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Uvod

Namen Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 – 2006 
je v času vstopanja v Evropsko unijo rešiti nekatere ključne strukturne probleme regije in ji s  
tem zagotoviti uspeh in konkurenčnost v prihodnosti. Na podlagi regionalnega razvojnega 
programa bodo občine, gospodarstvo in drugi razvojni partnerji lahko začeli izvajati svoje  
projekte in se pri njihovi pripravi opirali na skupno dogovorjena izhodišča, ki jih opredeljuje  
regionalni razvojni program.

Regionalni razvojni program za Ljubljansko urbano regijo je pripravljen za obdobje 
2002 – 2006. Za njegovo pripravo je odgovorna Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije. Priprava se je formalno pričela februarja 2002, decembra 2002 pa je bil  
razvojni program potrjen na programskem odboru. Decembra 2002 je bil predložen Agenciji  
RS za regionalni razvoj v predhodno vrednotenje. V prvi polovici 2003 bo predložen v 
potrditev občinskim svetom 24 občin Ljubljanske urbane regije.

Regionalni razvojni program je razdeljen na strateški in izvedbeni del. Ključni elementi 
strateškega dela so vizija regije, prednostne naloge, cilji in strategije za njihovo uresničitev. V 
izvedbenem delu pa so predstavljeni podprogrami z izvedbenimi projekti. Prioritete so 
razdeljene na 17 podprogramov, za njihovo uresničitev pa je opredeljenih 48 izvedbenih  
projektov. 

V tabelarnem delu razvojnega programa so okvirni stroški posameznih izvedbenih projektov 
razdeljeni po občinah in po letih. Pri tem je predpostavljeno, da se občine aktivno vključijo v 
vse projekte, ki bi jih bilo smiselno izvajati v posamezni občini, seveda pa se bodo občine  
same odločile, pri katerih projektih bodo sodelovale, in pri katerih ne.

3



Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Povzetek Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske 
urbane regije za obdobje 2002 – 2006   

Namen programa

Osrednjeslovenska oziroma Ljubljanska urbana regija, ki ustvari sorazmerno največji delež 
družbenega proizvoda v državi, se po prelomu tisočletja sooča z velikimi in težko 
predvidljivimi razvojnimi izzivi. Celotna Evropa in z njo Slovenija je del velikih  
gospodarskih in političnih premikov v vse bolj globaliziranem in s tem medsebojno odvisnem 
svetu. Vstop v Evropsko unijo predstavlja zgodovinsko priložnost za regijo s prestolnico, ki 
bo postala eno od osrednjih upravnih, akademskih in gospodarskih središč v Evropski uniji. 
 
Namen programa je, v času ob vstopu v Evropsko unijo, rešiti nekatere ključne strukturne 
probleme regije in ji s tem zagotoviti uspeh in konkurenčnost v prihodnosti. Regionalni  
razvojni program predstavlja okvir oziroma podlago za sodelovanje vseh, ki želijo sodelovati 
pri razvoju regije, predvsem pa tistih, ki imajo na razvoj regije največji vpliv. Na podlagi  
regionalnega razvojnega programa bodo občine, gospodarstvo in drugi razvojni partnerji  
lahko začeli izvajati svoje projekte in se pri njihovi pripravi opirali na skupno dogovorjena 
izhodišča. 

Regionalni razvojni program za Ljubljansko urbano regijo sledi trem glavnim ciljem razvoja  
regije:
1. Delujoče somestje.
2. Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja.
3. Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi. 

Z izkoriščanjem »spečega« potenciala - sodelovanja med razvojnimi partnerji, ki se danes na 
vseh področjih kaže kot najbolj šibka točka regije, bo regija dosegla konkurenčnost vseh, tako 
javnih storitev, kot gospodarstva in družbenih dejavnosti. 

Da bo regija dosegala zastavljene cilje bo potrebno sodelovanje velikega števila raznovrstnih 
organizacij in posameznikov, ki posredno in neposredno vplivajo na razvoj regije. 

Sektorske politike in njihovi ukrepi 

V regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije predlagamo celo vrsto  
ukrepov, ki bodo spodbudili nastajanje kakovostnega življenjskega in poslovnega okolja v  
regiji. V posamezne sektorje program, razen v redkih primerih, ne zahaja. Verjamemo namreč, 
da bo razvoj sektorjev hitrejši in še bolj učinkovit ravno v kakovostnem okolju, ki ga bomo 
hkrati lahko izrabili vsi, ki imamo željo in voljo v kakovostnem okolju delati in se razvijati.  
Ukrepi v regionalnem razvojnem programu so horizontalne narave, saj namesto delovanja 
vertikalno, skozi vsak sektor posebej delujejo skozi več sektorjev. Tako ukrepi pomagajo več 
organizacijam hkrati ter spodbujajo med-sektorske povezave, ki vodijo v večjo dodano 
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vrednost in hitrejši razvoj. Regija se bo po naše torej naglo razvijala le, če bo za razvoj 
omogočila dobre poslovne povezave, kakovostno življenjsko okolje in hitre ter učinkovite 
komunikacije s svetom. 

