljenosti zemljišč, ki bodo prebivalcem nudila boljše pogoje za ţivljenje. 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Velike Lašče  Rašica  

  

Aktivnosti projekta Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Gradnja kanalizacije 
Občina bo po pridobljeni projektni in investicijski 
dokumentaciji, pridobljenem gradbenem dovoljenju, 
izvedenem javnem razpisu in podpisano pogodbo z 
izvajalcem del lahko pričela z gradnjo kanalizacije. Med 
celotnim potekom gradbenih del bo izvajan gradbeni 
nadzor. Za potrebe projekta bo vzpostavljena 
projektna skupina, ki bo skrbno preverjala in 
kontrolirala potek del.     

540.000 2011- 2012 

2. Gradnja čistilne naprave  
Tako kot za kanalizacijo bo občina pridobila vso 
potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo. Po 
izdelavi dokumentacije bo dala vlogo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Nato bo izvedla javni razpis za 
pridobitev primernega izvajalca del, s katerim bo tudi 
podpisala pogodbo. Po podpisu pogodbe se bodo 
lahko pričela gradbena dela in vzpostavitev čistilne 
naprave. 

65.000 2012 

3. Gradbeni nadzor 9.000 2011 - 2012 

4. Informiranje in obveščanje javnosti 1.000 2011 - 2012 

SKUPAJ stroški: 615. 000  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Velike Lašče 0 0  200.000 295.000 495.000 80 

Sredstva EU (ESRR) 0 0 40.000 80.000 120.000 20 

SKUPAJ po letih 0 0 240.000 375.000 615.000 100 
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Projektni predlog 13: Promocija turističnega območja Srce Slovenije 

Zap. št. projekta: 13 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik 

Sodelujoči partnerji v projektu: Občine Domţale, Kamnik, Trzin, Lukovica, Dol pri Ljubljani, 
Litija, Mengeš. 

  

Naziv projekta: Promocija turističnega območja Srce Slovenije 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: Razvoj človeških virov in 
gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in 
konkurenčnost v svetu. V regiji pa se bo do konca leta 2013 dodana 
vrednost na zaposlenega povečala za 10%. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Ohranjena dediščina 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 
- Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva 
- Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi 

reţimi in v turističnih območjih 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) – usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Povečanje turistične atraktivnosti regije, ustvarjanje novih delovnih mest ter 
nadgradnja regijskega projekta Trkamo na vrata dediščine v turistično 
destinaciji Srce Slovenije. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

 Izdelava celostnega spletnega portala, razvoj novih turističnih 
produktov in oblikovanje novih turističnih programov, izobraţevalne 
aktivnosti (novi turistični vodniki in izobraţevanje turističnih 
ponudnikov), izdelava celostnega koncepta za skupni spominek, nova 
tiskana turistična večjezična gradiva, izdelava turističnega časopisa, 
trţenje in promocija destinacije z različnimi trţenjskimi pristopi. 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

- Izveden promocijsko-izobraţevalni program: izdelan nov spletni 
portal, novi turistični programi, izdelani novi turistični produkti, 
izobrazba novih turističnih vodnikov za območje Srca Slovenije, 
izvedene delavnice za turistične ponudnike, vključitev v 
obstoječe in novo vzpostavljene  kanale (RDO) za trţenje 
destinacije, izdelan nov turistični časopis, trţenje destinacije v 

različnih medijih in s pomočjo različnih trţenjskih kanalov. 
Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalci območja Srce Slovenije, turistični akterji, potencialni turisti ter 

obiskovalci območja. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

V okviru projekta bomo izdelali nov celosten, večjezičen spletni portal, ki danes predstavlja 
enega izmed osnovnih medijev. Vsebina bo temeljila na bogati slikovni in video vsebini, 
moţnost bo direktne rezervacije preko spleta.  
Izdelali bomo nove turistične produkte in programe in s tem dvignili kakovost turistične 
ponudbe.  
Velik poudarek bomo dali izobraţevanju in tako izvedli tečaj za nove turistične vodnike za 
območje Srce Slovenije ter strokovne turistične delavnice za nosilce turistične ponudbe v 
regiji.  
Izdelali bomo celoten koncept skupnih spominkov območja Srce Slovenije; od koncepta 
izdelave embalaţ, skupne celostne podobe do trţenja.  
V okviru projekta bomo izdelali novo turistično gradivo in brošure. Izdelali bomo image 
katalog za celotno regijo ter brošurice s turističnimi produkti in ponudbo. Vse brošure bodo 
večjezične. 
Izdelali bomo turistično revijo z več izdajami, ki bo temeljila na turistični predstavitvi regije. 
Namenjena bo tako domačinom kot tujcem. 
Poskrbeli bomo tudi za promocijo območja in pri tem uporabili več trţenjskih metod: od 
klasične predstavitve in trţenja v različnih medijih, jumbo plakatih, predstavitvah na sejmih 
doma in tujini kot tudi drugih trţenjskih pristopih: promocija na ţeleznici, avtobusu, spletno 
oglaševanje. 
 
