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1.

Uvod

Sodelavci Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRA LUR)
smo na podlagi izhodišč, oblikovanih na organiziranih razvojnih delavnicah, sestankov s
številnimi deležniki v regiji in več kot 300 prejetih projektnih predlogov ter v sodelovanju z
organi Ljubljanske urbane regije in strokovnimi institucijami pripravili 1. delovni osnutek
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRP LUR).
Dokument je bil poslan v neformalno presojo na Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, hkrati pa je potekala obravnava dokumenta na vseh šestih odborih Razvojnega
sveta LUR, seji ožje projektne skupine za pripravo RRP in seji upravnega odbora GZS
Osrednjeslovenske regije. Na osnovi poziva smo obenem prejeli tudi dodatne predloge in
dopolnitve RRP LUR, ki so nam jih posredovali predstavniki javnega sektorja, gospodarstva in
nevladnih organizacij. Na podlagi prejetih predlogov, pripomb in razmišljanj smo pripravili novo,
nadgrajeno verzijo dokumenta, to je 1. osnutek RRP LUR. Ta je bil posredovan v neformalni
pregled resornim ministrstvom, do oktobra 2014 smo prejeli predloge od Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za kulturo ter Ministrstva
za notranje zadeve. Poleg tega smo prejeli še nekaj pobud in dodatnih projektnih predlogov. Na
osnovi prejetih predlogov smo dokument dopolnili in pripravili 1. predlog RRP LUR, ki smo ga
decembra 2014 posredovali v formalno presojo na MGRT. Do konca februarja 2015 smo prejeli
uradna priporočila od Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstva za kulturo, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Glede na prejeta priporočila smo smiselno dopolnili dokument,
ki z vsemi dopolnitvami zajema skoraj 500 projektnih predlogov in predstavlja 2. predlog RRP
LUR.
Dokument vključuje ključne razvojne usmeritve za Osrednjeslovensko regijo (Ljubljansko
urbano regijo) od leta 2014 do leta 2020 in v celoti sledi ciljem EU 2020 za pametno, trajnostno
in vključujočo rast.
Za vodenje priprave RRP LUR je Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane regije imenoval
ožjo projektno skupino v sestavi: mag. Lilijana Madjar, vodja projekta priprave, Matej Gojčič,
pomočnik vodje projekta priprave, mag. Liljana Drevenšek, strokovni koordinator, mag. Matija
Ukmar, strokovni sodelavec, in vodje vsebinskih področij: infrastruktura, okolje in prostor: mag.
Miran Gajšek, človeški viri: mag. Franc Jamšek, gospodarstvo: mag. Iztok Lesjak in podeželje:
Jože Benec.
Dokument smo oblikovali v skladu z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), ki določa: način medsebojnega usklajevanja države
in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja ter
opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji in v skladu z določili Uredbe o regionalnih razvojnih
programih (Uradni list RS št. 69/12). Ta določa vsebino RRP, minimalno obvezno metodologijo
priprave in izvedbe ter način spremljanja in vrednotenja učinkov RRP LUR. Pri pripravi
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dokumenta so bili prav tako upoštevani vsi hierarhično nadrejeni strateški in programski
dokumenti na ravni države in posameznih sektorjev.
RRP LUR je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se
uskladijo razvojni cilji v regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Sestavljen
je iz strateškega in programskega dela. Strateški del vsebuje analizo regionalnih razvojnih
potencialov, opredelitev ključnih razvojnih ovir in prednosti regije, razvojne cilje in prioritete
regije v programskem obdobju ter določitev razvojne specializacije regije. Programski del pa
vsebuje programe za spodbujanje razvoja v regiji s časovnim in finančnim ovrednotenjem ter
določi sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja regionalnega razvojnega
programa.
RRP LUR se pripravlja za programsko obdobje 2014–2020, ki je enako obdobju vsakokratne
finančne perspektive Evropske unije. Območje priprave Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: RRP LUR) obsega 26 občin Osrednjeslovenske
oziroma Ljubljanske urbane regije.
RRP LUR vključuje analitična poglavja, opredelitev vizije in razvojne specializacije regije,
predlog razvojnih ciljev regije in razvojnih prioritet ter iz njih izhajajoč predlog ukrepov po
posameznih razvojnih prioritetah.
RRP je pripravljen v obdobju, ko se mnogi pomembni razvojni dokumenti v Sloveniji, kot so:
Strategija razvoja Slovenije, Resolucija o nacionalnem programu razvoja javne prometne
infrastrukture v Republiki Sloveniji do leta 2020 z vizijo do 2030, Program državnih razvojnih
prioritet in investicij Republike Slovenije za obdobje 2014−2017, Strategija pametne
specializacije idr. še oblikujejo. Dokumenti, s katerimi mora biti RRP LUR usklajen, bodo tako
naknadno sprejeti in uveljavljeni, zato bo RRP LUR potrebno v prihodnosti še uskladiti z
vsakokratnimi spremembami teh dokumentov.

V ključnih programskih dokumentih, kot sta Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko
komisijo za obdobje 2014–2020 ter Operativni program za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014–2020, so bili predlogi in dopolnitve, ki smo jih posredovali iz Ljubljanske
urbane regije in iz kohezijske regije Zahodna Slovenija, le delno upoštevani, zato bo potrebno z
malo sredstvi izvajati projekte z največjim učinkom.
RRP LUR vsebuje pregled vseh prejetih projektnih predlogov, strukturiranih po vsebinah.
Projekti še nimajo ustrezne prioritete, saj smo prepričani, da bo v skladu z opredeljenimi
razvojnimi prioritetami in cilji Ljubljanske urbane regije ter na podlagi usmeritev MGRT za
pripravo izvedbenega dokumenta – dogovora za razvoj regij, oblikovanje regionalnih projektov
in prioritetnost nacionalnih projektov v naslednjih mesecih ključna naloga tako organov LUR kot
razvojnih deležnikov LUR.
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Veselimo se dobrega sodelovanja s pristojnimi ministrstvi in ključnimi institucijami v Republiki
Sloveniji. Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem razpoložljiva razvojna
sredstva namenili za izvedbo ključnih razvojnih projektov.
RRP LUR je Razvojni svet Ljubljanske urbane regije sprejel na 3. seji, ki je bila 12. junija 2015
in potrdil Svet Ljubljanske urbane regije na 2. seji, ki je bila 12. junija 2015.
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2.

Povzetek

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin s skupno 542.447 prebivalci. Regija zavzema
2.555 km2, kar je 12,6 % površine slovenskega ozemlja.
RRP LUR in vključuje analitična poglavja z določitvijo regionalnih razvojnih potencialov,
opredelitev vizije in razvojne specializacije regije, predlog razvojnih ciljev regije, razvojnih
prioritet in iz njih izhajajoč predlog ukrepov po posameznih razvojnih prioritetah. V nadaljevanju
so predstavljeni tudi skupna finančna ocena vrednosti RRP s potencialnimi viri financiranja ter
sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP LUR. Sledi predstavitev
sistema informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP ter predstavitev
prejetih projektnih predlogov.
Ljubljanska urbana regija je slovenska regija z največ znanja in kreativnega potenciala, saj so
tu zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije.
Zaradi velikega števila podjetij in delovnih mest ustvari regija več kot tretjino slovenskega bruto
družbenega proizvoda, kar pomeni, da je tudi gospodarsko najbolj razvita regija v državi.
Na podlagi uresničevanja razvojnih potencialov bo Ljubljanska urbana regija ohranjala in
krepila vlogo glavnega nosilca gospodarskega razvoja na nacionalni ravni. Razvijala bo
človeški potencial ter spodbujala interdisciplinarno sodelovanje in prenos znanja. Ustvarjala bo
ugodne pogoje za razvoj gospodarstva in spodbujala podjetništvo, s čimer bo zadrževala in
privabljala visoko kvalificirano delovno silo ter investitorje. Prek mednarodnega povezovanja in
krepitve vloge evropske metropole pa bo izboljšala konkurenčnost tudi v mednarodnem okolju.
Ljubljansko urbano regijo odlikujejo dobro ohranjeno in lahko dostopno naravno okolje, velika
biotska raznovrstnost in pestra krajinska slika. Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave
ter prepletenosti grajenega in naravnega okolja je edinstvena med evropskimi
metropolitanskimi regijami.
Regija bo s svojimi dejavnostmi stremela k pozitivnemu, trajnostnemu odnosu z okoljem, ki
jo bo v slovenskem in mednarodnem prostoru umestil kot bioregijo. V harmoniji z
naravnim okoljem bo preudarno ravnala s svojimi naravnimi dobrinami ter krepila razvoj
zelenega gospodarstva in zelenih delovnih mest – tudi s pomočjo sodobnih zelenih tehnologij.
Prek trajnostnega in vključujočega razvoja bo regija nudila visok življenjski standard
prebivalcem regije.
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Zato je vizija Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020:

ZELENI MOTOR RAZVOJA
METROPOLITANSKA BIOREGIJA ZNANJA

Glede na ugotovljene primerjalne prednosti razvojne regije pred drugimi razvojnimi regijami,
upoštevaje razvojne in prostorske potenciale ter globalne priložnosti, je bila opredeljena tudi
razvojna specializacija regije. Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na
znanju, inovativnosti, kreativnosti ter sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev.
Posebno pozornost bo namenila razvoju gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi
okoljskimi zmogljivostmi prostora. Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter
razvojem prometne, okoljske, informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture.
S prenovo prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno
izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno
okolje se bo dodatno zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim
načrtovanjem odprtega prostora, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno
samooskrbo.
Na podlagi analize SWOT in opredelitve razvojne specializacije so določeni naslednji razvojni
cilji regije:
1. Učinkovito notranje povezana regija.
2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo.
3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.
4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.
V odgovor na analizo stanja, razvojnih potencialov, ciljev in razvojne specializacije so za regijo
oblikovane tri razvojne prioritete, ki se strukturirajo v programe in ukrepe (glej tabelo 1).
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Tabela 1: Medsebojna povezanost vizije, ciljev, razvojne specializacije, prioritet, programov in ukrepov
Prioritete

Program

Ukrepi

Program 1.1.: Inovativnost,
kreativnost, znanje za
konkurenčno gospodarstvo

Prioriteta 1: Rast
konkurenčnosti
regijskega
gospodarstva

Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole
Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR
Program 1.2.: Zelene
ekonomije

Zeleni motor razvoja - metropolitanska bioregija znanja

Specializacija

Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstvenorazvojnih podjetniških središč za povezovanje z
gospodarstvom
Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah
Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja

Razvoj gospodarstva, pove čanje konkuren čnosti, trajnostna mobilnost, zdravo in kakovostno bivalno okolje.

Vizija

Prioriteta 2: Ohranjeno
okolje in trajnostna
raba virov

Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelj regionalne
samooskrbe
Ukrep 1.2.2.: Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

Program 2.1.: Podnebno varna Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
in energetsko prijazna regija Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija
Program 2.2.: Okoljska
infrastruktura
Program 2.3.: Ohranjanje
narave

Ukrep 2.2.1.: Čisto in kakovostno okolje
Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam
Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave

Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa
Program 3.1.: Trajnostna
mobilnost

Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti

Program 3.2.: Urejanje
prostora

Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj
Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura

Prioriteta 3: Ljudem
prijazna regija

Ukrep 3.3.1.: Kakovostno vzgojno-varstvene ustanove
Program 3.3.: Družbeno
povezovanje in enake
možnosti

Ukrep 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja
Ukrep 3.3.4.: Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev
Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam

Učinkovito notranje
povezana regija.

Program 3.4.: Kultura

Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev in spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in
varovanja kulturne dediščine lokalnega okolja

Program 3.5.: Šport

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in
povezovanja športnih programov

Regija, ki preudarno
uporablja svoj
prostor, naravne
vire in energijo.

Regija, ki spodbuja
razvoj zannja,
kreativnosti in
inovativnosti.

Prepoznavna in
konkurenčna
metropolitanska
regija.

Regija, ki omogoča
kakovostna delovna
mesta.

Regija, ki zagotavlja
visoko kakovost
bivanja.