Zakonska podlaga 

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije je pripravljen na podlagi Zakona o  
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99). Regionalni razvojni 
program je programski in izvedbeni dokument, kjer so določene razvojne prednostne naloge 
regije in programi ter projekti za njihovo doseganje. 

Z zakonom določeni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so:
• spodbujanje uravnoteženega gospodarskega, socialnega in prostorskega vidika razvoja; 

zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in pri življenjskih možnostih med regijami, s 
poudarkom na celostnem pristopu k razvoju podeželja;

• preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi;
• ohranjanje poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije ob upoštevanju 

policentričnega sistema poselitve;
• pospeševanje razvoja okolju prijaznega gospodarstva ter varovanja naravnih dobrin, 

naravnih vrednot in kulturne dediščine ter drugega javnega dobra.

Za pripravo regionalnega razvojnega programa so bila upoštevana določila v obliki Navodila 
o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja 
regionalnega razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 52/2000, 111/2000). 

Priprava regionalnega razvojnega programa

Po daljšem usklajevanju so vse občine Ljubljanske urbane regije 5. februarja 2002 
podpisale pogodbo o financiranju priprave Regionalnega razvojnega programa 
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 – 2006. 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki pripravlja Regionalni razvojni 
program je bila ustanovljena v letu 2001 in se kot organizacija s programiranjem in 
regionalnim razvojem srečuje prvič. Vendar imajo vsi njeni zaposleni in zunanji sodelavci 
veliko znanj in izkušenj, ki bodo pomagale pri kakovostnem izvajanju regionalnega 
programa, organizacija sama pa bo morala v regiji še zgraditi svojo vlogo.

Strateški in izvedbeni del regionalnega razvojnega programa sta bila pripravljena na 
podlagi številnih razgovorov s predstavniki gospodarstva, občin, predstavniki Vlade RS, 
javnimi gospodarskimi službami, predstavniki šol, organizacij za tehnološki razvoj, 
organizacij mladih, vseh vrst kulturnih organizacij, združenj kmetov in podjetnikov ter  
številnih drugih organizacij. Za pripravo regionalnega razvojnega programa so bile  
organizirane strateške delavnice za področja: 
 
1. Ustvarjalni ljudje.
2. Kakovostno življenje (zdravje, kultura,..).
3. Prostor in okolje - konkurenčna prednost.
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4. Dodana vrednost v prihodnosti.
5. Regija v svetu.
6. Podeželje potencial kakovosti življenja.
7. Komunala za konkurenčno regijo.
8. Učinkovita mobilnost. 
Poleg delavnic pa je bilo v času priprave regionalnega programa organiziranih več kot 
petdeset sestankov, v procesu priprave regionalnega razvojnega programa pa je sodelovalo  
več kot sto posameznikov in organizacij. 

Programski odbor
Z a vsebinsko spremljanje priprave regionalnega razvojnega programa je bil 2. aprila 
2002 konstituiran programski odbor za pripravo regionalnega razvojnega programa. Na 
svoji prvi seji je potrdil predlog načrta priprave razvojnega programa in določil nosilce  
posameznih vsebin programa. Do zaključka priprave regionalnega razvojnega programa se je 
programski odbor sestal še pet krat. Strateški del regionalnega razvojnega programa je 
programski odbor potrdil 2. julija 2002, medtem ko je bil izvedbeni del programa potrjen 23. 
oktobra 2002. Celoten regionalni razvojni program je programski odbor potrdil 10. 
decembra 2002 in ga poslal v občinsko obravnavo ter v postopek predhodnega vrednotenja 
Ministrstvu za gospodarstvo. 

Razvojni programi občin
Pred začetkom priprave regionalnega razvojnega programa sta bili za območji občin južno in 
severno (Podjetna regija) od glavnega mesta pripravljena skupna razvojna programa, 
medtem ko je Mestna občina Ljubljana za svoj razvoj pripravila program trajnostnega 
razvoja. Ti trije programi so skupaj z razvojnimi programi posameznih občin služili kot  
podlaga za pripravo regionalnega razvojnega programa. Poleg združevanja njihovih vsebin, 
smo zaradi širine regije in drugačnih priložnosti, ki jih ima celotna regija v primerjavi z 
manjšimi zaključenimi območji, regionalni program dopolnili z novimi priložnostmi in 
razvojnimi programi.  
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Strateški del