  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Občine Domţale, Kamnik, Trzin, 
Lukovica, Dol pri Ljubljani, Litija, 
Mengeš 

Zajeto je celotno območje navedenih 
občin. 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Vodenje in koordinacija projekta 20.000,00 2011-2012 

2. Vzpostavitev upravljanja in ciljnega trţenja turističnega 
območja Srce Slovenije z izvedbo programa 
promocijsko-izobraţevalne narave: regijski časopis, 
natečaj za spominke, izobraţevanje regijskih turističnih 
vodnikov in turističnih ponudnikov, predstavitev na 
večjih prireditvah, priprava turističnih programov, tisk 

308.852,00 2011-2012 

SKUPAJ stroški: 328.852,00  
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Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev 
leto 
2009 

leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Upravičenec (Agencija za 
turizem in podjetništvo 
Kamnik) 

0 0 5.000 5.000 10.000 3,04 

Partner 1 Občina Kamnik 0 0 11.786 11.786 23.572 7,17 

Partner 2 Občina Domţale 0 0 8.000 8.000 16.000 4,87 

Partner 3 Občina Lukovica 0 0 2.204 2.204 4.408 1,34 

Partner 4 Občina Trzin 0 0 893 893 1.786 0,54 

Partner 5 Občina Mengeš 0 0 3.003 3.003 6.006 1,83 

Partner 6 Občina Litija 0 0 5.971 5.971 11.943 3,61 

Partner 7 Občina Dol pri 
Ljubljani 

0 0 2.152 2.152 4.303 1,31 

sredstva EU (ESRR) 0 0 120.417 120.417 240.834 73,24 

Drugi javni viri 0 0 0 0 0 0 

Lokalni turistični ponudniki, 
sponzorji- 

0 0 5.000 5.000 10.000 3,04 

SKUPAJ po letih 0 0 164.426 164.426 328.852 100,00 
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Projektni predlog 14: Kanalizacija v naselju Peče v Občini Moravče 

Zap. št. projekta: 14 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče 

Sodelujoči partnerji v projektu:  

  

Naziv projekta: Kanalizacija v naselju Peče v Občini Moravče 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v 
Evropi: Ljubljana bo postala ena izmed prestolnic Evropske unije, ki 
s povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

d) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
e) OP Razvoj človeških virov 
f) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Okoljska infrastruktura 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Zmanjšanje obremenitev okolja.  

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Investicija izgradnje komunalne infrastrukture za območje naselja Peče bo 
zagotovila primerno komunalno infrastrukturo za odvajanje komunalnih 
odpadnih vod, ki je eden od pogojev za ohranitev poseljenosti, moţnosti 
razvoja ter s tem moţnosti za ohranitev urejene podeţelske krajine. Poleg 
tega se z izgradnjo navedene komunalne infrastrukture zagotavlja tudi 
varovanje neoporečne pitne vode, ki se zagotavlja okoliškim prebivalcem. 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Zmanjšanje obremenjevanja okolja s komunalnimi odpadnimi vodami ter 
zavarovanje neoporečne pitne vode. 
 

Ciljna(-e) skupina(-e): Prebivalstvo naselja Peče 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Projekt zajema izgradnjo fekalnega kanalizacijskega kanala v skupni dolţini 1000 m vključno s 
predvidenimi hišnimi priključki, izgradnjo črpališča ter manjše čistilne naprave (300 PE). 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Moravče Peče 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava projektne dokumentacije (PGD, DIIP, IP, 
PIZ)  

Po pridobljenem idejnem projektu in sluţnostnih pogodbah, 
bo občina pridobila projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter projekt za izvedbo. Občina bo pridobila še 
vso drugo nujno potrebno investicijsko dokumentacijo. 

90.000 2009-2010 

2. Izvedba investicije  
Gradbeno dovoljenje: 
Ob vsej potrebni dokumentaciji bo občina pridobila še 
gradbeno dovoljenje. Tako bo imela vso potrebno 
dokumentacijo ter dovoljenja za gradnjo kanalizacije.  
Izvedba razpisa za oddajo del: 
Občina je zavezana, da v sklopu javnih naročil izvede javni 
razpis za pridobitev primernega izvajalca del. 
Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem: 
Po zaključku javnega razpisa izvajalca del bo občina 
podpisala pogodbo z najprimernejšim ponudnikom. 
Začetek del: 
Ob pridobitvi vse potrebne projektne in investicijske 

943.800 2011-2012 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

dokumentacije, gradbenega dovoljenja ter z izborom 
izvajalca del, bo občina lahko pričela z gradbenimi deli na 
kanalizacijskem sistemu.  
Končanje del: 
V sklopu projekta bo vzpostavljena projektna skupina, ki bo 
skrbela, da bo investicija potekala  v skladu s terminskim 
planom.  

3. Stroški gradbenega nadzora  23.000  

SKUPAJ stroški: 1.056.800  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Občina Moravče  96.800 350.000 500.000 946.800 90 

sredstva EU (ESRR)  0 50.000 60.000  110.000 10 

SKUPAJ po letih  96.800 400.000 560.000 1.056.800 100 
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Projektni predlog 15: Gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Brezju 

Zap. št. projekta: 15 

 

Nosilec projekta (upravičenec):  Občina Dobrova-Polhov Gradec 

Sodelujoči partnerji v projektu: JP VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. 