Horizontalni cilji

Vir: lasten prikaz

Na podlagi razpoložljivih informacij smo ocenili finančno vrednost predloga RRP LUR 2014–
2020. Izbrali smo pristop od spodaj navzgor oziroma t. i. pristop bottom-up, s katerim smo na
podlagi evidentiranih projektov poskušali oceniti celotno vrednost RRP, ki znaša
1.838 milijonov evrov (ocenjena vrednost brez nacionalnih projektov).
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Tabela 2: Ocena finančne vrednosti predloga RRP LUR 2014–2020 (v evrih)

Sredstva EU

Drugi viri

v EUR
Skupaj

Prioriteta 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva

282.209.833

80.130.779

362.340.613

Prioriteta 2: Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov

625.848.031

213.082.013

839.255.214

Prioriteta 3: Ljudem prijazna regija

331.242.120

303.896.439

635.960.295

Skupaj vrednost RRP 2014-2020: 1.239.299.984

597.109.231

1.837.556.122

Vir: lasten prikaz
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3.

Značilnosti Ljubljanske urbane regije

3.1. Umestitev regije v prostor

Republika Slovenija (v nadaljevanju: RS ali Slovenija) je postala članica Evropske unije 1. maja
2004. Država leži v Srednji Evropi; na stičišču Alp, Dinarskega gorstva, Panonske nižine in
Sredozemlja. Na severu meji na Avstrijo, na vzhodu na Madžarsko, na jugu na Hrvaško in na
zahodu na Italijo.
Na severozahodnem delu države prevladujejo Alpe z najvišjim vrhom Triglavom. V smeri morja
se razprostira pokrajina Kras.
Teritorialno gledano je Slovenija po klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji
(NUTS) deljena na ravneh NUTS 1, NUTS 2 in NUTS 3. Na ravni NUTS 1 je enota celotna
država, na ravni NUTS 2 obstajata dve kohezijski regiji (Vzhodna in Zahodna Slovenija), na
ravni NUTS 3 pa ima Slovenija 12 statističnih regij, in sicer:
Gorenjsko regijo,
Goriško regijo,
Jugovzhodno Slovenijo,
Koroško regijo,
Notranjsko-kraško regijo,
Obalno-kraško regijo,
Osrednjeslovensko regijo,
Pomursko regijo,
Podravsko regijo,
Savinjsko regijo,
Spodnjeposavsko regijo in
Zasavsko regijo.
Slovenija je upravno razdeljena na 212 občin, med katerimi jih ima 11 status mestne občine.
Ljubljansko urbano regijo sestavlja 26 občin: Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik,
Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Log - Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče,
Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika (glej sliko 1).
Osrednjeslovenska regija ali Ljubljanska urbana regija je po svoji legi središčna, po gostoti
prebivalcev najgosteje poseljena, po številu prebivalcev največja, po površini pa druga največja
statistična regija v RS (SURS, 2014).
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Ljubljanska urbana regija ima izjemno strateško lego v državnem in evropskem merilu.
Umeščena je v središče Slovenije, v njej je gospodarsko, upravno in kulturno središče
Slovenije – Ljubljana; hkrati pa je LUR tudi stičišče pomembnih mednarodnih prometnih
koridorjev.

Slika 1: Umestitev Slovenije in regije v prostor ter občine LUR

Vir: RRA LUR, 2014
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3.2. Osnovni podatki o regiji

Regija obsega 2.555 km2, kar je 12,6 % površine slovenskega ozemlja. Po zadnjih podatkih
ima LUR 542.447 prebivalcev, kar je več kot četrtina prebivalcev Slovenije. Regija je glede
poseljenosti zelo heterogena, povprečna gostota prebivalstva je 212 prebivalcev na km2, pri
čemer je na najbolj urbaniziranih območjih 1.019 prebivalcev na km2, na najmanj pa le 38
prebivalcev na km2.
Regija ustvari kar 36,5 % celotnega slovenskega bruto domačega proizvoda (v nadaljevanju:
BDP), njena prestolnica Ljubljana pa je politično, gospodarsko, upravno, znanstveno in kulturno
središče Slovenije. V regiji ima sedež večina državnih institucij, v njej so sedeži številnih večjih
podjetij, prav tako ima tu sedež tudi največja slovenska univerza – Univerza v Ljubljani (v
nadaljevanju: UL).
Kot vsaka razvita regija se tudi Osrednjeslovenska spoprijema s številnimi razvojnimi izzivi.
Zaradi številnih vsakodnevnih migracij v gospodarska središča, predvsem Ljubljano, ima težave
z velikimi prometnimi obremenitvami, ki negativno vplivajo na okolje in kakovost bivanja.
Ljubljanska urbana regija je regija z najštevilčnejšim prebivalstvom v Sloveniji, saj v njej živi več
kot četrtina prebivalstva. Skupni prirast prebivalstva močno presega slovensko povprečje. Za
regijo je značilen nadpovprečen delež tujih državljanov med prebivalci. Gostota poselitve je v
primerjavi s Slovenijo dvakrat večja, vendar pa obstajajo velike razlike med občinami regije.
Ljubljanska urbana regija je gospodarsko gledano najbolj razvita slovenska regija in
gospodarsko središče Slovenije. Leta 2009 so gospodarske družbe s sedežem v regiji
ustvarile 43,2 % dodane vrednosti v Sloveniji. Regija je leta 2011 ustvarila več kot tretjino
celotnega slovenskega bruto domačega proizvoda. Regionalni BDP na prebivalca je najvišji v
Sloveniji in bistveno presega slovensko povprečje. Sredi leta 2013 je v Ljubljanski urbani regiji
živela več kot četrtina delovno aktivnih prebivalcev celotne Slovenije. Delež brezposelnih, ki živi
v regiji, je predstavljal nekaj manj kot četrtino vseh brezposelnih v Sloveniji. V primerjavi z
drugimi slovenskimi regijami ima LUR manjši delež industrijskega sektorja, tržne in javne
storitve pa so bolj razvite (Kozina idr., 2014).
Ljubljanska urbana regija je turistično atraktivna regija. Regija je imela leta 2012 desetino
prenočitvenih zmogljivosti v Sloveniji oziroma 12.160 ležišč in je bila na četrtem mestu po
številu prenočitev med dvanajstimi slovenskimi regijami. V regiji so 93 % prenočitev ustvarili tuji
gostje, v Mestni občini Ljubljana pa ta delež dosega celo 96 %. Povprečna doba bivanja v regiji
leta 2010 je bila 1,91 dneva (Turizem Ljubljana, 2011).
Z vidika izobraževanja Ljubljanska urbana regija izstopa predvsem po koncentraciji višjih in
visokih šol ter fakultet in inštitutov. V regiji je največja slovenska univerza – Univerza v
Ljubljani. Delež prebivalcev z doseženo višjo ali visoko izobrazbo v LUR (29,1 %) močno
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presega slovensko povprečje (22,4 %) (SURS, 2013) in je obenem največji delež višje oziroma
visoko izobraženih prebivalcev v Sloveniji. Določena problematika se kaže v dostopnosti
predšolske vzgoje, saj v nekaterih občinah povpraševanje presega ponudbo, čeprav je v LUR v
programe predšolske vzgoje vključena skoraj tretjina vseh otrok, ki so vključeni v te programe
na ravni Slovenije.
V Ljubljanski urbani regiji je 62.617 ha zemljišč v kmetijski rabi, kar je manj kot četrtina
celotnega ozemlja LUR. Glede na rabo prevladujejo trajni travniki in pašniki, njiv je približno
četrtina, nekaj odstotkov površin pa zasedajo trajni nasadi. Površina kmetijskih zemljišč v
uporabi je najmanjša v Sloveniji. V regiji je zgolj 11,6 % kmetijskih gospodarstev v Sloveniji
(SURS, 2013), kmetijski poklic pa opravlja le nekaj odstotkov delovno aktivnega prebivalstva
(Kozina idr., 2014). Gozdovi pokrivajo 145.254 ha ozemlja, kar je 58 % ozemlja.
Prevladujejo gozdovi v zasebni lasti (88 %). Gozdna posest je izredno razdrobljena, saj je na
celotnem območju kar 56.000 lastnikov gozdov (ZGS, 2012).
Ljubljanska urbana regija je na stičišču dveh koridorjev osrednjega vseevropskega
transportnega omrežja (TEN-T): tj. Baltsko-jadranskega in Mediteranskega koridorja. Koridorji
večmodalnega osrednjega omrežja močno prispevajo k evropski koheziji in krepitvi notranjega
trga.
S slovenskim glavnim mestom – Ljubljano – je Ljubljanska urbana regija najpomembnejši cilj
migracijskih tokov v Sloveniji, saj privlači dnevne migrante na delovna mesta in v šolo tudi iz
sosednjih regij. Znotraj LUR Mestna občina Ljubljana oblikuje gravitacijsko središče regije, v
katerem se združujejo glavni regijski in medregijski tokovi.
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4.

Analiza regionalnih razvojnih potencialov

4.1. Prebivalci

Demografska analiza
V Ljubljanski urbani regiji živi več kot četrtina prebivalstva Slovenije. Leta 2013 je v regiji živelo
542.447 prebivalcev (SURS, 2013) (glej tabelo 3).
Tabela 3: Sestava prebivalstva, 1. 1. 2013
SLOVENIJA

PREBIVALSTVO

Moški
Ženske
SKUPAJ (spol)

LUR

1.019.658
1.039.456
2.059.114

265.100
277.347
542.447

Vir: SURS, 2014

Ljubljanska urbana regija je regija z najštevilčnejšim prebivalstvom med statističnimi regijami v
Sloveniji. Leta 2012 je bil naravni prirast prebivalstva v regiji 2.033 oseb (glej tabelo 4), selitveni
prirast s tujino 692 oseb, medtem ko je bil selitveni prirast med statističnimi regijami 2.518 oseb
v korist Ljubljanske urbane regije. Skupni prirast na 1000 prebivalcev je močno presegal
slovensko povprečje (1,6 osebe), saj je leta 2012 znašal 9,8 osebe. Regija zaznava
nadpovprečno priseljevanje.
Tabela 4: Gibanje prebivalstva v letu 2012
SLOVENIJA
NARAVNI PRIRAST
SELITVENI PRIRAST S TUJINO

2.681

2.033

644

692

0

2.518

644

3.210

3.325

5.243

SELITVENI PRIRAST MED
STATISTIČNIMI REGIJAMI
SKUPNI SELITVENI PRIRAST (skupaj)
SKUPNI PRIRAST

LUR

Vir: SURS, 2013
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V zadnjih desetih letih se je število prebivalcev v regiji povečalo za dobrih 43.000 oziroma nekaj
manj kot 8,8 %. Med letoma 2002 in 2012 se je število prebivalcev na območju MOL povečalo
za 4 %, v regiji pa za 9 %. V Mestni občini Ljubljana živi 282.994 prebivalcev, kar je 13,7 %
slovenskega prebivalstva in več kot polovica vseh prebivalcev regije (SURS, 2013). Za regijo je
značilen nadpovprečen delež tujih državljanov med prebivalci (5,7 %). Podatki pa obenem
kažejo, da se v zadnjem času tudi izobražena in ustvarjalnejša delovna sila iz Slovenije seli v
tujino (Lapuh v Kozina idr., 2014), še vedno pa se v državo priseljujejo večinoma manj
kvalificirani posamezniki.
Povečanje števila prebivalstva Ljubljanske urbane regije je predvsem posledica priseljevanja iz
tujine, ki se je okrepilo zlasti v obdobju hitre gospodarske rasti po letu 2004. Do očitnega
preloma je prišlo z začetkom krize leta 2008 (glej sliko 2), ko se je priseljevanje iz tujine skoraj
popolnoma ustavilo. V nasprotju z nekaterimi drugimi statističnimi regijami je Ljubljanska
urbana regija ves čas zaznavala pozitiven naravni prirast, ki je po letu 2008 najbolj zaslužen za
naraščanje števila prebivalstva. Pomemben dejavnik za to je tudi priseljevanje v LUR iz drugih
slovenskih regij, pri čemer je imela Ljubljanska urbana regija po letu 2000 ves čas pozitivno
stanje (Nared idr., 2012).
V prihodnjih letih je pričakovana sprememba starostne strukture prebivalstva, in sicer bo
naraščal delež starejših prebivalcev, hkrati pa bo zaradi upadanja števila žensk v rodni dobi
manjše tudi število rojstev. Določene napovedi opozarjajo na možnost negativnega naravnega
prirasta in posledično zmanjšanja števila prebivalcev (Urbanistični inštitut RS idr., 2009).
Slika 2: Skupni prirast prebivalstva v LUR v letih 2001–2012
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Vir: SURS, 2013
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Gostota poselitve je v primerjavi s Slovenijo v LUR dvakrat večja (212 prebivalcev/km2), vendar
znotraj regije obstajajo velike razlike – Ljubljana ima gostoto poselitve 1.019 prebivalcev na
km2, medtem ko ima najredkeje poseljena osrednjeslovenska občina Dobrepolje le 38
prebivalcev na km2 (glej sliko 3) (SURS, 2013).
Slika 3: Gostota prebivalstva v LUR, 1. 1. 2013