Ljubljanska urbana regija ima v primerjavi z drugimi regijami v svetu bolje razvite tri  
konkurenčne prednosti, ki jih velja v prihodnje še učinkoviteje izrabiti in uporabiti kot nosilca 
konkurenčnosti regije: 
1. Slovenska jezikovna in kulturna samobitnost ter narečna razčlenjenost kot vzorčna 

evropska posebnost
Ljubljanska urbana regija ima posebno prednost, da kot središče mlade evropske države, ki je  
utemeljena na slovenskem jeziku in kulturi, svojo evropsko konkurenčnost na prvem mestu 
izkazuje v imenu svoje jezikovne in kulturne samobitnosti. Gre za državo, ki je bila mogoča,  
ker so prebivalci tega dela Evrope v vseh zgodovinskih formacijah vselej svojo medsebojno 
povezanost in trdoživost dosegli v imenu pripadnosti lastnemu jeziku. Ljubljanska urbana  
regija ima prednost, da z uveljavljanjem slovenščine kot zaščitne blagovne znamke za  
kulturne, gospodarske in turistične posebnosti, predvsem pa izvirnega pojmovanja kulture 
sožitja in življenjskega sloga, vstopa v evropske povezave s projekti, ki jih zaznamujeta  
slovenščina in slovensko kulturno izročilo.
2. Evropsko in svetovno znane kulturne ustanove in dogodki
V regiji deluje nekaj kulturnih organizacij in dogodkov, ki jih je mogoče umeščati v sam 
evropski in svetovni vrh. Širše so poznani Poletni festival Ljubljana, Drama SNG ter številni 
drugi. Te organizacije in dogodki bodo v bodoče morali, zaradi svoje povezovalne funkcije 
med gospodarstvom in kulturnim dogajanjem dobiti posebno mesto, saj poleg promocije 
regije v povezanih dejavnostih omogočajo ustvarjanje visoke dodane vrednosti v 
gospodarstvu.   
3. Najbolj ohranjena ekološka mreža 
Ne glede na napore, ki jih ves svet vlaga v ohranjanje narave in trajnosten razvoj mest, je v 
Ljubljanski urbani regiji ekološka mreža še zelo dobro ohranjena. Regija v celoti lahko z  
ohranjanjem mreže narav in poselitve ter infrastrukture zagotovi kakovostno življenjsko 
okolje za razvoj vseh dejavnosti od javnih do gospodarskih. 

Regija bo z izvajanjem regionalnega razvojnega programa skušala izrabiti tri, že oblikovane 
konkurenčne prednosti regije. Vsi predlagani ukrepi v razvojnem programu so neposredno 
ali posredno usmerjeni v omenjene prednosti, hkrati pa bomo z izvajanjem programa v regiji 
dobili kakovostno dobro razvojno okolje za vse razvojne pobude.  
Kot ključna slabost regije je bilo prepoznano šibko povezovanje med organizacijami, ki lahko  
vplivajo na razvoj regije. Na vseh delavnicah so udeleženci kot veliko priložnost za razvoj 
regije v celoti predlagali projekte povezovanja med različnimi organizacijami, kar bo poleg  
lažjega delovanja posameznikov vplivalo tudi na podjetnost in konkurenčnost v regiji in regije  
navzven. 

Sodelovanje v regiji je zato predlagano kot prva prednostna naloga regije do konca 
programskega obdobja leta 2006. Poleg sodelovanja pa so prednostne naloge do konca leta 
2006 še:
Dostopnost: s katero bomo zagotovili kakovostno dostopnost do storitev mest in celotne  
regije vsem skupinam prebivalstva z razvojem javnega prevoza, interneta, komunalne 
infrastrukture in javnih storitev, ter storitev za kakovost življenja.
Izobraževanje za prihodnost: kjer bomo z uvajanjem podjetništva in grozdenjem 
izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih organizacij ter podjetij izkoristili trenutno vrzel  
med usposobljenostjo kadrov in institucij ter njihovo izkoriščenostjo za ustvarjanje dodane  
vrednosti.
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Odpiranje v svet: kjer bomo regijo z evropsko prestolnico aktivno vključili v proces 
evropske integracije in s tem odprli vrata v svet vsej regiji in državi.
Ekološka in kulturna mreža: kjer bomo z oblikovanjem ekološke mreže naravnih območij 
in njihovega varovanja dolgoročno izkoristili kakovost narave in naravnih virov kot eno od 
ključnih razvojnih prednosti regije.
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Pregled najpomembnejših vsebin programa:

Vizija 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.

Strateški cilji Delujoče somestje
Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja 
Regija s prestolnico z najvišjo kakovostjo življenja v Evropi

Prioritete 1. Sodelovanje v regiji
2. Dostopnost
3. Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost
4. Odpiranje svetu
5. Ekološka in kulturna mreža

Podprogrami Sodelovanje v regiji
Krepitev regionalnih institucij
Podpora regijskim mrežam
Izmenjava izkušenj in priprava skupnih projektov

Dostopnost
Trajnostna mobilnost
Komunalna infrastruktura
Ljudem prijazne spletne vsebine
Ponudba storitev za kakovostno življenje

Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost
Grozdenje izobraževalnih, raziskovalnih organizacij in gospodarstva
Odpiranje kulture predvsem mladim
Vseživljenjsko izobraževanje

Odpiranje svetu
Vzpostavljanje mednarodnih mrež
Mednarodno konkurenčne poslovne cone
Podpora mednarodni skupnosti pri nas

Ekološka in kulturna mreža
Varovanje kulturne dediščine
Učinkovito prostorsko načrtovanje
Varovanje naravnih vrednot
Razvoj možnosti za rekreacijo in šport
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Izvedbeni del programa 

Prioriteta 1: Sodelovanje v regiji

Cilj: S pomočjo RRA  LUR in drugih regionalnih povezav izkoristiti »speči« potencial 
medsebojnega sodelovanja v  regiji.