  

Naziv projekta: Gradnja kanalizacije in čistilne naprave na Brezju 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v 
Evropi: Ljubljana bo postala ena izmed prestolnic Evropske unije, ki 
s povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

g) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
h) OP Razvoj človeških virov 
i) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): - Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): - Okoljska infrastruktura 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Ohranjanje narave in okolja z urejevanjem komunalne infrastrukture v Občini 
Dobrova-Polhov Gradec. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

- Zagotoviti kakovostne komunalne storitve v naselju Brezje, 
- Zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih voda v naselju Brezje 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

Urejena kanalizacija v naselju Brezje, 
Urejeno čiščenje odpadnih voda 

Ciljna(-e) skupina(-e): Krajani naselja Brezje 

 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Dobrova-Polhov Gradec Brezje 

  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Priprava projektne dokumentacije 20.697,71 2010 

2. Priprava investicijske dokumentacije 6.310,00 2011 

3. Gradnja kanalizacije in čistilne naprave 1.565.989,41 2011-2012 

4. Vodenje investicije in nadzor 34.084,00 2011-2012 

SKUPAJ stroški: 1.627.081,12  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

Nosilec projekta (Občina 
Dobrova–Polhov Gradec.)   20.697,71 899.087,95 512.292,46 1.432.078,12 88,02 

VO-KA d.o.o.   0 0 0 0 

sredstva EU (ESRR)   100.000 95.003 195.003,00 11,98 

SKUPAJ po letih 0 20.697,71 999.087,95 607.295,46 1.627.081,12 100 

 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

V naselju Brezje ni urejene kanalizacije, odpadne vode se zbirajo v nepropustnih greznicah. Projekt, ki 
zajema pripravo dokumentacije, gradnjo kanalizacijske infrastrukture in čistilne naprave, bo omogočil: 

1. zmanjšanje nevarnosti onesnaţevanja vodnih virov,  
2. zmanjšane neugodnih vplivov na okolje, 
3. zagotovil komunalno opremljenost zemljišč in 
4. izboljšal kakovost bivalnega okolja. 
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Projektni predlog 16: Kamniška Bistrica kot zelena os regije 

Zap. št. projekta: 16 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Domţale 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Kamniška Bistrica kot zelena os regije 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki 
bo hkrati omogočal dobro dostopnost javnih storitev in bliţino ohranjene 
narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije. Do leta  2013 bo 
več kot 80% ljudi imelo v povprečju  manj kot 300 metrov zračne razdalje 
do javnih površin in javnega prevoza. Skozi doseganje tega cilja pa bodo v 
regiji zmanjšane tudi notranje razlike v razvitosti.  

Ukrep RRP (št. in naziv): Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega ţivljenjskega prostora: cilj 
ukrepa je z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo 
začrtanih programov doseči kakovostne pogoje za delo in ţivljenje v 
regiji. 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi 
reţimi in v turističnih območjih  

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 

 
 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 
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 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

 Nadaljevanje in nadgradnja regijskega projekta »Kamniške Bistrice kot 
Zelene osi regije«, 

 Spodbujanje pasivne in aktivne rekreacije občanov ter spodbujanje 
zdravega in aktivnega načina ţivljenja, 

 Razvoj ter ohranjanje kulturne, historične, naravne, zgodovinske in 
tehnične dediščine območja. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

 Zaščita in racionalna raba zelenih površin ob vodotoku z ohranjanjem kar 
najbolj naravnega stanja vodotoka,  

 Vzpostavitev novih točk dediščine in drugih turistično rekreativnih 
atrakcij vezanih na naravo, kulturne in historične vsebine prostora. 

 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Dolţina (v km) urejene turistično-rekreacijske poti, 

 Število novo postavljenih počivališč z osnovno opremo (klopi za 
sedenje, mize, informativno tablo, smetnjaki, osnovno ureditvijo 
prostora, preprostimi otroškimi igrali in drugimi manjšimi 
ureditvami), 

 Število novo vzpostavljenih učnih poti, 

 Število prebivalcev (rekreativcev), ki uporabljajo pot, 

 Število drugih obiskovalcev (izletniki, turisti). 

Ciljna(-e) skupina(-e): Občanke in občani Domţal ter širše okolice, potencialni turisti,  
rekreativci, kolesarji, pohodniki. 
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Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Vzpostavitev rekreacijskih poti namenjenih pešcem in kolesarjem ob vodotoku Kamniške Bistrice, njenih 
mlinščicah in deloma pritoka Rače z namenom povezave posameznih delov poti zelene osi in doseganja 
večje povezanosti območja v širšem regionalnem kontekstu. 
 
Vzpostavitev novih turistično-rekreativnih atrakcij na zeleni osi kot dopolnilno obstoječim točkam, ki so 
bile izvedene v obdobju 2007-2009 v okviru projekta »Trkamo na vrata dediščine«. Gre za vzpostavitev 
učnih poti po naravno ohranjenih območjih in vzpostavitev desetih manjših točk dediščine vezane na 
naravno, kulturno, zgodovinsko in tehnično dediščino Kamniške Bistrice ter njenih mlinščic in pritokov. 
Prva učna pot je ena redkih ostankov še ohranjenega poplavnega jelševega gozda ob Kamniški Bistrici pod 
Homškim hribom, druga pa edini ostanki mrtvic ob celotnem toku Kamniške Bistrice, ki jih je moč še 
ohraniti in hidrološko povezati z matično strugo in se nahaja juţno od Domţal. 
 