Vir: SURS, 2013

Demografski razvojni potenciali
Podatki kažejo, da v Ljubljanski urbani regiji živi 26 % celotnega prebivalstva Slovenije. V
zadnjem desetletju prebivalstvena dinamika regije kaže vztrajno naraščanje števila prebivalcev
– tako v Mestni občini Ljubljana kot na območju celotne regije (SURS, 2013). Velikost regije
predstavlja določen potencial v smislu regionalnega razvoja, saj relativno veliko število
prebivalcev pomeni kritično maso človeškega kapitala, ki je predpogoj za ekonomski in kulturni
razvoj.
Povečevanje števila prebivalcev je pomembno za razvoj regije, ob tem pa je treba upoštevati
podatek, da se je priseljevanje iz tujine po začetku gospodarske krize skoraj ustavilo in da se
prebivalstvo regije stara.
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Regija zaznava odseljevanje ustvarjalne in izobražene delovne sile v tujino (Lapuh v Kozina,
2014), poleg tega pa se v regijo večinoma priseljujejo manj usposobljeni delavci (Lapuh v
Kozina idr., 2014). Tako izpostavljamo potencial, ki se kaže v privabljanju ustvarjalnih in visoko
izobraženih posameznikov iz tujine in drugih regij (Kozina, 2014) – tudi z oblikovanjem
stanovanjske politike in politike spodbujanja zaposlovanja.
Ob podatku, da se Evropejci le redko selijo, sklepamo, da je kljub temu večji potencial v
zadrževanju izobražene in ustvarjalne delovne sile kot pa v privabljanju tuje, zato je smiselno
določen del pozornosti nameniti tudi zadrževanju visoko usposobljene delovne sile v regiji
(Brelot - Martin idr., 2010).
Glede na to, da je pričakovati staranje prebivalstva, je potencialni izziv tudi medgeneracijsko
sodelovanje in večanje socialnega kapitala posameznika (izboljšanje digitalne in finančne
pismenosti ...).

4.2. Gospodarstvo

Analiza gospodarskih kazalcev
Ljubljanska urbana regija je gospodarsko gledano najbolj razvita slovenska regija in
gospodarsko središče Slovenije. Regija je leta 2011 ustvarila več kot tretjino celotnega
slovenskega bruto domačega proizvoda. Regionalni BDP na prebivalca je najvišji v Sloveniji in
bistveno presega slovensko povprečje. Sredi leta 2013 je v Ljubljanski urbani regiji živela več
kot četrtina delovno aktivnih prebivalcev celotne Slovenije. Delež brezposelnih, ki živi v regiji, je
predstavljal nekaj manj kot četrtino brezposelnih v Sloveniji. V primerjavi z drugimi slovenskimi
regijami ima LUR manjši delež industrijskega sektorja, tržne in javne storitve pa so bolj razvite
(Kozina idr., 2014).
Leta 2009 je bila bruto dodana vrednost po dejavnostih na ravni regije naslednja: 79,6 % v
storitvenih dejavnostih, 19,5 % v industriji in 0,9 % v kmetijstvu (SURS, 2013) – glej sliko 4. V
primerjavi z drugimi regijami je v LUR delež industrijskega sektorja najmanjši, najbolj pa so
razvite storitve, saj je delež bruto dodane vrednosti, ustvarjene v storitvenih dejavnostih,
največji v Sloveniji, torej večji kot v katerikoli drugi regiji.
Poklicna sestava delovno aktivnega prebivalstva v LUR (leta 2011) kaže izrazito koncentracijo
prebivalcev, ki opravljajo ustvarjalni poklic. Če podatke primerjamo z nacionalnim povprečjem,
vidimo, da je v LUR nadpovprečen delež oziroma koncentracija ustvarjalnih poklicev (ADS
2012, SRDAP 2012 v Kozina idr., 2014). Podobno se kaže na ravni kreativnih industrij. 42%

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020

22

vseh družb s področja kreativnih industrij je na območju LUR (Murovec, Kavaš 2010; Murovec
idr., 2012).

Slika 4: Bruto dodana vrednost po dejavnostih, Ljubljanska urbana regija

industrija
19,5%

kmetijstvo
0,9%

storitvena dejavnost
79,6%

Vir: SURS, 2013

Največ ljudi je zaposlenih v dejavnosti trgovine, v predelovalnih dejavnostih, v javni upravi, v
strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih ter v izobraževanju.
V MOL je leta 2009 poslovalo dobrih 70 % gospodarskih družb regije, ki so zagotavljale delo
več kot 78 % zaposlenim v gospodarskih družbah regije in ustvarile okrog 83 % dodane
vrednosti v regiji. V regiji je poslovala tretjina vseh slovenskih gospodarskih družb, zaposlenih
je bilo okrog 30 % ljudi in ustvarjene 36 % dodane vrednosti (Nared idr., 2012). V zadnjih petih
letih se je število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov povečalo za 18 % – predvsem
zaradi povečanja števila samostojnih podjetnikov. V istem obdobju se je število zaposlenih
zmanjšalo za 12 %. Leta 2011 je bilo največje zmanjšanje zaposlenih v gospodarskih družbah
na področjih gradbeništva ter prometa in skladiščenja. Število zaposlenih in samozaposlenih se
vse od začetka gospodarske krize zmanjšuje, pri čemer je stopnja registrirane brezposelnosti v
regiji med najnižjimi v Sloveniji: novembra 2013 je znašala 11,5 %, medtem ko je bilo povprečje
za Slovenijo 13,1 %. Konec novembra 2013 je bilo v regiji 28.164 registriranih brezposelnih – tj.
24 % vseh brezposelnih v Sloveniji (SURS, 2014).
V regijo prihaja na delo veliko dnevnih delovnih migrantov (predvsem iz Kranja, Trbovelj,
Novega mesta, Kopra in Celja). Junija 2013 je bilo v regiji 215.309 delovno aktivnih prebivalcev
(tj. 27 % delovno aktivnega prebivalstva Slovenije).
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Za gospodarske dejavnosti v regiji je bilo v zadnjem desetletju namenjenih več površin, pri
čemer pa opažamo precejšnjo razdrobljenost gospodarskih con, saj te v večini primerov ne
presegajo 10 ha. Občine so v preteklosti pogosto odpirale gospodarske cone po svojih
prostorskih zmožnostih, vendar brez znanega investitorja, s tem pa so se izpostavile tveganju
(Urbanistični inštitut RS idr., 2009). Hkrati določene analize kažejo visoko ceno najema
poslovnih oziroma produkcijskih prostorov, kar še posebej velja za MOL (Peterlin idr., 2012).

Potencial razvoja gospodarstva
Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo ima Ljubljanska urbana regija v gospodarskem smislu
konkurente v primerljivih regijah tako v drugih slovenskih regijah kot tudi na ravni EU. Hkrati
ima LUR pomembno vlogo v nacionalnem gospodarskem razvoju. Ljubljanska urbana regija
ima vse bistvene predpogoje za gospodarski razvoj – ustrezno fizično infrastrukturo ter dovolj
ustvarjalne in izobražene delovne sile; medtem ko določen potencial predstavlja oblikovanje
lastnega razvojnega koncepta in s tem povezane specializacije regije. Na regionalni ravni bi to
lahko pomenilo več specializiranih ustvarjalnih središč, ki bi med seboj delovala
komplementarno, ne pa tekmovalno (Kozina idr., 2014). Obenem se potencial kaže v
spodbujanju inovacij na področjih, na katerih ima regija primerjalne prednosti. Teh področij je
več in so med seboj različna: diverzifikacija tako povečuje odpornost regije na gospodarske
krize, ki praviloma različne panoge prizadenejo bolj ali manj močno.
Velik potencial regije je interdisciplinarno povezovanje: predvsem povezovanje izobraževalnih
institucij in drugih znanstvenih ustanov s klasičnim gospodarskim sektorjem z namenom
razvoja novih izdelkov in storitev, ki temeljijo na znanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. V ta
namen je smiselno razvijati tudi podporno okolje in infrastrukturo na ravni regije, ki pa lahko
izhaja iz regeneracije podizkoriščenih oziroma degradiranih stavb oziroma območij.
Potencial je tudi v razvoju podjetništva, predvsem takšnega, ki prav tako temelji na znanju,
inovativnosti in ustvarjalnosti, ter socialnega podjetništva. Poudarjamo tudi pomembnost
ustvarjalnih poklicev, ki se dodatno kaže v času gospodarske krize, saj so v primerjavi z
drugimi poklici ustvarjalni poklici bolj odporni na gospodarska gibanja (Kozina idr., 2014). Za
razvoj podjetništva je treba spodbujati dostopnost finančnih sredstev – vključno z novimi
oblikami pridobivanja kapitalskih sredstev – in njihovo večjo učinkovitost (tudi prek uvajanja in
uporabe novih, digitalnih tehnologij).
Ob tem poudarjamo tudi potencial razvoja digitalnih delovnih mest, kjer se lahko izkoristijo
številne zaposlitvene možnosti (tako v gospodarstvu kot negospodarstvu).

Ustvarjalni potencial občin LUR
Za regijo je značilno kopičenje človeškega in gospodarskega kapitala. V zadnjih petnajstih letih
se je vse več mest in regij v prizadevanjih za pospeševanje gospodarskega razvoja in
regeneracijskih strategij naslonilo na koncept prebivalstva z ustvarjalnim poklicem in/ali
koncept ustvarjalnih dejavnosti (v Kozina idr., 2014), ki sta dva temeljna in pogosto
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uporabljena pristopa raziskovanja ustvarjalnosti. Med njima sta dve ključni razliki: opredelitev
ustvarjalnosti na podlagi ustvarjalnih dejavnosti vključuje vse zaposlene znotraj določenih
dejavnosti (tako tiste, ki opravljajo ustvarjalno delo, kot tudi vse preostale zaposlene znotraj te
dejavnosti), koncept prebivalcev z ustvarjalnim poklicem pa po drugi strani vključuje vse
ustvarjalne delavce, ne glede na panogo, v kateri so zaposleni (Murovec, 2012).
V Ljubljanski urbani regiji je izrazita koncentracija ustvarjalnih poklicev, pri čemer se povečuje
njihov delež v Ljubljani (glej sliko 5). Delež prebivalcev v Ljubljanski urbani regiji, ki opravlja
ustvarjalni poklic, je leta 2011 znašal 19,9 %, kar presega državno povprečje (12,9 %). Gre tudi
za največji delež med slovenskimi regijami, ki je primerljiv s stanjem v regijah severne in
zahodne Evrope (Kozina idr., 2014).
Slika 5: Delež poslovnih subjektov v kreativnih industrijah glede na vse poslovne subjekte po občinah in
četrtnih skupnostih

Vir: Žaucer idr., 2012

V regiji izstopata predvsem Ljubljana in Trzin. Občina Trzin ima nadpovprečno število
ustvarjalnih delovnih mest, Ljubljana pa veliko koncentracijo ljudi z ustvarjalnim poklicem,
primerljivo z zahodnoevropskimi mesti, hkrati pa ustvarjalni delavci iz drugih občin regije in
drugih slovenskih regij migrirajo v glavno mesto. (Kozina idr., 2014).
Analiza 'Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije' (Kozina idr.,
2014) tako nedvomno kaže, da je eden od načinov splošne gospodarske rasti občin
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privabljanje: a) ljudi z ustvarjalnimi poklici in b) podjetij, ki se ukvarjajo z ustvarjalnimi
dejavnostmi.
Velik potencial občin LUR se torej kaže predvsem v spodbujanju novih ustvarjalnih delovnih
mest, pa tudi v zagotavljanju kakovostnega bivalnega okolja (urejenost, varnost, zeleno okolje
itd.) in dobre prometne povezanosti.
»Uravnotežen prostorski razvoj, ki bi omogočal smiselno specializacijo in 'delitev' ustvarjalnih
dejavnosti znotraj Ljubljanske urbane regije ter deloval navzven enotno in konkurenčno ostalim
evropskim mestnim regijam, je lahko prava prihodnost.« (Kozina idr., 2014:9)

4.3. Turizem

Analiza stanja turizma v Ljubljanski urbani regiji
V Ljubljanski urbani regiji je bila leta 2012 desetina prenočitvenih zmogljivosti v Sloveniji
oziroma 12.160 ležišč. Regija je bila na četrtem mestu po številu prenočitev med dvanajstimi
slovenskimi regijami. V regiji prenoči 93 % tujih gostov, v Mestni občini Ljubljana pa celo 96 %.
Povprečna doba bivanja v regiji leta 2012 je bila 1,91 dneva (SURS, 2012; Turizem Ljubljana,
2011) (glej tabelo 5).