Projekti: Dogovor o lastništvu RRA LUR, Redna srečanja, Medmrežni portal skupnih 
projektov in pomoči pri pripravi projektov, Donacije skupnim 
projektom in pomoč pri pripravi teh projektov, Informiranje o projektih 
in možnostih za projekte, Konference in seminarji o projektnem 
vodenju in pripravi projektov.

Vrednost izvedbe: 53.245.600 SIT  
Viri sredstev: RRA LUR 42%, občine 46%, drugi 12%

Priorite  t  a 2: Dostopnost  

Cilj: Zagotoviti kakovostno dostopnost storitev  mest in regije vsem skupinam prebivalstva 
z razvojem komunikacij. 

Projekti: Vzpostavitev regijskega podjetja za javni prevoz, Ustanovitev regijskega 
koordinacijskega telesa za javni prevoz, Priprava predlogov sprememb 
zakonov in podzakonskih aktov, Priprava študije izvedljivosti, Gradnja 
prve tramvajske proge Kamnik - Dolgi most, Študija izvedljivosti ter 
povezovanje ravnanja z odpadki, Študija izvedljivosti ter povezovanje 
vodovodnega sistema, Študija odvajanja in čiščenja odpadnih vod, 
Analiza možnosti in potreb javnih storitev na medmrežju, Vzpostavitev 
storitev na medmrežju, Mini Slovenija, Inovativni in celostni razvoj 
turistične ponudbe na podeželju, Razvoj podjetniškega pristopa na 
podeželju.

Vrednost izvedbe: 37.005.466.000 SIT    
Viri sredstev: občine 4%, drugi 96%

Prioriteta 3: Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost

Cilj: Izkoristiti trenutno vrzel med usposobljenostjo kadrov in institucij ter njihovo 
izkoriščenostjo za ustvarjanje dodane vrednosti.

Projekti: Mreža tehnoloških parkov regije, Grozd turističnih organizacij, Grozd 
lesnopredelovalne industrije, Grozd kovinsko predelovalne industrije, 
Grozd mikrostoritvenih podjetij, Izboljšano trženje kulturnih dejavnosti, 
Informacijska točka za kulturne dejavnosti, Somestje znanja in novih 
poklicev, Internet v šole, Medmrežna borza znanj. 

Vrednost izvedbe: 918.690.000 SIT   
Viri sredstev: RRA LUR 3%, občine 18%, drugi 79% 

Prioriteta 4: Odpiranje svetu

Cilj: Regijo z eno od evropskih prestolnic dejavno vključiti v proces evropske integracije in 
s tem odpreti vrata v svet vsej regiji in državi.

Projekti: Odprtje in delovanje regionalne pisarne v Bruslju, Analiza možnosti odpiranja 
poslovnih con za mednarodno konkurenčnost, študija izvedljivosti in 
načrt izvedbe, Ustanovitev zasebne mednarodne šole.

Vrednost izvedbe: 123.848.000 SIT
Viri sredstev: RRA LUR 54%, občine 46% 
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Prioriteta 5: Ekološka in kulturna mreža

Cilj: Izkoristiti kakovost narave in naravnih virov ter kulturne dediščine kot eno od ključnih 
razvojnih prednosti regije.

Projekti: Pot slovenskih ustvarjalcev, Popis ter program varovanja in rabe kulturnih 
spomenikov, Demografska analiza in projekcija regije v povezavi s  
poselitvenimi možnostmi in javnimi storitvami, Prometna analiza in 
projekcija regije, Zložba zemljišč, Regionalna zasnova prostora, 
Zavarovanje Ljubljanskega barja, Zavarovanje Kamniško Savinjskih 
Alp - zasnova, Zavarovanje manjših območij naravnih vrednot v regiji, 
Mreža kolesarskih poti regije (priprava in izvedba), Mreža pešpoti,  
Mreža vodnih poti regije (priprava).

Vrednost izvedbe: 1.019.260.000 SIT
Viri sredstev: RRA LUR 3%, občine 72%, ostali 25%
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Finančna izvedba programa

V regionalnem razvojnem programu je predlaganih 48 projektov, katerih skupna izvedbena 
vrednost je 39.120.509.600 SIT (173.099.600 EUR). Od tega je največji projekt nadgradnja  
železniške proge Kamnik - Dolgi most, katere vrednost je ocenjena na 34.849.200.000 SIT 
(154.200.000 EUR). 

Za vsak projekt in s tem tudi za celoten program so predstavljene ocene sredstev, ki jih bo 
regija vlagala za pripravo projektov (zagonska sredstva) 33.599.646.000  SIT in njihovo 
izvedbo 5.520.863.600 SIT.