Točke dediščine se bo opremilo, s tablami z informacijsko, izobraţevalno in ozaveščevalno vsebino katere 
namen je informiranje o dediščini ter krepitev regionalne identitete in identifikacije občanov s svojo reko 
in dediščino regije. V ta namen se projektno stran »Kamniška Bistrica kot Zelena os regije« vsebinsko 
močno nadgradi. 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Domţale  Naselja ob Kamniški Bistrici, Pšati, Rači 
in Radomlji (Domţale). 

 
  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Izdelava projektne in investicijske dokumentacije  96.740 Oktober 2010 – 
Maj 2011 

2. Pridobivanje zemljišč 100.000 December 2010 – 
Marec 2012 

3. GOI dela in ostala dela  1.241.287 Julij 2011 – 
December 2012 

4. Vodenje projekta  24.826 Julij 2011 – 
December 2012 

SKUPAJ stroški: 1.462.853  

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec projekta 
Občina Domžale) 

 17.286 494.925 764.393 1.276.604 87,3 

sredstva EU (ESRR)   58.749  127.500 186.249 12,7 

SKUPAJ po letih  17.286 553.674 891.893 1.462.853 100,0 
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Projektni predlog 17: Sanacija vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, 
Strahomer – Odsek Matena–Iška Loka 

Zap. št. projekta: 17 

 

Nosilec projekta (upravičenec): Občina Ig 

Sodelujoči partnerji v projektu: / 

  

Naziv projekta: Sanacija vodovoda v naseljih Brest, Matena, Tomišelj, Strahomer – Odsek Matena 
Iška Loka 

 

Prioriteta RRP (št. in naziv): Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost ţivljenja najvišja v 
Evropi:Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s 
povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji zagotavlja vrhunsko 
kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana 
ţivljenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji. 

Ukrep RRP (št. in naziv): Učinkovite komunalne storitve 

 

Navezava projekta na ustrezni OP 
(označite): 

a) OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov 
b) OP Razvoj človeških virov 
c) OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture 

Razvojna prioriteta OP (naziv): Razvoj regij 

Prednostna usmeritev OP (naziv): Okoljska infrastruktura 

 

 
Vsebinsko področje projekta (označi le eno alinejo): 
 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – poslovne cone 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – regijski inkubatorji ali centri regionalnega pomena 

 Ekonomska infrastruktura (1a) – spodbujanje podjetništva in ustvarjanja delovnih mest 

 Izobraţevalna infrastruktura (1a) 

 Okoljska infrastruktura (2a) – vodooskrba 

 Okoljska infrastruktura (2a) – odvajanje in čiščenje odpadnih voda  

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
operacije v okviru območij Natura 2000 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
urejanje okolja z izgradnjo ERM objektov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
obnova zgradb kulturne dediščine 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
gradnja zgradb kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
javna turistična infrastruktura in turistično-razvojni projekti 

 Javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi in v turističnih območjih (2b) – 
trţenje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 

      Razvoj urbanih naselij (3a) –usklajen prostorski razvoj in upravljanje prostora v   regijah 
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 Razvoj urbanih naselij (3a) – čisti transportni sistemi ali javni potniški promet 

 Razvoj urbanih naselij (3a) – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuščenih urbanih območij 

 Socialna infrastruktura (3b) – domovi za ostarele 

 Socialna infrastruktura (3b) – varstveno delovni centri 

 Socialna infrastruktura (3b) – vrtci 

 Socialna infrastruktura (3b) – urgentni centri v lasti občin 

 
 

Splošni cilji projekta 
(dolgoročni): 

Zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo 
(izboljšanje tlačnih razmer), zmanjšanje vodnih izgub in varovanje 
vodnih virov. Območje predstavlja vodovarstveno območje za 
oskrbovanje ljubljanske regije s pitno vodo. Z izgradnjo vodovoda bo 
tudi oskrbovanje zaledja bolj kvalitetna. 

Specifični cilji projekta 
(kratkoročni): 

Prebivalci bodo deleţni boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo 

 
 

Pričakovani merljivi(!) 
rezultati projekta: 

 Izgradnja primarnega voda v dolţini  1.929 m, premer cevi 
DN150 (1.653 m) in DN 100 (276 m) in sekundarni vod v 
dolţini 2.013 m, premer cevi  DN 100 

Ciljna(-e) skupina(-e): Krajani naselij Iška Loka in Matena 
 
 

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe: 

Obstoječa oskrba s pitno vodo ni ustrezna zaradi cevovodov neustrezne kvalitete, stalnih 
defektov, nedostopnosti do cevovodov, premajhne propustnosti za dovod zadostnih količin 
pitne vode in neustreznih tlakov v omreţju. Stranske ulice nimajo javnega vodovoda. Za 
zagotovitev primerne oskrbe območja  je potrebna izgradnja primarnega voda premera DN 
150 mm, ki bo potekal od zaključka obstoječega NL DN 150 na zahodnem delu naselja 
Matena do osrednjega dela naselja Iška Loka. Do konca naselja Iška Loka bo potekal 
cevovod premera 100 mm.  Trasa primarnega voda bo potekala po javni poti, ki povezuje 
obravnavani naselji. Predvidena je tudi izgradnja sekundarnega omreţja, da bodo 
stanovanjski objekti lahko direktno priključeni na javni vodovod. 
 