Tabela 5: Osnovni kazalniki o turizmu za leto 2012
SLOVENIJA
ZMOGLJIVOSTI – LEŽIŠČA
(skupaj)

LUR

121.541

12.160

PRIHODI TURISTOV (skupaj)

3.297.556

521.294

PRENOČITVE TURISTOV (skupaj)

9.510.663

995.472

Vir: SURS, 2013

Ljubljanska urbana regija ima dobro geostrateško lego, saj leži ob sredozemskem evropskem
transportnem koridorju. Njena središčna (osrednjeslovenska) lega pomeni dobro dostopnost v
primerjavi z drugimi regijami v Sloveniji. Regija je v neposredni bližini mednarodnega letališča
Jožeta Pučnika, hkrati pa je dobro povezana z letališči v Celovcu, Gradcu, Trstu, Benetkah in
Zagrebu (vsa so manj kot 2,5 ure vožnje oddaljena od Ljubljane). Dobre so tudi cestne in
železniške povezave s sosednjimi regijami. Za še hitrejši turistični razvoj v regiji bo treba
povečati frekventnost letalskih in železniških povezav.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020

26

V Ljubljanski urbani regiji sta na eni strani močno razvita poslovni in počitniški mestni turizem v
Ljubljani (kjer prevladujejo tuji turisti), na drugi strani pa večinoma podeželska okolica Ljubljane
z množico manjših turističnih naravnih in kulturnih privlačnosti privablja predvsem izletniške
turiste (stacionarni turizem je manj razvit), vendar ne v organizirani obliki. Po ocenah Turizma
Ljubljana je turizem v Ljubljani leta 2010 neposredno ustvaril okoli 87 milijonov evrov prometa.
Ljubljana prinaša regiji 87,7 % vseh prihodkov od turizma, 86,1 % prenočitev in ima 72,4odstotni delež nastanitvenih zmogljivosti. Približno polovica gostov je kot razlog za prihod v
Ljubljano navedla poslovni obisk, za preostale pa je Ljubljana klasična počitniška mestna
destinacija – t. i. city break (Turizem Ljubljana, 2011).
Od vzpostavitve Regionalne destinacijske organizacije (v nadaljevanju: RDO) leta 2011 se je v
regiji povečalo tako število prihodov kot število prenočitev. Nastali so novi programi, izdelki in
katalogi (razni vodiči po regiji – zelene zgodbe regije, namigi za izlete, kulinarični vodič,
pripovedi, miti in legende iz regije).

Potencial za razvoj turizma
Velik potencial za razvoj turizma v regiji so njena bogata kulturna dediščina, številne kulturne
znamenitosti in zelo bogat kulturni utrip (več kot 10.000 prireditev letno samo v Ljubljani) na eni
strani (Turizem Ljubljana, 2011) ter velika naravna ohranjenost (številna območja privlačne
naravne in kulturne krajine) na drugi. Prav naravo in aktivnosti v naravi pa je treba bolje vključiti
v turistično ponudbo regije. S tem bi Ljubljana kot glavno mesto veliko pridobila v primerjavi z
drugimi evropskimi prestolnicami, kjer sprostitev v naravi in možnosti za rekreacijo niso tako
blizu in hitro dostopne. Kot je pokazala analiza primarne ponudbe v regiji (naravnih vrednot in
kulturne dediščine), »so elementi kulturne dediščine številčnejši in privlačnejši kot naravne
vrednote« (Turizem Ljubljana, 2011: 35), zato je treba kulturno dediščino s svojo avtentičnostjo,
obujanjem tradicije in običajev nadgraditi z zgodbami, ki bodo prispevale k večjim doživetjem in
posledično zadovoljstvu turistov in izletnikov. Predvsem pa je treba naravne vrednote in
kulturno dediščino vključiti v turistične proizvode (aktivni oddih, city break, izletniški turizem,
kulturni turizem).
Ljubljana bo v prihodnje še bolje izkoristila privlačno ponudbo v okolici in usmerjala tuje
obiskovalce Ljubljane ter domačine v odkrivanje regije, okolica Ljubljane pa bo v sodelovanju s
prestolnico lažje dosegala prepoznavnost. Če je kulturna dediščina – z velikim poudarkom na
tematskih zgodbah – najpomembnejši potencial za razvoj turističnih proizvodov in programov
regije, pa so naravne vrednote zelo pomembne za njeno pozicioniranje (regija s prestolnico,
kjer je naravno okolje blizu in hitro dosegljivo). Posamezna območja z visoko vrednostjo
naravne in kulturne krajine (npr. Krajinski park Ljubljansko barje, Kamnik z okolico) so že
postala prepoznavna, medtem ko bo treba druga območja z velikim potencialom (npr.
Polhograjsko hribovje, Radensko polje) intenzivneje promovirati. Hkrati je zaznati potencial tudi
v novem, organizacijsko združenem načinu upravljanja zaščitenih krajinskih parkov in območij s
kakovostno krajinsko sliko.
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Naravno okolje ponuja veliko možnosti tudi za preživljanje prostega časa – za izletniški turizem
in izvajanje različnih oblik rekreacije. Ponudbo pa je treba organizirati ter razviti nove izdelke in
doživetja tako za tujega gosta kot domačega obiskovalca.
Poudariti je treba tudi potencial medsebojnega povezovanja turizma in razvoja podeželja ter
omogočiti, da bodo krajinske značilnosti (p)ostale privlačne za preživljanje prostega časa in
hkrati omogočale preživetje ali dodaten zaslužek lokalnemu prebivalstvu.
Kot je pokazala analiza SWOT na področju turizma na ravni regije, so glavne potencialne
priložnosti za razvoj turizma naslednje: novi programi za odkrivanje okolice Ljubljane in
doživljanje narave, tesnejše povezovanje z drugimi sektorji, kot so kultura, šport, kmetijstvo in
gospodarstvo, razvoj in trženje trajnostne ponudbe (v skladu s trendi na mednarodnem
turističnem trgu), urejene rekreativne poti v okolici Ljubljane (kolesarski turizem je v svetu v
porastu), novi inovativni in avtentični izdelki ter storitve, ki imajo večjo dodano vrednost,
ponudba lokalnih izdelkov (z geografskim poreklom), ki se tržijo tudi v Ljubljani, Ljubljanica –
reka, ki povezuje Ljubljano, Ljubljansko barje (kot vodna transverzala in pešpot ob reki) ter
Kamniška Bistrica – zelena os regije (Turizem Ljubljana, 2011).

4.4. Kmetijstvo in gozdarstvo

Analiza stanja kmetijstva in gozdarstva v Ljubljanski urbani regiji
V Ljubljanski urbani regiji je 62.617 ha zemljišč v kmetijski rabi, kar je manj kot četrtina
celotnega ozemlja regije. Glede na rabo prevladujejo trajni travniki in pašniki, njiv je približno
četrtina, nekaj odstotkov površin pa zavzemajo trajni nasadi. Površina kmetijskih zemljišč v
uporabi je v Osrednjeslovenski regiji najmanjša v Sloveniji. V regiji je le 11,6 % kmetijskih
gospodarstev v Sloveniji (SURS, 2013), kmetijski poklic pa opravlja le nekaj odstotkov delovno
aktivnega prebivalstva (Kozina idr., 2014). Gozdovi pokrivajo 145.254 ha ozemlja, kar je 58
% ozemlja. Gozdna posest je izredno razdrobljena, saj je na celotnem območju regije kar
56.000 lastnikov gozdov (ZGS, 2012).
Kmetijske in gozdne površine pokrivajo večino območja LUR (več kot 90 %) in tako pomembno
določajo krajinsko podobo regije. Kmetijska raba je intenzivna na nižinskih območjih, v
hribovitejših predelih pa je ekstenzivna in v opuščanju. Gozd prekriva zlasti hribovita, strmejša
in težje dostopna območja (Urbanistični inštitut idr., 2009). V strukturi rabe kmetijskih zemljišč
je največji delež trajnih travnikov (60,55 %), sledijo njive (21,96 %), barjanski travniki (7,61 %)
in ekstenzivni sadovnjaki (2,51 %) (Urbanistični inštitut idr., 2009).
Po podatkih popisa kmetijstva iz leta 2010 je bilo v dejanski rabi 62.617 ha kmetijskih zemljišč
ali 24,5 % površine celotne regije. Od skupno 8.673 kmetijskih gospodarstev v regiji je bilo 217
kmetijskih gospodarstev z ekološkim kmetovanjem (2,5 %), 28 pa v postopku preusmeritve v

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020

28

ekološko kmetovanje. Na 4.990 kmetijah (57,5 % vseh kmetijskih gospodarstev) je potekala
proizvodnja pretežno za lastno porabo. Kmetij, ki so pridelovale pretežno za prodajo, je bilo
3.648 ali 42 %. Od prejšnjega popisa kmetij leta 2000 se je število kmetijskih gospodarstev
zmanjšalo za 8,7 %, površina kmetijskih zemljišč v uporabi pa za 1,8 % (SURS, 2013).
Ljubljansko gozdnogospodarsko območje je največje območje v Sloveniji in zavzema 12 %
površine Slovenije. Na območju je največ mešanih gozdov (60 %), pretežno listnatih gozdov je
26 %, iglastih pa le 14 %. Med drevesnimi vrstami glede na lesno zalogo prevladujeta bukev
(34 %) in smreka (32 %). Letni prirastek gozdov znaša 6,43 m3/ha, letni možni posek pa 3,59
m3/ha (ZGS, 2012).

Delež gozda po gozdnogospodarskih enotah je prikazan na sliki 6.
Slika 6: Delež gozda po gozdnogospodarskih enotah

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, 2012

Gozdovi v LUR so večinoma v zasebni lasti (88 %), gozdov v državni lasti je 11 %, občinskih
gozdov je manj kot 0,5 %. Večina lastnikov ima močno razdrobljeno in prostorsko nepovezano
posest (povprečna gozdna posest v zasebnih gozdovih meri 2,9 ha) ter nima interesa za
gozdnogojitvena in varstvena dela. Veliko lastnikov niti ni dovolj usposobljenih ali ustrezno
opremljenih za delo v gozdu, majhnemu deležu lastnikov, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, pa
gospodarjenje z gozdom pomeni dodaten zaslužek. Na gospodarjenje z gozdom močno
vplivajo na območju regije izredno poudarjene ekološke in socialne funkcije gozdov ter
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proizvodne funkcije gozdov; med njimi najbolj lesnoproizvodna funkcija, ki je prisotna na
polovici površine gozdov regije. Velik del območja zavzemajo varovalni gozdovi (7,3 %) in
gozdovi s posebnim namenom (9,3 %). Površina gozda se v zadnjih letih krči predvsem zaradi
gradnje infrastrukture in širjenja poselitve (ZGS, 2012).