Predvideno je, da naj bi občine v izvedbo programa vložile do 2.558.681.600 SIT (11.321.600 
EUR) glede na odločitve o sodelovanju v posameznih projektih. Večina teh sredstev bo  
porabljena za pripravo projektov in njihovo sofinanciranje. Tako pripravljeni projekti bodo  
zatem predstavljeni potencialnim investitorjem ali vloženi na različne razpise evropskih 
institucij, slovenske vlade in drugih podobnih organizacij. 

V strukturi sredstev pričakujemo, da bodo občine manjši del sredstev združile preko 
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije v višini 158.516.400  SIT (701.400 
EUR) oz. 1%. S temi sredstvi bo agencija koordinirala pripravo določenih projektov in 
opravljala druge potrebne storitve povezane z njihovo izvedbo. Občine naj bi neposredno 
vložile 2.400.165.200 SIT (10.620.200 EUR) oz. 6% sredstev za izvedbo skupnih projektov, 
ki se jim bodo pridružile in za izvedbo projektov na njihovem območju. Iz drugih virov naj bi  
pridobili 36.561.828.000 SIT (161.778.000 EUR) oz. 93%. Izračun velja za program s 
posodobitvijo železnice. Brez posodobitve železnice bi bila struktura financiranja izvedbe  
regionalnega razvojnega programa takšna: RRA LUR naj bi v izvedbo programa vložila  
156.708.400 SIT oz. 4%, občine 1.270.165.200 SIT oz. 30% in drugi viri 2.844.436.000 SIT 
oz. 66%. 

Regija predvideva, da bo večino sredstev pridobila s pripravljanjem konkurenčnih projektov,  
saj bo lastna sredstva vlagala predvsem v pripravo in zagon projektov. Največ sredstev bo 
pridobila skozi razpise Ministrstva za promet, Razpis EC E-Content, Ministrstva za kulturo, 
Program EU Culture 2000, Ministrstva za informacijsko družbo, EC Delegation Slovenia, 
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za okolje, prostor in energetiko Programa EU Life 
Narava in iz strukturnih skladov EU. Občine naj bi za financiranje izvedbe regionalnega 
razvojnega programa na letni ravni namenile povprečno 1,28% proračuna. Tako opredeljen 
delež sredstev ni nedosegljiv, predstavlja pa okvir o katerem se bodo morale občine uskladiti  
in del sredstev ustrezno nameniti investicijam v regionalni razvoj. 
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Preglednica projektov

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji
Območje 
izvedbe Nosilci

Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

1. Prioriteta Sodelovanje v regiji 2003 2004 2005 2006 V EUR

1.1. Podprogram Krepitev regionalnih institucij

Projekt
Dogovor o lastništvu RRA in 
podpis pogodb s soustanovitelji

Delovanje RRA v interesu vseh 
občin

Podpis nove pogodbe z vsaj 13 
občinami Vse občine RRA junij    4.000,00 PC

Projekt
Redna srečanja predstavnikov 
občin in programskega odbora

Izboljšanje sodelovanja skozi 
najmanj 4 razvojne konference 
letno

Prijavljeni najmanj 4 regionalni 
projekti letno Vse občine RRA celo leto 

celo 
leto 

celo 
leto 

celo 
leto 56.000,00 

E

1.2. Podprogram Podpora regijskim mrežam

Projekt

Medmrežni portal skupnih 
projektov in pomoči pri pripravi 
projektov

Skozi lažji dostop do skupnih 
projektov in informacij o 
projektnih priložnostih doseči 
večje število skupnih projektov 
razvojnih partnerjev

Vzpostavljen portal z najmanj 
2000 dostopi v letu Vse občine RRA  junij   60.800,00 

E

Projekt
Donacije skupnim projektom in 
pomoč pri pripravi teh projektov

Spodbujanje priprave in izvedba 
skupnih projektov razvojnih 
partnerjev

Vzpostavljen sklad za skupne 
projekte Vse občine RRA   junij  74.000,00 E

1.3. Podprogram
Izmenjava izkušenj in 
priprava skupnih projektov

Projekt
Informiranje o projektih in 
možnostih za projekte

Večja stroškovna učinkovitost 
projektov

Več kot 10 skupnih projektov za 
več občin skupaj Vse občine RRA marec    2.000,00 

E

Projekt

Konference in seminarji o 
projektnem vodenju in pripravi 
projektov

Večja konkurenčnost projektov in 
skrajšan čas priprave prijav

Uspeh najmanj 30% prijavljenih 
projektov na razpise Vse občine RRA celo leto 

celo 
leto 

celo 
leto 

celo 
leto 38.800,00 

E
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji
Območje 
izvedbe Nosilci

Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

2. Prioriteta Dostopnost 2003 2004 2005 2006 V EUR

2.1. Podprogram Trajnostna mobilnost

Projekt
Vzpostavitev regijskega 
podjetja za javni prevoz 

Ustanovitev regijskega podjetja 
za javni prevoz Podjetje ustanovljeno Vse občine