  

Geografska lokacija 
projekta:  

Občina(-e): Naselje(-a): 

Ig Matena, Iška Loka 
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Aktivnosti projekta 
Ocenjeni bruto 
stroški (v EUR) 

Terminski načrt 
(od-do) 

1. Po pridobitvi odločbe o sofinanciranju projekta bo 
Občina izvedla postopek  javnega naročila za pridobitev 
izvajalca za izvedbo investicije. Po uspešno izvedenem 
razpisu in podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem se bo 
pričela gradnja vodovodnega omreţja. Občina bo 
zagotovila strokoven nadzor nad gradnjo. Ustanovljena 
bo projektna skupina, ki bo spremljala in vodila projekt. 

872.898,00 2011 - 2012 

2.  Gradbeni nadzor 13.093,46 2011 - 2012 

3. Informiranje in obveščanje javnosti 2.491,48 2011 - 2012 

4. Izdelava raznih dokumentov, drugo 7.800,00 2011 

SKUPAJ stroški: 896.282,94 2011 - 2012 

 
Finančni načrt (v EUR, bruto): 

Viri sredstev leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012 
SKUPAJ 
po virih 

% 

upravičenec (nosilec projekta 
Občina Ig) 

  291.461 438.277 729.738 81,42 

sredstva EU (ESRR)   166.545  166.545 18,58 

SKUPAJ po letih   458.006 438.277 896.283 100,0% 
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5. PREDSTAVITEV IZVEDBE USKLAJEVALNIH 
IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTI V 
LJUBLJANSKI URBANI REGIJI PRI PRIPRAVI 
IZVEDBENEGA NAČRTA RRP LUR 2007-2013 ZA 
OBDOBJE 2010-2012 
 
V okviru priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske 
urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010 – 2012 je Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije izvajala naslednje aktivnosti: 

5.1. Aktivnosti pred javnim razpisom SVLR  

 
Na RRA LUR so priprave za izdelavo in sprejem izvedbenega načrta potekale od 
začetka leta 2009.  
 
RRA LUR je v Plan dela za leto 2009 kot enega izmed osnovnih in najpomembnejših 
ciljev zapisala izdelavo in sprejem Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 in ga kot 
takega februarja 2009 tudi predstavila Svetu zavoda. Pričakovana izdelava novega 
Izvedbenega načrta je bila napovedana tudi na vseh organih regije: Svetu LUR, 
Regionalnem razvojnem svetu LUR in njegovih odborih. 
 
Ţe pred objavo javnega razpisa je potekalo sodelovanje s Sluţbo Vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko in z Zdruţenjem regionalnih razvojnih agencij. RRA 
LUR je bila v rednem stiku z nosilci razvoja v regiji in jih motivirala za pripravo 
regijskih projektov ter posredovanje projektnih idej. V okviru priprav na javni razpis se 
je direktorica RRA LUR 4. 6. 2009 udeleţila posveta na SVLR.  

5.2.  Prijava na javni razpis Službe vlade RS za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko 

 
Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 12. 6. 2009 objavila 
Javni razpis za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja razvoja na 
regionalni ravni 2009 in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov 
za obdobje 2010 – 2012. Predmet javnega razpisa sta bila: 
Sofinanciranje razvojnih nalog na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu za 
leto 2009, in 
Sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2010 – 2012 v delu, ki se nanaša na razvojno regijo.   
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RRA LUR je kandidirala za oba namena in skladno z razpisom ter razpisno 
dokumentacijo vlogo oddala 10. 7. 2009. 
 
Na SVLR je 13.7.2009 potekalo javno odpiranje vlog, ki sta se ga udeleţila tudi 
zaposlena iz RRA LUR. Strokovna komisija je na odpiranju vlog pregledala, ali so vse 
vloge pravočasne in pravilno označene ter ali vsebujejo vse obrazce iz razpisne 
dokumentacije. 
 
SVLR je izdala sklep o dodelitvi sredstev, ki ga je RRA LUR prejela 13.8.2009. Sklepu je 
sledil podpis pogodbe o sofinanciranju priprave Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012; 
pogodba je bila s strani SVLR podpisana 14.8.2009, s strani RRA LUR pa 24.8.2009. 

5.3. Izbira zunanjega izvajalca 

 
V skladu z javnim razpisom za sofinanciranje je RRA LUR 10.7.2009 na SVLR 
predloţila razpisno dokumentacijo za javno naročilo Storitve v zvezi z izdelavo 
Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-
2013 za obdobje 2010-2012. SVLR je 4.8.2009 pozvala RRA LUR k dopolnitvi 
predloţene razpisne dokumentacije, 5.8.2009 pa poslala obvestilo, da za javno naročilo 
ni potrebna objava na Portalu javnih naročil ter da lahko RRA LUR začne s postopkom 
oddaje javnega naročila, dne 7.8.2009 je bila razpisna dokumentacija s strani SVLR 
potrjena. 
 