Potenciali za razvoj kmetijstva in gozdarstva
Razvoj podeželja je nerazdružljivo povezan z razvojem kmetijstva in gozdarstva. Poleg
gospodarskega pomena kmetijstva v ospredje prihajajo tudi njegove druge funkcije, saj
kmetijstvo ohranja poselitev na podeželju in prispeva k razvoju drugih dejavnosti na podeželju,
kot so turizem, rekreacija, obrt ter ohranjanje kulturne dediščine in krajine. Prav tako kmetijstvo
opravlja pomembno funkcijo v okoljskem segmentu in z ozemeljskega vidika.
Potencialov za razvoj kmetijstva je veliko. Z gospodarskega vidika so velik potencial
trajnostna proizvodnja hrane, prehranska varnost, širjenje in povezovanje proizvodnje za trg ter
organizacija prehranskih verig – vključno s predelavo in trženjem kmetijskih in tradicionalnih
izdelkov tako na lokalni kot regionalni ravni. Tržna niša je predvsem ekološko pridelana hrana,
saj povpraševanje slovenskih porabnikov po njej stalno raste, ponudba iz domače pridelave pa
povpraševanju ne more zadovoljiti. Pomembni segmenti so pospeševanje prenosa znanja in
inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in lesnopredelovalni industriji, ohranjanje kulturne dediščine
podeželja ter prenos in oživljanje tradicionalnih in specifičnih znanj in veščin ter obenem
predstavitev teh poklicev kot privlačnih in podjetniško usmerjenih. Potencial in izziv je tudi
implementacija inovativnih tehnologij v kmetijstvu in lesni proizvodnji. Ob tem ne smemo
pozabiti na les kot obnovljiv vir energije. Razvoj in oživitev opuščene lesne industrije ter njeno
prestrukturiranje v smeri inovativnosti so velik potencial za trajnostni razvoj podeželja in celotne
regije.
Z okoljskega vidika je potencial kmetijstva in gozdarstva v trajnostnem upravljanju naravnih
virov in surovin. Les je surovina, ki prispeva k varovanju okolja in biotske raznovrstnosti, lesni
izdelki pa ugodno vplivajo na zdravje in počutje ljudi. Les je naša edina gospodarsko
pomembna surovina, ki je zaradi premajhne izkoriščenosti velika priložnost za regijo (PlanB,
2010).
S prostorskega vidika je potencial v uravnoteženem prostorskem razvoju ter vzporednem
ohranjanju površin z velikim ekološkim pomenom. Varstvene ureditve na območjih sovpadanja
kakovostnih kmetijskih zemljišč in območij z visoko naravno ohranjenostjo ne smejo biti
omejitev za koriščenje gospodarskih potencialov kmetijstva (Urbanistični inštitut RS idr., 2009),
ampak morajo biti regionalni izziv s preusmerjanjem v trajnostne oblike kmetovanja. Potencial
so tudi neizkoriščena kmetijska zemljišča in druga zemljišča, primerna za kmetijsko pridelavo,
katerih raba lahko prispeva k večji prehranski samooskrbnosti regije po načelu bioregije.
Potencial razvoja kmetijstva in gozdarstva v obdobju 2014−2020 je tudi ustanovitev Lokalne
akcijske skupine (v nadaljevanju: LAS). Pri tem je pomembno vključevanje občin, ki v obdobju
2007–2013 v LAS in njegove aktivnosti niso bile vključene.
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Naloga LAS-a je, da pripravi lokalno razvojno strategijo ter uresničuje njene cilje s pomočjo
različnih finančnih in drugih virov.V letu 2014 se bodo LAS-i po Sloveniji vzpostavljali na novo,
skladno z zahtevami strateških in operativnih dokumentov za črpanje evropskih sredstev v
programskem obdobju 2014−2020 in nacionalnih predpisov. Ko bodo izdelane lokalne
strategije, se bodo videle tudi strateške usmeritve LAS-ov, ki bodo zbrali projekte od spodaj
navzgor. V LUR bodo v naslednjem obdobju delovali štirje LAS-i. Med že delujočimi LAS-i
prihaja do sprememb in se bodo posamezne občine priključile drugim LAS-om oziroma se na
območju oblikujeta nova LAS-a. Zaradi nastalih zamud pri sprejetju Uredbe o izvajanju ukrepa
LEADER (CLLD) LAS-i še niso izdelali strategije lokalnega razvoja. V dosedanjih dogovorih in
opravljenih aktivnostih so pri projektih lokalnega razvoja določene naslednje prioritete: osnovne
storitve na podeželju, ustvarjanje delovnih mest (spodbujanje podjetniških aktivnosti s
poudarkom na socialni vključenosti, spodbujanje inovativnih razvojnih partnerstev), varstvo
okolja in ohranjanje narave (izboljšanje stanja okolja, povečanje dostopnosti do storitev na
lokalni ravni in odpravljanje revščine), večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin
(krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti).
V obdobju 2014–2020 bomo ustanovili LAS v šestih občinah, ki niso vključene v noben LAS, in
tam uveljavili nov razvojni pristop pri razvoju podeželja, to je pristop LEADER in CLLD. Prav
tako se bomo včlanili v drug LAS, kjer bomo pripravljali in izvajali projekte. Na regionalni ravni
bomo usklajevali delo vseh LAS-ov, ki delujejo na območju Ljubljanske urbane regije. Aktivno
bomo delovali pri projektih, ki so pomembni za regijo, kot je npr. samoooskrba.

4.5. Območja naravnih kakovosti

Analiza ohranjenosti naravnega okolja
Naravno okolje v Ljubljanski urbani regiji je razmeroma dobro ohranjeno. V regiji je 67 ekološko
pomembnih območij, ki imajo velik pomen za ohranjanje habitatov številnih rastlinskih in
živalskih vrst. Večina teh območij je vključenih v varovana območja Nature 2000, ki pokriva
27,2 % regije, nekatera območja pa so t. i. zavarovana območja (glej sliko 7).
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Slika 7: Naravna dediščina v LUR

Vir: ARSO, 2013

V Ljubljanski urbani regiji je 31.419 ha površin (12,3 % celotne regije), ki sodijo med
zavarovana območja narave. Med temi 67 območji jih ima 8 status krajinskega parka, 10
naravnega rezervata, 21 naravnega spomenika in 28 spomenika oblikovane narave (ARSO,
2013). Občini z največjo površino zavarovanih območij sta Dobrova - Polhov Gradec in
Medvode, ki ju pokriva krajinski park (v nadaljevanju: KP) Polhograjski Dolomiti. Te deloma
segajo tudi v MOL. Občina Ljubljana ima še tri krajinske parke: KP Zajčja dobrava, KP Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib, KP Ljubljansko barje, ki se razprostira tudi čez občine Borovnica,
Brezovica, Vrhnika, Log - Dragomer, Škofljica in Ig. V občini Grosuplje je krajinski park
Radensko polje, v Domžalah pa Spominski park revolucionarnih tradicij. Zavarovana območja −
točke so najbolj zgoščene v občini Logatec.
Območja naravnih vrednot so enakomerno razporejena po vsej regiji, medtem ko se zgostitve
naravnih vrednot − točk pojavljajo v občinah Kamnik, Ljubljana in Grosuplje.
Varovanje naravno bolj ohranjenih površin je nujno zaradi narave in zagotavljanja kakovostnih
bivalnih razmer ter kulturne identitete. Naravno ohranjena območja opravljajo veliko ekoloških
in socialnih funkcij, kot so varstvo zemljišč, naravnih virov in surovin, uravnavanje podnebnih in
hidroloških razmer, blažitev posledic naravnih in drugih nesreč, strukturiranje podobe krajine ter
zdravstvene, rekreacijske in estetske funkcije.
Ljubljanska urbana regija se kot ena hitreje razvijajočih se regij v Sloveniji spoprijema z izzivi
tudi na področju krajine. Njeno prednost v evropskem merilu predstavlja dobro ohranjena
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ekološka mreža, vendar je ta potencial premalo izkoriščen (Balantič, 2007). Največji konflikti v
prostoru v Ljubljanski urbani regiji so prisotni na odprtem prostoru in zelenih površinah v
neposredni bližini poselitvenih območij. Tu je pritisk na zelene površine zaradi širjenja poselitve
največji.
Stanje dobro ohranjenega okolja v regiji je treba vzdrževati, saj je takšno okolje osnova za
ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in zagotavljanje ekosistemskih storitev,
hkrati pa pomeni kakovostno bivalno okolje za prebivalce regije in velik potencial za razvoj
naravi prijaznega turizma.

Potenciali ohranjanja naravnega okolja
Lepa in ohranjena narava v regiji je pogoj, da se razvijajo potenciali regije, kot sta kmetijstvo in
turizem. Ker je ena od najbolj prepoznavnih značilnosti Slovenije dobro ohranjena narava
(zlasti velika biotska raznovrstnost in krajinska pestrost, bogat rastlinski in živalski svet,
mnogoteri habitatni tipi, raznolika geološka zgradba, razgiban relief, pestrost vzorcev kulturnih
krajin in še marsikaj), je veliko prostora za razvoj drugih dejavnosti, ki iščejo priložnosti v
prostorih z visoko stopnjo naravne ohranjenosti.

4.6. Poselitev in razvoj naselij

Analiza stanja poselitve
Na podlagi kriterijev projekta ESPON, ki ugotavlja policentričnost v Evropi in vlogo središč v
evropskem omrežju naselij, je bilo v Sloveniji opredeljenih šest funkcionalnih urbanih območij,
med katera se seveda uvršča tudi Ljubljana. Še več, Ljubljana je kot edino urbano območje v
Sloveniji in tudi v njeni bližnji okolici prepoznana kot evropsko metropolitansko območje rasti
(MEGA) in metroregija (glej sliko 8). Ljubljani najbližja sosednja megaobmočja so Bologna,
Milano, München, Dunaj, Bratislava, Budimpešta in Zagreb (na podlagi dopolnjenih meril
projekta PlaNet CenSE). V metropolitanskem območju so Domžale prepoznane kot
sekundarno regijsko središče.
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Slika 8: Shema držav z metroregijami

Vir: ESPON, 2013

Na območju poselitve so za Ljubljansko urbano regijo značilni predvsem: ugoden geostrateški
položaj v središču države, policentrični sistem poselitve s središčnim položajem Ljubljane, v
katerem je prisotna velika koncentracija in razvitost centralnih (političnih, upravnih) in
storitvenih dejavnosti, ter dejstvo, da je mesto Ljubljana državno središče. Ljubljana nima
osrednjega položaja le na ravni regije, je tudi središče nacionalnega in mednarodnega pomena
ter glavno zaposlitveno in izobraževalno središče, ki ustvarja veliko dnevnih migracij, tudi iz
sosednjih regij (Kranj, Škofja Loka, Trbovlje, Trebnje, Postojna, Cerknica itd.). Prav dnevne
migracije postajajo ena od največjih težav regije, ki jih bo treba reševati z zmanjševanjem
potreb po migracijah (policentrični razvoj regije) oziroma s spodbujanjem trajnostne mobilnosti
(JPP, P + R, železniški promet).
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Močno je izražena centralnost mesta Ljubljana in urbane aglomeracije (spajanje in združevanje
naselij) zvezdaste oblike ob pomembnejših prometnih koridorjih. Znotraj avtocestnega obroča
Ljubljane se je v veliki meri razvilo kompaktno mesto, od tu navzven pa se poselitev širi v obliki
petih razvojnih smeri:
-

proti severozahodu: Medvode–Škofja Loka–Kranj (urbana aglomeracija, ki se širi v sosednjo
regijo),
proti severu: Trzin–Domžale–Kamnik,
proti vzhodu: Dol–Litija,
proti jugovzhodu: Škofljica–Šmarje - Sap–Grosuplje in
proti jugozahodu: Brezovica–Borovnica–Vrhnika.