Holding Mesta 
Ljubljana – LPP, 
SŽ, Kambus marec    100.000,00    

PC

Projekt

Ustanovitev regijskega 
koordinacijskega telesa za javni 
prevoz

Učinkovito dogovarjanje in 
načrtovanje javnega prometa 

Koordinacijski odbor 
ustanovljen Vse občine RRA december    100.000,00    PC

Projekt
Priprava predlogov sprememb 
zakonov in podzakonskih aktov

Zagotavljanje pravnega okvira za 
celovit regijski sistem javnega 
prevoza

Spremenjen pravni okvir 
za delovanje Vse občine

Regijsko podjetje 
za javni prevoz  december   20.000,00    PC

Projekt Priprava študije izvedljivosti 

Priprava študije izvedljivosti 
novega sistema javnega prevoza 
za celotno regijo Izdelana študija Vse občine

Regijsko podjetje 
za javni prevoz   junij  520.000,00    

PC

Projekt
Gradnja prve tramvajske proge 
(I. faza Kamnik – Dolgi most) Zgrajena proga Začetek gradnje

Kamnik, 
Domžale, 
Trzin, 

Regijsko podjetje 
za javni prevoz    december 154.200.000,00 

4O

2.2. Podprogram Komunalna infrastruktura

Projekt

Študija izvedljivosti 
povezovanja ravnanja z 
odpadki Učinkovito ravnanje z odpadki

Izdelana študija 
izvedljivosti Vse občine

Komunalna 
podjetja december 72.000,00    

PC

Projekt

Projekti in ukrepi za 
povezovanje sistema ravnanja 
z odpadki Učinkovito ravnanje z odpadki

Pripravljene rešitve in 
napisani odloki ter drugi 
dokumenti za izvedbo Vse občine

Komunalna 
podjetja junij 480.000,00    

PC

Projekt
Povezava sistema ravnanja z 
odpadki v regiji Učinkovito ravnanje z odpadki 

Predelava najmanj 40% 
odpadkov Vse občine

Komunalna 
podjetja  junij 3.000.000,00    PC

Projekt

Študija izvedljivosti 
povezovanja vodovodnega 
sistema

Dolgoročno zagotovljena 
kakovostna pitna voda v 
zadostnih količinah

Izdelana študija 
izvedljivosti Vse občine

Komunalna 
podjetja september 72.000,00    

PC

Projekt

Projekti in ukrepi za 
povezovanje vodovodnega 
sistema regije

Dolgoročno zagotovljena 
kakovostna pitna voda v 
zadostnih količinah

Pripravljene rešitve in 
napisani odloki ter drugi 
dokumenti za izvedbo Vse občine

Komunalna 
podjetja junij 480.000,00    

PC

Projekt
Povezava vodovodnega 
sistema v regiji

Dolgoročno zagotovljena 
kakovostna pitna voda v 
zadostnih količinah

Povezan regionalni 
vodovod v eno 
organizacijo Vse občine

Komunalna 
podjetja december 3.000.000,00    

PC

Projekt
Študija odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod

Učinkovito čiščenje odpadnih 
vod

Pripravljena študija 
izvedljivosti RRA in občine

Komunalna 
podjetja december 72.000,00PC
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji Območje izvedbe Nosilci
Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

2.3. Podprogram
Ljudem prijazne spletne 
vsebine

2003 2004 2005 2006

V EUR

Projekt
Analiza možnosti in potreb 
javnih storitev na medmrežju 

Priprava javne vsebine na 
medmrežju

Pripravljen projekt za prijavo 
na e-Content Vse občine RRA  junij  12.000,00    E

Projekt
Vzpostavitev storitev na 
medmrežju

Delovanje javnih storitev na 
medmrežju

Možnost dostopa do 
lokacijske informacije v vsaj 
15 občinah Vse občine RRA

septe
mber 448.000,00    E

2.4. Podprogram
Ponudba storitev za 
kakovostno življenje

Projekt Mini Slovenija
Izvedba novega turističnega 
produkta Izveden projekt

Vse občine posebej 
za območja s 
posebnimi razvojnimi 
problemi

Zavod za 
turizem 
Ljubljana    Junij 1.100.000,00 

Projekt
Razvoj podjetniškega pristopa 
na podeželju Razvoj dopolnilnih dejavnosti

Izvajani in dobro obiskani so 
tečaji, seminarji, ekskurzije

Podeželske občine 
zaledja Ljubljane RRA november 35.000,00

PC

Projekt
Inovativni in celostni razvoj 
turistične ponudbe na podeželju

Naravna in kulturna dediščina je 
vključena v turistično ponudbo 
na inovativen način Dobra obiskanost

Podeželske občine 
zaledja Ljubljane RRA oktober 30.000,00

PC
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji Območje izvedbe Nosilci
Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

3. Prioriteta

Učinkovito izobraževanje in 
usposabljanje za 
ustvarjalnost 2003 2004 2005 2006 V EUR