Na podlagi obvestila in upoštevaje priporočila SVLR je bil v RRA LUR začet postopek 
oddaje javnega naročila v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje. Na RRA LUR je 
prispela ena ponudba, ki je izpolnjevala vse zahtevane pogoje, zato je bila 28.8.2009 
podpisana pogodba med zunanjim izvajalcem (podjetje Oikos d.o.o.) in RRA LUR.  

5.4.  Načrt priprave Izvedbenega načrta 

 
V mesecu juniju je bila pripravljena vsebina gradiva »Načrt priprave Izvedbenega načrta 
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 
2010-2012.« V njem je opisana zakonska podlaga za novi izvedbeni načrt, obseg 
izvedbenega načrta in postopek priprave. Predstavljeni so bili tudi sestavni deli, ki jih 
mora vsak projektni predlog vsebovati ter upravičeni nameni operacij in predviden 
časovni okvir priprave izvedbenega načrta. 
 
Načrt priprave Izvedbenega načrta smo poslali ţupanom vseh občin Ljubljanske urbane 
regije z namenom seznaniti občine o tem, da na RRA LUR poteka priprava novega 
izvedbenega načrta. Načrt priprave izvedbenega načrta je bil poslan tudi vsem članom 
Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije in članom vseh odborov.  
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Dne 30.6.2009 je bil Načrt priprave izvedbenega načrta potrjen na seji Regionalnega 
razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije, 9.7.2009 pa tudi na seji Sveta Ljubljanske 
urbane regije. Načrt priprave Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 je bil obravnavan na 
naslednjih odborih: Odbor za razvoj podeţelja (8.7.2009), Odbor za infrastrukturo, 
okolje in prostor (16.7.2009), Odbor za gospodarstvo (26.8.2009). Člani odborov so se 
seznanili z načrtom priprave in predlagali projekte iz njihovega področja. Odbor za 
človeške vire se je sestal v septembru, na njem so bile predstavljene aktivnosti priprave 
Izvedbenega načrta 2010 - 2012. 

5.5.  Zbiranje projektnih predlogov  

 
Julija smo vsem občinam LUR poslali dopis s predstavitvijo poteka priprave 
Izvedbenega načrta 2010 – 2012 in časovnim okvirom priprave, hkrati smo jim poslali 
tudi projektni obrazec. Za zbiranje projektnih predlogov smo zaradi časovne 
omejenosti določili rok 14.8.2009, dejansko pa smo projektne predloge sprejemali tudi 
kasneje.  
 
Obvestilo o tem, da RRA LUR pripravlja novi izvedbeni načrt, smo objavili tudi na 
spletni strani www.rralur.si; prav tako je bil tam objavljen tudi Načrt priprave 
izvedbenega načrta in projektni obrazec. 
 
Projektni predlogi, ki so ustrezali upravičenim namenom operacij in drugim pogojem, 
določenim z Javnim razpisom za sofinanciranje razvojnih nalog subjektov spodbujanja 
razvoja na regionalni ravni 2009 in priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih 
programov za obdobje 2010 – 2012, so se uvrstili v nadaljnjo obravnavo in 
podrobnejšo evalvacijo za nabor projektov za uvrstitev v Izvedbeni načrt Regionalnega 
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012. 
 
Za nepopolne projektne predloge, ki so ustrezali gornjim omejitvam, vendar so bili 
njihovi obrazci pomanjkljivo ali neustrezno izpolnjeni, smo občinam oziroma nosilcem 
razvoja poslali pozive na dopolnitve. V nekaterih primerih je prihajalo do sprememb 
projektnih obrazcev tudi brez poziva, samostojno s strani prijaviteljev.  
 
Na pobudo nosilcev razvoja je bilo oblikovanih nekaj projektnih predlogov, ki 
presegajo meje posameznih občin in imajo širok regionalni pomen. V RRA LUR smo 
tovrstne projektne predloge oblikovali v širše regionalne projekte in občine LUR 
povabili k sodelovanju. Tiste regionalne projekte, za katere so občine izkazale interes, 
smo v skladu z njihovimi pripombami tudi dopolnili in jih uvrstili v nabor projektov.  

5.6.  Sestanki in posvetovalna dejanja 

 
Dne 22. 6. 2009 se je direktorica RRA LUR udeleţila posveta, ki ga je organiziralo 
Zdruţenje regionalnih razvojnih agencij RRA GIZ za direktorje regionalnih razvojnih 

http://www.rralur.si/
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agencij, posveta pa se je udeleţila tudi ministrica Ploštajnerjeva. Namen posveta sta bila 
predstavitev pobud in stališč, kako hitreje in učinkoviteje koristiti evropska sredstva in 
razprava o predlogih direktorjev. 
 