V razvojnih koridorjih je poselitev zgoščena v večja in manjša naselja, v območjih med njimi pa
prevladuje bolj ali manj razpršena gradnja enodružinskih hiš, ki so nastale v zadnjih desetletjih.
Strnjena območja poselitve nižje gostote se pojavljajo tudi vzdolž določenih prometnic, ki
povezujejo lokalna središča. Ta v večini primerov delujejo kot spalna naselja za prebivalce, ki
dnevno migrirajo na delo v Ljubljano ali katero od gospodarskih con v regiji.
Pri poselitvah se opažajo negativne posledice pomanjkanja skupne vizije in strategije razvoja
regije. Ena od vidnih posledic je zmanjševanje števila prebivalcev Mestne občine Ljubljana na
račun okoliških občin ter posledično suburbanizacija regije in zamiranje drugih starih urbanih
središč.

Omrežje mest in naselij v regiji
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) za skladen prostorski razvoj predvideva
spodbujanje razvoja policentričnega urbanega sistema, ki ga tvori dvostopenjsko strukturirano
omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, na katerega se s primerno delitvijo
funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami navezuje omrežje drugih središč
(medobčinska in lokalna središča).
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Slika 9: Zasnova policentričnega urbanega sistema in razvoj širših mestnih območij

Vir: SPRS, 2004

V LUR se v kategorijo nacionalnega središča mednarodnega pomena uvršča le Ljubljana,
vendar bi jo bilo zaradi njene vloge glavnega mesta države in stičišča vseevropskih prometnih
koridorjev treba uvrstiti iz trenutnega sistema, ki ga določa SPRS, v posebno kategorijo
mednarodnega pomena oz. »regionalnega evropskega centra«. Glede na tako močno
središčno vlogo Ljubljane lahko na območju regije govorimo o monocentričnem vzorcu
poselitve, za katerega sta značilna dva tipa funkcijsko zaokroženih območij: središčno visoko
urbanizirano območje (mesto Ljubljana s somestjem Domžale–Kamnik ter urbanimi
aglomeracijami v smeri glavnih prometnih povezav proti Medvodam–Kranju–Škofji Loki, Vrhniki
in Grosuplju) ter periferno območje (predvsem južno in vzhodno obrobje metropole).
Središčna naselja z območja LUR so v prostorski strategiji razvrščena kot:
- središče nacionalnega pomena: Ljubljana (tudi središče mednarodnega pomena),
- središča regionalnega pomena: somestje Domžale–Kamnik,
- središča medobčinskega pomena: Grosuplje, Litija, Logatec, Vrhnika.
Lokalna središča v nacionalni strategiji niso podrobneje opredeljena. Podrobneje jih
opredeljujejo prostorski načrti posameznih občin.
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Slika 10: Urbana središča in hierarhija naselij v regiji

Vir: Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta, 2008

Za vzpostavitev uravnoteženega policentričnega sistema naselij v okolici metropole bi bilo treba
v posameznih naseljih zagotoviti dodatne elemente družbene infrastrukture v skladu s funkcijo
naselja v policentričnem urbanem sistemu.
Ljubljana ima vse osrednje nacionalne institucije najvišje ravni (npr. državno upravo,
diplomacijo, bančništvo, univerzo, kulturne ustanove, klinični center, znanstvene inštitute,
ustanove za starejše in socialno ogrožene, verska središča različnih veroizpovedi, osrednje
športne zgradbe), prizadeva pa si tudi za pritegnitev mednarodnih institucij. Na meddržavni
ravni se povezuje s tujimi državnimi in regionalnimi središči. V prihodnje bi bilo smiselno
nekatere funkcije Ljubljane decentralizirati v okoliška središča regionalnega ali medobčinskega
pomena.
Somestje Domžale−Kamnik je središče regionalnega pomena, v katerem so zagotovljene
pomembnejše kulturne in izobraževalne ustanove (poleg srednješolskih tudi visokošolske),
zdravstvene dejavnosti, medgeneracijska središča in druge ustanove za starejše in socialno
ogrožene, športne in upravne dejavnosti. V somestje bi bilo treba umestiti nekatere funkcije
regionalne uprave, s čimer bi se povečal njegov pomen na regionalni ravni.
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Središča medobčinskega pomena so Grosuplje, Litija, Logatec in Vrhnika, ki poleg
zagotavljanja primarne oskrbe z izobraževalnimi, kulturnimi, športnimi in zdravstvenimi
storitvami zagotavljajo tudi določene storitve javne uprave (upravna središča) ter različne oblike
bivanja za starejše in socialno ogrožene (domovi, varovana stanovanja). Središča bi bilo treba
krepiti s funkcijami višje ravni oskrbe tako, da se zagotovi določena racionalizacija in
specializacija ponudbe ter omogoča kakovosten in povezan razvoj družbene infrastrukture.
Središča občinskega pomena: Borovnica, Brezovica, Dobrova, Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Log - Dragomer, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Komenda, Lukovica pri Domžalah, Mengeš,
Medvode, Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Videm - Dobrepolje, Vodice
imajo osnovno šolo, zagotovljeno predšolsko varstvo (poleg vrtcev tudi druge, alternativne
oblike), primarno zdravstveno oskrbo (v občinskem središču ali v sodelovanju s
sosednjim/bližnjim občinskim središčem), lekarno, kulturni center (knjižnica, dom, prostor za
druženje), raznoliko ponudbo oblik bivanja in oskrbe za starejše (domovi, varovana stanovanja,
pomoč na domu), športne objekte in igrišča ter upravno funkcijo. Vse družbene dejavnosti niso
vedno prav v občinskem središču, nekatere so razpršene po lokalnih središčih, saj so tako
zagotovljene ustrezna kakovost, dostopnost in racionalnejša oskrba znotraj občine. Pri
nadaljnjem razvoju občinskih središč je treba zagotavljati povezovanje in dopolnjevanje
družbene in storitvene infrastrukture ter predvsem prostorsko dostopnost za različne
uporabnike.
Lokalna središča LUR nimajo vzpostavljenega primernega naselbinskega središča, ki bi
združeval več elementov družbene infrastrukture, vse elemente osnovne oskrbe in osrednji
javni prostor. Z vzpostavitvijo takega središča bi se lokalna središča spremenila iz pretežno
spalnih v aktivna naselja.

Potenciali in ovire prostorskega in urbanega razvoja
Policentričnost je koncept prostorskega razvoja, ki vzpodbuja teritorialno kohezijo in
uravnotežen prostorski razvoj območja. Za LUR je značilen monocentričen razvoj poselitve, ki
se odraža v centralnem in perifernem (okoliškem) tipu območij v regiji, vsak od njiju pa ima
svoje zakonitosti, prednosti in slabosti. Pri načrtovanju prostorskega razvoja je pomembno, da
se ta dva tipa različno prostorsko obravnavata, le tako se lahko izkoristi pozitivne lastnosti in
zmanjša ovire, značilne za vsakega od njiju. Eden od glavnih potencialov, ki ga bi bilo treba
izkoristiti in nadgraditi, je preplet urbanega in podeželskega značaja regije.
Poselitveni razvoj v LUR se bo prednostno usmerjal v izbrana naselja, v katerih se bo skrbelo
za zadostno ponudbo stanovanj, delovnih mest in raznovrstnih dejavnosti ter za ustrezno
infrastrukturno opremo. Pri tem se bo prednost pred poseganjem na nove površine dajalo
urbani prenovi oz. prednostni uporabi degradiranih urbanih območij. V okviru policentričnega
urbanega sistema se bo razvijalo omrežje ustrezno opremljenih središč, ki omogočajo vsem
prebivalcem udobno, cenovno ugodno, varno in okoljsko sprejemljivo dostopnost do javnih
funkcij, stanovanj, delovnih mest, storitev in znanja.
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4.7. Promet

Strateška prometna lega regije
Ljubljanska urbana regija je stičišče evropskih prometnih koridorjev, saj skozi središče
Ljubljane potekata dva pomembna vseevropska prometna koridorja:
- Baltsko-jadranski koridor, ki povezuje Baltik z Jadranskim morjem prek industrijskih
območij med južno Poljsko, Dunajem in Bratislavo ter prek vzhodnega alpskega prostora in
severne Italije (glej sliko 11),
- Mediteranski koridor, ki povezuje Iberski polotok z madžarsko-ukrajinsko mejo, od tam
vodi do sredozemske obale Španije in Francije, prečka Alpe proti vzhodu prek severne Italije
in nadaljuje pot po jadranski obali v Sloveniji in na Hrvaškem v smeri Madžarske (glej sliko
12).
Slika 11: Potek Baltsko-jadranskega koridorja po ozemlju Republike Slovenije

Vir: Evropska komisija, 2013a
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Slika 12: Potek Mediteranskega koridorja po ozemlju Republike Slovenije

Vir: Evropska komisija, 2013a

Regija predstavlja območje regionalnih navezav na območje prometnega vozlišča Ljubljane, ki
bo zaradi svoje lokacije med zahodno in jugovzhodno Evropo na križišču predvidenih železnic
za visoke hitrosti v Baltsko-jadranskem in Mediteranskem koridorju (z upoštevanjem bodoče
tržne atraktivnosti tega območja) eden od pomembnih faktorjev trajnostnega razvoja v
prometno-prostorski politiki Evropske unije.
Potencial regije so ustrezne prometne navezave na primarna mestna in regijska prometna
omrežja. Ureditev glavnih navezav prometnega vozlišča zajema notranji mestni obroč MO
Ljubljane, ki se razširja na zunanji mestni obroč in nadalje na avtocestni obroč, ki prek glavnih
vpadnic med seboj povezuje vse regije Republike Slovenije in se navezuje na izhodne koridorje
v sosednje države – Italijo, Avstrijo, Hrvaško in Madžarsko. Avtocestni obroč se po krakih
razdeli na t. i. avtocestni križ, ki se prav tako navezuje na sosednje države ter v Ljubljani
predstavlja avtocesti A1 (Avstrija: mejni prehod/Šentilj–Maribor–Celje–Ljubljana–Postojna–
Koper) in A2 (Avstrija–karavanški predor–Kranj–Ljubljana–Novo mesto–Brežice–Obrežje), ki se
v drugih regijah priključita na avtoceste A3 (Divača–Fernetiči–Italija), A4 (Slivnica–Hajdina–
Draženci–Gruškovje–Hrvaška) in A5 (Maribor–Murska Sobota–Lendava–Madžarska).
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Prometni tokovi znotraj regije
Potniški promet
Prepletenost in soodvisnost Ljubljane z okoliškimi kraji je vedno večja in se dodatno krepita s
procesi pospešene suburbanizacije okoliških naselij, spodbujene zaradi neustreznega
prostorskega načrtovanja in stanovanjske politike. Takšen razvoj spodbuja monostrukturno
zasnovo okoliških naselij, ki vse bolj postajajo spalna satelitska naselja Ljubljane. Ob tem
ostajajo zaposlitve osredotočene na Ljubljano, kar povzroča zelo intenzivne tokove dnevnih
migracij zaradi zaposlitve, šolanja, oskrbe in storitev. Ocenjeno je bilo, da je leta 2009
dnevno potovalo v Ljubljano skoraj 150.000 zaposlenih in šolajočih se (Nared idr., 2012).
Z glavnim mestom Ljubljana je Ljubljanska urbana regija najpomembnejši cilj migracijskih tokov
v Sloveniji (glej sliko 13). Kot taka regija privlači dnevne migrante na delovno mesto in v šolo
tudi iz sosednjih regij. Znotraj regije Mestna občina Ljubljana oblikuje gravitacijsko središče
regije, v katerem se združujejo glavni regijski in medregijski tokovi ter v povezavi z letališčem
Jožeta Pučnika tudi mednarodni migracijski tokovi. V regiji (kot tudi v slovenskem merilu)
Mestna občina Ljubljana izstopa po stopnji prometne opremljenosti. Vidna je izrazita radialna
usmerjenost prometnic, železniških prog, prog medkrajevnega, primestnega in mestnega
avtobusnega prometa proti Ljubljani oziroma njenemu središču (Urbanistični inštitut RS idr.,
2009).
Slika 13: Privlačnost Ljubljane kot zaposlitvenega središča leta 2009