3.1. Podprogram

Grozdenje izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva

Projekt Mreža tehnoloških parkov regijeTehnološko razvita regija
Delujoča najmanj dva 
tehnološka parka v regiji Vse občine

RRA in
Tehnološki park   

decemb
er  1.524.000,00 

PC

Projekt Grozd turističnih organizacij

Povezani turistični ponudniki in 
skupno trženje za povečanje 
dodane vrednosti na 
zaposlenega v turizmu

Dostop do informacij o 
celotni turistični ponudbi 
na enem mestu za celo 
regijo

Vse občine posebej 
za območja s 
posebnimi 
razvojnimi problemi

RRA in
Zavod za 
turizem 
Ljubljana  junij   344.000,00    

PC

Projekt
Grozd lesno predelovalne 
industrije

Povezana lesnopredelovalna 
industrija in skupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Skupen nastop na tujem 
trgu in skupno trženje Vse občine

Razvojni center 
Litija, Kamnik, 
Ljubljana    oktober 344.000,00    

PC

Projekt
Grozd kovinsko predelovalne 
industrije

Povezana kovinsko predelovalna 
industrija in skupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Skupen nastop na tujem 
trgu in skupno trženje Vse občine

Razvojni center 
Litija, Kamnik, 
Ljubljana    oktober 344.000,00    

PC

Projekt Grozd mikrostoritvenih podjetij

Povezana mikrostoritvena 
podjetja in kupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Skupen nastop na trgu in 
skupno trženje Vse občine

Zavod za razvoj 
družinskega in 
ženskega 
podjetništva

decemb
er 279.000,00

PC
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji Območje izvedbe Nosilci
Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

2003 2004 2005 2006 V EUR

3.2. Podprogram
Odpiranje kulture predvsem 
mladim

Projekt
Izboljšano trženje kulturnih 
dejavnosti

Približati kulturne dejavnosti 
širšemu krogu ljudi 

Število obiskovalcev 
kulturnih dogodkov

Vse občine posebej 
za območja s 
posebnimi razvojnimi 
problemi

Zveze kulturnih 
organizacij

decembe
r    68.000,00    

PC

Projekt
Informacijska točka za kulturne 
dejavnosti

Zagotoviti pretok informacij, ki bo 
izboljšal sodelovanje in 
povezovanje ponudnikov, 
financerjev in uporabnikov 
(obiskovalcev) kulturnih 
dejavnosti

vzpostavljena 
informacijska točka Vse občine 

Zveze kulturnih 
organizacij junij    140.000,00 

PC

3.3. Podprogram
Vseživljenjsko 
izobraževanje

Projekt
Somestje znanja in novih 
poklicev

Omogočiti izobraževanje vsem 
družbenim skupinam

Najmanj 50 novih 
zaposlitev letno Vse občine RRA januar   510.000,00 

PC

Projekt Internet v šole Opremljene šole 
Pripravljena prijava do 
roka za prijavo na razpis Vse občine RRA junij    452.000,00 PC

Projekt Medmrežna borza znanj 
vključevanje starejših v poslovno 
in družbeno življenje

Vzpostavljena 
medmrežna stran borze 
znanj z najmanj 1000 
dostopi v prvem letu Vse občine RRA   junij  60.000,00    

PC
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji Območje izvedbe Nosilci
Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

4. Prioriteta Odpiranje svetu 2003 2004 2005 2006 V EUR

4.1. Podprogram
Vzpostavljanje mednarodnih 
mrež

Projekt
Odprtje in delovanje regionalne 
pisarne v Bruslju Zastopanje regije v Bruslju Odprta pisarna Vse občine RRA junij    256.000,00 PC

4.2. Podprogram
Mednarodno konkurenčne 
poslovne cone

Projekt

Analiza možnosti odpiranja 
poslovnih con za mednarodno 
konkurenčnost, študija 
izvedljivosti in načrt izvedbe

Izgradnja in delovanje vsaj 2 
mednarodno konkurenčnih 
poslovnih con 

Najmanj 30% podjetij z vložki 
tujega kapitala v poslovnih 
conah 

Vse občine posebej za 
območja s posebnimi 
razvojnimi problemi RRA  junij   262.000,00 

E

4.3. Podprogram
Podpora mednarodni 
skupnosti pri nas

Projekt
Ustanovitev zasebne 
mednarodne šole

Izboljšanje ponudbe 
izobraževanja za tujce Delujoča šola Vse občine RRA    

decemb
er 30.000,00    E
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji Območje izvedbe Nosilci
Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

5. Prioriteta Ekološka mreža 2003 2004 2005 2006  V EUR

5.1. Podprogram
Varovanje kulturne 
dediščine 

Projekt

Pot slovenskih ustvarjalcev 
(Jurčič, Trubar, Levstik, 
Vega…)