V času priprave izvedbenega načrta 2010 - 2012 so vsakodnevno potekali sestanki med 
predstavniki RRA LUR in predstavniki občin LUR ter drugimi nosilci razvoja v regiji, 
katerih namen je bila podrobnejša predstavitev novega izvedbenega načrta s strani RRA 
LUR in projektnih idej s strani občin. Vsakodnevno smo zaposleni na RRA LUR tudi 
telefonsko in po elektronski pošti komunicirali s predstavniki občin in odgovarjali na 
njihova morebitna vprašanja. Evidenca vseh sestankov, telefonskih razgovorov in 
elektronskih sporočil v zvezi s pripravo izvedbenega načrta se nahaja v arhivu RRA 
LUR.  
 
Vprašanja, ki so se pojavljala tekom zbiranja in analize projektnih predlogov, pri katerih 
smo potrebovali pomoč, smo redno posredovali tudi predstavnikom SVLR.  
 
Prav tako so redno potekala tudi usklajevanja in sestanki z zunanjim izvajalcem. 
 
Na SVLR smo v skladu z razpisom in navodili dne 28.8.2009 oddali indikativno 
finančno razdelitev po projektih in letih (2010, 2011, 2012). Pred tem, natančneje 
6.8.2009, smo se predstavniki RRA LUR udeleţili tudi posvetovalnega sestanka na 
SVLR za vse regionalne razvojne agencije, kjer sta nam bila za dodatna pojasnila v zvezi 
s pripravo izvedbenih načrtov in naborom projektov na voljo predstavnika SVLR. 

5.7. Sprejem Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 
2010 – 2012 

 
Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane regije je 28.9.2009 obravnaval osnutek 
Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 
– 2013 za obdobje 2010 – 1012, ter pripravil predlog izvedbenega načrta katerega je 
posredoval Svetu ljubljanske urbane regije potrditev. Seja Sveta Ljubljanske urbane 
regije na kateri so ţupani Ljubljanske urbane regije sprejeli izvedbeni načrt je bila 
sklicana 29.9.2009. 
 
Rok za posredovanje Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 na SVLR je bil 
5.10.2009. 
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5.8. Dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 
2010 – 2012, mnenje SVLR, izdelava čistopisa 

 
Vlada RS je 31. 12. 2009 izdala Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, 
št. 113/2009), s katero se je postopek sprejema izvedbenega načrta nekoliko spremenil. 
Sluţba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je zato vse regionalne 
razvojne agencije pozvala k dopolnitvi izvedbenih načrtov, in sicer tako, da je preverjala 
vključevanje partnerjev v postopek priprave izvedbenih načrtov, ustreznost kriterijev za 
izbor operacij in realnost dinamike izvajanja glede na pripravljenost projektov skupaj s 
pregledom stanja izdelane dokumentacije za vse projekte, vključene v izvedbeni načrt.  
 
Dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane 
regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije na Sluţbo Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko oddala 15. 
2. 2010, o pripravi dopolnitve pa smo obvestili tudi vse nosilce projektov, vključenih v 
izvedbeni načrt. 
 
Sredi meseca marca smo prejeli pozitivno pisno mnenje Sluţbe Vlade za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko glede usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji z 
nekaj priporočili, o čemer smo obvestili tudi vse nosilce projektov. Na podlagi mnenja 
Sluţbe Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko je Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije z sodelovanjem nosilcev projektov pripravila nov 
čistopis Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane 
regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012.  
 
Po sprejemu čistopisa na seji Sveta Ljubljanske urbane regije, ki je sklicana dne 22. 4. 
2010, mora Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije čistopis izvedbenega 
načrta skupaj s sklepom Sveta Ljubljanske urbane regije posredovati Sluţbi Vlade za 
lokalno samoupravo in regionalno politiko.  Pogoj za oddajo vlog nosilcev posameznih 
projektov na Javni poziv za predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova 
prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za 
obdobje 2010-2012«  je nato izpolnjen. 

 

5.9.   Spremljanje izvajanja izvedbenega načrta 

 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je spremljala prijavo projektov z 
Liste prioritetnih projektov izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007-2013 za obdobje 2010-2012 na Javni poziv za 
predloţitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni 
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razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.  
 
V drugi polovici 2010 je bilo ugotovljeno, da se je na poziv uspešno prijavil zgolj en 
projekt izmed šestnajstih, dva projekta pa sta bila pozvana k dopolnitvam. Za uspešno 
črpanje sredstev namenjenih razvoju regije je bilo tako potrebno na listi prioritetnih 
projektov devet projektov popraviti ali dopolniti, štiri projekte pa povsem zamenjati. 

 

5.10. Ponoven poziv za predložitev predlogov projektov 

 
Dne 19.11.2010 je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije pozvala 
občine Ljubljanske urbane regije, da predloţijo predloge projektov s katerimi bo 
mogoče nadomestiti projekte, ki ne bodo prijavljeni na javni poziv oz. posodobiti 
projekte za katere nosilci menijo, da jih bo z spremembami in dopolnitvami mogoče 
prijaviti na javni poziv.  
 
Na poziv je bilo posredovanih devet posodobljenih projektov, za štiri pa so nosilci 
sporočili, da ne bodo izvedeni na predlagan način. Poleg teh so občine Ljubljanske 
urbane regije poslale še 13 novih projektnih predlogov za uvrstitev na prioritetno listo. 
 