Vir: Nared idr., 2012
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Za regijo je torej značilno veliko dnevnih migracij in tudi slaba cestna infrastruktura. K temu se
pridružujejo tudi opozorila gospodarstva, da so zaradi dotrajanega omrežja in slabih prometnih
povezav ter posledično višjih stroškov nekonkurenčni. Če je bilo leta 2014 pod mejno
vrednostjo skupno 60 odstotkov državnih cest, bo takih cest po napovedi direkcije leta 2017 že
75 odstotkov, leta 2020 pa že skoraj 85 odstotkov.
Slika 14: Napoved stanja vozišč brez investicijskega vzdrževanja leta 2017

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo, 9. 3. 2015

Za Ljubljansko urbano regijo je značilna visoka stopnja motorizacije, ki je svoj vrhunec dosegla
leta 2009, ko je bilo v Ljubljanski urbani regiji registriranih 524 osebnih vozil na 1000
prebivalcev, od tega leta pa se število osebnih vozil (med drugim tudi zaradi gospodarske
krize) zmanjšuje in je v letu 2013 upadlo na 515 vozil na 1000 prebivalcev (SURS, 2014).
Obseg prevozov v medkrajevnem in mestnem avtobusnem javnem potniškem prevozu iz leta v
leto upada. Ugotovimo lahko, da se kljub sofinanciranju in vzdrževanju obsega storitev javnega
avtobusnega prometa njegova uporaba zmanjšuje. Javni avtobusni promet je namreč še
vedno počasen, premalo frekventen, časovno nepredvidljiv in cenovno čedalje manj
sprejemljiv. Podobne trende zasledimo tudi v železniškem potniškem prometu, kjer od leta
2008 število prepeljanih potnikov rahlo upada (SURS, 2013).
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Blagovni prevoz v regiji
Osrednjeslovenska statistična regija je logistično najbolj aktivna regija, saj je v njej največja
koncentracija blagovnih tokov. V zadnjih osmih letih je bilo v regiji v povprečju naloženih 16
milijonov ton blaga, od tega je bilo 93 % vsega blaga tudi razloženega v Sloveniji, preostalih 7
% blaga pa je bilo razloženega v tujini (SURS, 2014, lastni preračuni). V zadnjih osmih letih je
bilo v regiji v povprečju razloženih 15 milijonov ton blaga, od tega je bilo 89 % vsega blaga
naloženega v Sloveniji, 11 % blaga pa so pripeljali iz tujine (SURS, 2014, lastni preračuni).
Obseg naloženega in razloženega blaga je razviden tudi s slike 15.
Vse regije v Sloveniji se v zadnjih letih spoprijemajo z nihanjem obsega logistične dejavnosti,
kar je posledica dejstva, da je logistika v veliki meri odvisna od gospodarske aktivnosti.
Slika 15: Naloženo in razloženo blago v Osrednjeslovenski statistični regiji v obdobju 2005−2012
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Potenciali razvoja prometa in prometnih povezav
Z vidika potniškega prometa je potencial regije v spodbujanju atraktivnega javnega prevoza in s
tem tudi povečanju števila potnikov. Prav tako bo v obdobju 2014−2020 izziv regije uskladitev
ekonomske rasti in socialnih zahtev po mobilnosti z okoljskimi in drugimi stroški prometa.
Potencial regije je v trajnostni mobilnosti, katere uspešnost je odraz prometne politike.
Regija ima potencial v povezovanju okoliških naselij z večjimi središči – tudi z različnimi
oblikami javnega prevoza (npr. P + R). Prav tako je potencial v učinkoviti rabi prostora
(cenovno in prostorsko).
Da bi regija obdržala koncentracijo blagovnih tokov in s tem ustvarila višjo dodano vrednost,
mora uporabnikom ponuditi kakovostno logistično podporo in storitve. Potencial regije je tako v
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razvoju logističnih središč, pretovornih terminalov in intermodalnih vozlišč, katerih naloga je
povezovanje prometnih podsistemov in učinkovitejša oskrba regijskega gospodarstva z
logističnimi storitvami. V tem smislu je potencial razvoja na področju pretoka blaga v učinkoviti
trajnostni izrabi obstoječe infrastrukture ter premišljenem načrtovanju ravnanja s prostorom in
viri v prihodnosti. Regija ima še prostorske rezerve za razvoj ekonomskih dejavnosti, ki bodo po
svoji infrastrukturni opremljenosti, dostopnosti, prostorskih zmogljivostih in geostrateški legi
konkurenčne tudi v evropskem merilu. Vsekakor pa bo morala regija pozornost nameniti tudi
obnovi prometne infrastrukture.

4.8. Energetska infrastruktura in oskrba z energijo

Analiza energetske infrastrukture in oskrbe z energijo
Ljubljanska urbana regija podobno kot celotna Slovenija velja za energetsko odvisno od
zunanjih virov, saj so lokalni potenciali za ogrevanje in pridobivanje električne energije
relativno slabo izrabljeni, medtem ko se uvoz fosilnih goriv nenehno povečuje, pri čemer se je
uvoz naftnih derivatov v zadnjih 10 letih povečal za kar 40 %, vseh energentov skupaj pa za
skoraj 30 %. Največji porabnik energije v Sloveniji je promet, katerega energetske potrebe so
se v zadnjih desetih letih povečale za 46 % in tako bistveno presegle porabo v industriji, ki je od
leta 2006 v upadu (ARSO, 2013).
Trenutne proizvodne moči energije v regiji zagotavljajo le okrog 20 % regionalnih potreb in
porabe električne energije. Večina občin je v preteklih letih pripravila Lokalne energetske
koncepte, ki pa so pogosto med seboj neusklajeni in na lokalni ravni pomenijo izziv
zagotavljanju zadostnega deleža obnovljivih virov energije. Po količini porabe električne
energije izstopa Mestna občina Ljubljana, saj odkupi skoraj dve tretjini celotne porabe regije. Za
občine z večjo porabo električne energije (to so Trzin, Mengeš, Domžale, Logatec, Borovnica)
je značilno, da imajo več velikih odjemalcev (industrija in storitveni sektor), medtem ko v
manjših občinah prevladuje gospodinjski odjem (Urbanistični inštitut idr., 2009).
Energetika je eden od temeljev gospodarskega stanja in razvoja, zato je za regijo ključnega
pomena, od kod energijo dobi in po kakšni ceni. Pomembno je, da se čim več energije pridobi v
regiji.

Potenciali razvoja energetske infrastrukture in oskrbe z energijo
V Ljubljanski urbani regiji je izraba obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije,
kot so sončna energija, veter in bioplin, zelo majhna. Potencial predstavljata izraba
hidroenergije in biomase. Delež izrabe lesne biomase je na regionalni ravni 17-odstoten in
je precej manjši od deleža na nacionalni ravni (ta je 30-odstoten), ob načelih trajnostnega
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gospodarjenja z gozdovi in ob vnovičnem zagonu lesne industrije pa predstavlja velik potencial.
Najboljše možnosti za izrabo lesne biomase imajo podeželske občine, kot so Borovnica,
Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Litija, Logatec, Lukovica, Šmartno pri Litiji in Velike Lašče
(Urbanistični inštitut idr., 2009).
Energetska samozadostnost v Ljubljanski urbani regiji je le 20-odstotna, v proizvodnji energije
pa prevladujejo fosilna goriva. Ob prizadevanju za povečanje deleža obnovljive energije je
pomembno tudi ozaveščanje javnosti (v sodelovanju s svetovalnimi storitvami) glede
potencialov lokalnih obnovljivih virov energije, boljšega razumevanja uporabe obnovljivih virov
energije, varčevanja z energijo in učinkovitejše rabe energije.
Potencial regije je tudi v zmanjšanju porabe električne energije – predvsem v sektorju
komercialne rabe, industrije in gospodinjstev.

4.9. Oskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda in ravnanje z odpadki

Analiza stanja oskrbe s pitno vodo, odvajanja odpadnih voda in ravnanja z odpadki
Regija je relativno dobro opremljena z vodovodnimi sistemi. Količina načrpane vode se v regiji
od leta 2008 rahlo zmanjšuje, največji vir pitne vode je podzemna voda. Iz javnega vodovoda je
bil leta 2011 največji delež vode (55 %) dobavljen gospodinjstvom, 15 % vode pa je bilo
dobavljene dejavnostim. Velike so bile izgube vode, saj so znašale 13.440.000 m3 oziroma 30
% vse dobavljene vode iz javnega vodovoda (SURS, 2013). Prav tako je v regiji v pitni vodi
prisotna povišana vsebnost nitratov in pesticidov, kar je povezano tudi s podtalnimi vodnimi viri
v regiji (IVZ, 2012). Kljub temu je voda na območju Ljubljanske urbane regije še vedno
kakovostna, saj mejne vrednosti škodljivih substanc niso presežene.
V Sloveniji sta bili približno dve tretjini (tj. 115,9 milijona m3) odpadnih voda prečiščeni in
izpuščeni iz kanalizacijskih sistemov, kar je 57,8 % prečiščenih odpadnih voda. Leta 2012 je
bilo največ odpadne vode prečiščene v statistični regiji Jugovzhodna Slovenija (kar 93 %).
Najmanjši delež odpadne vode je bil prečiščen v Osrednjeslovenski statistični regiji (44 %).
Leta 2010 je bilo v regiji prečiščenih 78 % odpadne vode iz javne kanalizacije, kar je nekoliko
nad slovenskim povprečjem (73 %) (SURS, 2013). Regija ima že zgrajene večje čistilne
naprave. Ker so nekatere čistilne naprave potrebne obnove, širitve ali pa zaradi prilagajanja
zakonsko določenim parametrom tudi nadgradnje, bodo v večletnem finančnem okviru 2014–
2020 potekali nadaljnji investicijski ukrepi na teh čistilnih napravah (npr. na centralni čistilni
napravi (v nadaljevanju: CČN Ljubljana, CČN Domžale–Kamnik).
V Ljubljanski urbani regiji je bilo leta 2011 zbranih 30 % vseh komunalnih odpadkov v
Sloveniji. Ta delež se iz leta v leto povečuje, čeprav se je celotna količina zbranih komunalnih
odpadkov leta 2011 glede na prejšnja leta nekoliko zmanjšala (216.620 ton leta 2011). Leta
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2011 se je v regiji bistveno zmanjšala tudi količina odpadkov, nastalih iz proizvodnih in
storitvenih dejavnosti, medtem ko v slovenskem povprečju ni zaznati tega trenda. V regiji je bilo
zbranih le 10 % vseh odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v Sloveniji, kar je za
polovico manj kot v predhodnem letu (SURS, 2013).

Potenciali regije
Potencial regije je prvenstveno v kakovostni oskrbi s pitno vodo in ohranjanju okolja, kar še
dodatno vpliva na povečanje kakovosti bivanja v regiji.
Z vidika okolja lahko regija še dodatno izboljša sistem zbiranja odpadkov. Potencial regije je
čim večja stopnja ločenih odpadkov že pri samem izvoru in vzpostavitvi mreže zbiralnic
odpadkov, kjer ključno vlogo igra Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana. Potencial
regije je tudi v t. i. družbi brez odpadkov, kjer gre za spremembo življenjskega sloga in navad
ter posnemanje trajnostnih naravnih ciklov, kjer so vsi odpadni materiali surovina za nekoga
drugega. S tem bi preprečili vsakršne izpuste v zemljo, vodo ali zrak, ki bi lahko ogrozili zdravje
ekosistemov, ljudi, živali ali planeta.