Izobraženi prebivalci z 
močno zavestjo o regiji 
kjer živimo 

Povezava vsaj 15 krajev ter 
število obiskovalcev povezave

Občine, kjer so 
posamezni spomeniki

Občina Velike 
Lašče   december  140.000,00 

5O

Projekt

Popis ter program varovanja 
in rabe kulturnih 
spomenikov 

Zagotoviti rabo 
objektov kulturne 
dediščine, ki bo 
omogočala njeno 
ohranitev Izdelan program rabe

Občine, kjer so 
posamezni spomeniki

RRA 
Vse občine    december 620.000,00 

E

5.2. Podprogram
Učinkovito prostorsko 
načrtovanje

Projekt

Demografska analiza in 
projekcija regije v povezavi 
s poselitvenimi možnostmi 
in javnimi storitvami 

Jasno opredeljena 
projekcija razvoja rasti 
prebivalstva po občinah 
in v regiji

Uporabnost študije za pripravo 
prostorskih planskih aktov Vse občine RRA oktober   89.000,00    

E

Projekt
Prometna analiza in 
projekcija regije

Ugotovljeni trendi ter 
pripravljene projekcije 
na področju prometa v 
regiji

Uporabnost študije za pripravo 
prostorskih planskih aktov Vse občine RRA  oktober  68.000,00    

E

Projekt Zložba zemljišč

Zagotoviti smotrnejšo 
rabo prostora in razvoj 
zazidljivih območij 
naselij

Izdelanih najmanj 10 pilotnih 
programov zložbe zemljišč

Občine s posebnimi 
razvojnimi potrebami

Občina Videm 
Dobrepolje junij 82.000,00

E

Projekt
Regionalna zasnova 
prostora

Usklajene usmeritve ter 
opredeljena območja 
poseganja v prostor za 
obravnavane vsebine

Regionalna zasnova prostora 
sprejeta na občinskih svetih Vse občine RRA   junij 115.000,00    

PC
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Povzetek RRP LUR za obdobje 2002-2006

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji Območje izvedbe Nosilci
Rok 
izvedbe    

Vrednost 
Izvedbe

Metoda 
delitev 
sredstev

5.3. Podprogram
Varovanje naravnih 
vrednot 2003 2004 2005 2006 V EUR

Projekt
Zavarovanje Ljubljanskega 
barja

Skozi rabo območja 
zagotoviti učinkovito 
varovanje 
Ljubljanskega barja

Ustanovitev in upravljanje 
Krajinskega parka Ljubljansko 
barje

Občine na Ljubljanskem 
barju

Mestna občina 
Ljubljana    

decem
ber 738.000,00    

8O

Projekt
Zavarovanje Kamniško 
Savinjskih Alp - zasnova

Skozi rabo območja 
zagotoviti učinkovito 
varovanje Kamniško 
Savinjskih Alp 

Pripravljena zasnova 
zavarovanja Kamniško - 
Savinjskih Alp, podpisana 
pogodba o sodelovanju z 
drugimi občinami

Občine na območju 
Kamniška Savinjskih Alp Občina Kamnik   

septem
ber  212.000,00    

3O

Projekt

Zavarovanje manjših 
območij naravnih vrednot v 
regiji

Mreža zavarovanih 
območij v regiji

vzpostavljenih vsaj 15 območij 
naravnih vrednot lokalnega 
pomena Posamezne občine Občine    

decem
ber 318.000,00    

E

5.4. Podprogram
Razvoj možnosti za 
rekreacijo in šport

Projekt
Mreža kolesarskih poti 
regije (priprava in izvedba)

varne in urejene poti za 
kolesarstvo - tako za 
rekreacijo kot dnevne 
migracije

urejenih vsaj 70 km 
kolesarskih poti v regiji Vse občine  RRA   junij 1.736.000,00 

PC

Projekt Mreža pešpoti 

Ureditev pešpoti kot 
dodatne ponudbe za 
sprostitev in počitek

Urejenih vsaj 100 km 
regionalnih pešpoti v regiji Vse občine  RRA marec 336.000,00

PC

Projekt
Mreža vodnih poti regije 
(priprava)

omogočiti rekreativno 
rabo vodotokov v regiji 
(kajak, kanu, ribarjenje,
…) ob ohranjanju 
naravnega okolja

pripravljen program 
vzpostavitve mreže vodnih 
poti Vse občine  RRA    

septem
ber 56.000,00

PC

Legenda:
PC… število prebivalstva
E… enakomerna razdelitev stroškov projektov
O… lokacija projekta po udeleženih občinah – št. Občin

20


	Uvod
	Povzetek Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 – 2006   
	Namen programa
	Sektorske politike in njihovi ukrepi 
	Zakonska podlaga 
	Priprava regionalnega razvojnega programa
	Strateški del
	Izvedbeni del programa 
	Prioriteta 1: Sodelovanje v regiji
	Prioriteta 2: Dostopnost
	Prioriteta 3: Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost
	Prioriteta 4: Odpiranje svetu
	Prioriteta 5: Ekološka in kulturna mreža

	Finančna izvedba programa

	Preglednica projektov