Na podlagi dodatnega vrednotenja novoprispelih projektov je bila na podlagi meril 
Sveta Ljubljanske urbane regije oblikovana nova lista prioritetnih projektov, pri čemer 
je bilo zaradi zmanjšanja vrednosti nekaterih projektov nanjo mogoče uvrstiti en 
dodaten projekt. 
 
V času poziva je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije nudila občinam 
podporo pri pripravi projektov, po izteku roka za prijavo projektov, pa je z nosilci 
projektov usklajevala vsebinske podrobnosti in deleţe sofinanciranja. 

 

5.11. Sprejem sprememb Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za 
obdobje 2010 – 2012 

 
Spremembe in dopolnitve Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012 se sprejemajo po 
enakem postopku kot osnoven dokument. Tako je osnutek dopolnjenega izvedbenega 
načrta dne 14.12.2010 obravnaval Odbor za infrastrukturo, ki je vsebinsko pristojen za 
vse tri novo predlagane projekte nato pa je gradivo obravnaval na dopisni seji še 
Regionalno razvojni svet, ki je podal Svetu Ljubljanske urbane regije predlog za sprejem 
dopolnitev izvedbenega načrta. Svet ljubljanske urbane regije je dne 16.12.2010 na svoji 
prvi seji potrdil predlog dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
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programa Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012. Na podlagi 
potrjenega predloga dokumenta je bila, skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih 
spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009), Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno politiko 
in regionalni razvoj zaprošena za izdajo mnenja k dopolnjenemu načrtu. Sluţba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno politiko in regionalni razvoj je mnenje podala dne 
18.1.2011, nato pa je bil Svetu Ljubljanske regije podan predlog, da sprejme čistopis 
dopolnitev Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane 
regije 2007 – 2013 za obdobje 2010 – 2012, ki je podlaga za prijavo projektov na javni 
poziv. 
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5. ZAKLJUČEK 

6.1 Odgovornost 

 
Za pripravo, prijavo in izvedbo projektov je odgovoren vsak nosilec projekta 
posamično. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije lahko v sodelovanju 
z razvojnimi partnerji organizira informiranje partnerjev o prihajajočih priloţnostih za 
sofinanciranje projektov, prijavitelje lahko podpre z ustrezno dokumentacijo, ki je v 
njeni pristojnosti (izvedbeni načrt, prednostni projekti regije, itd). 

 
Nosilci projektov so dolţni Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije 
poročati o: 

 napredovanju projektov,  

 morebitnih odstopanjih  od predvidenih terminskih načrtov, 

 nepravilnostih na projektih, 

 zaključkih projektov in njihovih rezultatih.   

6.2 Postopek sprememb Izvedbenega načrta Regionalnega 
razvojnega programa LUR 2007 – 2013 za obdobje 2010-2012 

 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo še naprej redno spremljala 
stanje pripravljenosti projektov v regiji in v skladu s potrebami predlagala Svetu 
Ljubljanske urbane regije spremembe Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega 
program Ljubljanske urbane regije 2007 – 2013 za obdobje  2010-2012.  

 
Zato bo v  poročilih o izvajanju projektov predstavila naslednje vsebine:  

 Projekti v izvajanju – stanje in pričakovanja. 

 Projekti v pripravi – stanje in pričakovanja. 

 Prihajajoče priloţnosti za sofinanciranje projektov.  
 

Natančnejše informacije o opravljenih aktivnostih v sklopu priprave izvedbenega načrta 
z navedbo projektov najdete na www.rralur.si.  

6.3 Promocija in informiranje  

 
Namen seznanjanja javnosti s cilji in rezultati izvedbenega načrta je vzpodbuditi 
pozitiven odnos do regije kot vmesne stopnje med občinami in drţavo ter izvajanja 
regionalnih projektov v smislu izkoriščanja regionalnih razvojnih priloţnosti ali 
reševanja skupnih regionalnih izzivov. Obveščanje širše javnosti bo omogočilo tudi 
večjo udeleţbo ciljnih skupin pri izvajanju regionalnega razvojnega programa. 

http://www.rralur.si/
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6.3.1 Ciljne skupine 

 
Z ukrepi na področju informiranja in obveščanja se povečuje osveščenost javnosti in 
zagotavlja preglednost postopkov, obenem pa se spodaj navedene skupine informira o 
priloţnostih, ki jih ponuja izvedbeni načrt: 

 Partnerji projektov, potencialni prijavitelji in končni upravičenci. 

 Regionalne in lokalne oblasti. 

 Panoţne in strokovne organizacije. 

 Gospodarski in socialni partnerji. 

 Nevladne organizacije. 

 Širša javnost. 

6.3.2 Sredstva za informiranje in obveščanje javnosti 

 

Spletna stran 
Na spletni strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije www.rralur.si 
bodo redno objavljena obvestila o aktivnostih agencije, procesu priprave izvedbenega 
načrta, dogodkih za vključevanje javnosti, na voljo pa bodo tudi vsi pomembni 
dokumenti in kontaktni podatki.  

http://www.rralur.si/