4.10. Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj

Analiza stanja območij s prostorskimi omejitvami za razvoj
Posebno pozornost je treba nameniti razvoju na območjih, ki so ogrožena zaradi škodljivega
delovanja voda (poplave, visoka podtalnica, erozija), na območjih zemeljskih podorov in plazov
ter na potresno nevarnih območjih.
Poglavitna omejitev za razvoj v regiji so številna poplavno ogrožena območja (glej sliko 16).
Na ravni države je bila izdelana predhodna ocena poplavne ogroženosti, kjer so v LUR
evidentirana naslednja območja pomembnega vpliva poplav: Ljubljana severovzhod, Dobrova–
Brezje pri Dobrovi, Ljubljana jug, Grosuplje, Vevče – papirnica, Litija, Zalog–Podgrad–Videm,
Sava, Kresnice, Ihan – farme, Domžale, Nožice, Kamnik, Komenda–Moste–Suhadole,
Medvode–Tacen, Gameljne (Inštitut za vode RS, 2013). Za omilitev posledic poplav je nujno
sodelovanje države, ki upravlja večino mehanizmov za sanacijo in vzdrževanje vodotokov.
Svoje obveznosti morajo redno izpolnjevati tako občine kot država, ki zagotavlja učinkovite
rešitve za povečanje poplavne varnosti območja in celotne regije. Zaradi varnosti je na najbolj
izpostavljenih pozidanih območjih predvidena gradnja zadrževalnikov za zaščito pred visokimi
vodami (npr. v Grosupljem in Polhovem Gradcu). Dejavnosti v okviru priprave Državnega
prostorskega načrta za poplavno varnost jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini
Dobrova - Polhov Gradec potekajo od leta 2004.
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Prav tako so bile s strani države v letu 2012 potrjene "Karte razredov poplavne in erozijske
nevarnosti na območjih ob potokih Iška, Iščica in Draščica v občini Ig", ki opredeljujejo
poplavno ogroženost v Občini Ig. Ukrepi za varstvo voda in varstvo pred poplavami so
opredeljeni v prostorskih aktih občine Ig, od novembra 2014 po zadnjih velikih poplavah pa že
potekajo aktivnosti za izvedbo protipoplavnih nasipov za zaščito naselij Brest, Matena, Tomišelj
oz. Podkraj, Iška in Iška mala vas ter naselja Ig.
Na ravni države je bila potrjena tudi Poplavna študija, izdelana v okviru strokovnih podlag za
pripravo Občinskega prostorskega načrta občine Vrhnika, ki v 70. členu določa poplavno
ogrožena območja občine Vrhnika za obstoječe stanje poselitve in opredeljuje usmeritve za
zmanjšanje poplavne nevarnosti.
Erozijska in plazovita območja se pojavljajo predvsem v vzhodnem in zahodnem
hribovitem delu regije, večja erozijska območja z zahtevnimi zaščitnimi ukrepi pa v občinah
Dobrova - Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Kamnik, Litija, Ljubljana, Medvode, Moravče
in Šmartno pri Litiji. Na teh območjih je treba omogočiti sanacijo žarišč nevarnih naravnih
procesov, hkrati pa so to območja, na katerih naj se ne načrtuje prostorskih ureditev in
dejavnosti, ki te procese sprožajo ali pospešujejo.
Zahodni del občine Ljubljana z bližnjimi občinami Trzin, Mengeš, Vodice, Medvode in Dobrova Polhov Gradec spadajo v potresno visoko nevarno območje. Na teh območjih naj se ne
načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki v primeru rušitvenega potresa pomenijo tveganje
za okolje.
Slika 16: Prikaz ogroženih območij v LUR

Vir: ARSO, 2013
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Potencial območij s prostorskimi omejitvami
Območja s prostorskimi omejitvami so predvsem razvojna ovira. Potenciali za omejevanje in
premagovanje danih prostorskih ovir so ustrezno prostorsko in razvojno načrtovanje
(razmeščanje dejavnosti v prostor zunaj območij morebitnih naravnih nesreč), upravljanje
različnih dejavnosti na nevarnih in ogroženih območjih ter nadzorovanje dejavnosti, ki lahko
povzročijo naravne in druge nesreče.
Potencial za razvoj so tudi priložnosti koriščenja dodatnih državnih in evropskih sredstev ter
finančnih spodbud, namenjenih izključno za ukrepe na območjih s prostorskimi omejitvami.

4.11. Vzgoja in izobraževanje

Analiza vključenosti v vzgojni in izobraževalni sistem
Leta 2012 je bilo v Sloveniji 888 javnih in 50 zasebnih vrtcev, v katere je bilo vključenih
83.090 otrok (SURS, 2013). Področje predšolske vzgoje se v Sloveniji rešuje na občinski ravni.
V Ljubljanski urbani regiji so bili leta 2012 v vrtce vključeni 25.204 otroci, kar je 79,1 % vseh
otrok v regiji in 30-odstotni delež otrok, vključenih v vse vrtce in enote v Sloveniji (SURS, 2014).
V javne vrtce je vključenih 95 %, v zasebne pa 5 % otrok. V regiji deluje 244 vrtcev s skupno
1.484 oddelki, pri čemer je skoraj polovica vrtcev (120) v Mestni občini Ljubljana, kjer je v vrtec
vključenih tudi največ otrok, 13.330.
Ključna težava Ljubljanske urbane regije na področju predšolske vzgoje so premajhne
zmogljivosti, saj v nekaterih občinah povpraševanje presega ponudbo. Težava je najbolj
izrazita na območju Mestne občine Ljubljana, nezadostne zmogljivosti vrtcev pa so težava tudi
v občinah Kamnik, Brezovica, Dobrova - Polhov Gradec, Grosuplje, Ivančna gorica, Log Dragomer, Moravče, Škofljica, Vodice, Vrhnika, Šmartno pri Litiji in Lukovica, kar je posledica
velikega naravnega prirasta prebivalstva zadnjih nekaj let. Regionalna demografska študija
namreč kaže, da je pomanjkanje zmogljivosti vrtcev prehodno, zmogljivosti vrtcev in osnovnih
šol pa bodo v kratkem prevelike (Urbanistični inštitut idr., 2009), zato bi bilo treba problematiko
predšolske vzgoje reševati na medobčinski ali regionalni ravni.
Leta 2012 je bilo v Sloveniji 842 osnovnih šol, ki jih je obiskovalo 162.775 učencev. Od tega je
bilo v regiji v tem letu 176 osnovnih šol (21 %), ki jih je obiskovalo skupaj 44.118 učencev (28
%). Približno tretjina osnovnih šol je na območju Mestne občine Ljubljana, obiskuje jih nekoliko
manj kot polovica učencev (20.797) celotne Ljubljanske urbane regije (SURS, 2013).
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V Ljubljanski urbani regiji je 40 srednjih šol – največ na območju Mestne občine Ljubljana.
Srednje šole so še v občinah Domžale, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Logatec in Škofljica
(Seznam srednjih šol v Sloveniji, 2013). Število dijakov v regiji je med letoma 2008 in 2010
rahlo upadlo, leta 2010 jih je na območju LUR živelo 20.918, od tega skoraj polovica v Mestni
občini Ljubljana (SURS, 2013).
Ljubljanska urbana regija izstopa predvsem po veliki koncentraciji višjih in visokih šol
ter fakultet in inštitutov. V regiji je največja slovenska univerza – Univerza v Ljubljani. Po
podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bilo v študijskem letu 2012/2013 v
visokošolske ustanove vpisanih 89.427 študentov, od tega je bilo na Univerzo v Ljubljani
vpisanih 51.270 študentov, tj. 57 % vseh študentov v Sloveniji. Obsežna študijska dejavnost na
območju LUR se kaže tudi v velikem deležu prebivalcev z doseženo višjo ali visoko izobrazbo v
LUR (29,1 %), ki močno presega slovensko povprečje (22,4 %) (SURS, 2013).
Vse višje in visoke šole, fakultete in inštituti v LUR so v MOL. Leta 2011 je bilo v regiji 26.965
študentov terciarnega izobraževanja z bivališčem v LUR oziroma 52,7 študenta na 1000
prebivalcev, kar je podobno slovenskemu povprečju. Število študentov se je v zadnjih petih
letih zmanjšalo, medtem ko se je število diplomantov povečalo. Leta 2011 je bilo število
diplomantov na 1000 prebivalcev v LUR (9,61 diplomanta na 1000 prebivalcev) nekoliko
manjše kot slovensko povprečje (9,95 diplomanta na 1000 prebivalcev) (SURS, 2013).
Visoka izobrazbena dejavnost se odraža tudi v stopnji izobrazbe prebivalcev, starih od 25 do
64 let, ki je v regiji v primerjavi z RS nadpovprečna. Leta 2011 je bil delež prebivalcev z
najmanj srednješolsko izobrazbo največji med slovenskimi regijami (nad 82 % prebivalstva),
prav tako je bil največji delež prebivalstva z višjo in visokošolsko izobrazbo (29,1 %
prebivalstva regije) (SURS, 2013). To je pomemben podatek, saj metropolitanske regije z
večjim deležem izobraženih oziroma z večjim človeškim kapitalom zaznavajo hitrejšo
ekonomsko rast (Glaeser in Saiz, 2003).

Potencial razvoja izobraževanja
Visoka stopnja izobraženosti prebivalstva pomeni potencial v smislu regionalnega
gospodarskega razvoja – še posebej v odnosu do drugih slovenskih regij, saj je delež višje in
visoko izobraženih v LUR največji v Sloveniji (SURS, 2013). Največji potencial regije s področja
izobraževanja je povezovanje izobraževalnih institucij z gospodarstvom.
Za razvoj gospodarstva je treba okrepiti povezovanje visokega šolstva z gospodarstvom z
namenom spodbujanja inovacij in konkurenčnosti gospodarstva regije. To vključuje tudi razvoj
infrastrukture, katere namen je spodbujanje sodelovanja med izobraževalnim sistemom in
gospodarskimi subjekti. V povezavi s tem je smiselna tudi specializacija oziroma določitev
razvojnih priložnosti, ki se kažejo predvsem v razvoju zelenih in biotehnologij.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020

49

4.12. Znanost in izobraževanje

Analiza stanja v znanosti in izobraževanju
Pomembno izhodišče za razvoj znanosti in raziskovanja je velika koncentracija višjih in visokih
šol, fakultet ter inštitutov, saj so vse omenjene institucije na območju MOL (glej sliko 17). Velik
je tudi delež nadpovprečno izobraženih z višjo ali visoko izobrazbo na ravni LUR, saj presega
nacionalno povprečje. LUR je poleg Gorenjske regije edina regija z več kot 20-odstotnim
deležem zaposlenih v raziskovalno-razvojni dejavnosti (SURS, 2013). V LUR je največja
koncentracija raziskovalcev in raziskovalnih organizacij, hkrati pa je za to porabljenih tudi
največ finančnih sredstev v RS (Urbanistični inštitut RS idr., 2009). V regiji so tudi ključne
institucije, ki bi jih lahko povezali s področjem komuniciranja znanosti (angl. science
communication), in s tem povezani dogodki ter festivali.
LUR ima dobro izhodišče za nadaljnji gospodarski razvoj, vendar je kot najbolj razvite regije, v
kateri je tudi glavno mesto, ne moremo primerjati le z regijami na nacionalni ravni, ampak je
potrebna primerjava s primerljivimi evropskimi regijami. V ta namen je smotrno bolj drzno
izkoristiti potencial, ki ga izraža velika koncentracija človeškega kapitala za gospodarski razvoj,
in spodbuditi povezovanje znotraj sektorja in med sektorji – predvsem z gospodarstvom
(Urbanistični inštitut RS idr., 2009). S povezovanjem znotraj sektorja merimo na povezovanje
med različnimi znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami z namenom premoščanja vrzeli med
različnimi znanstvenimi disciplinami (npr. med disciplinami, ki izhajajo iz umetnosti, kulture
oziroma ustvarjalnosti na eni strani in naravoslovnimi ter znanstvenimi disciplinami na drugi). S
povezovanjem izobraževalnih in znanstvenih institucij pa mislimo na nove oblike sodelovanja
med navedenimi, kot cilj tovrstnih povezav pa opredeljujemo razvoj gospodarskih sektorjev, ki
dosegajo najvišjo dodano vrednost.
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Slika 17: Lokacija raziskovalnih organizacij, zajetih v SICRIS

Vir: Kotnik, 2013

Potencial razvoja znanosti in izobraževanja
Na ravni regije zaznavamo potencial za razvoj novih
znanstvenoraziskovalnih in izobraževalnih institucij z izrazito
gospodarstvo.

specializiranih
navezavo na

vozlišč
lokalno

Še ne dovolj izkoriščen potencial se kaže tudi v spodbujanju komuniciranja znanosti – torej v
spodbujanju vloge znanosti in znanstvenikov v pojasnjevanju in reševanju vprašanj, ki se
pogosto dotikajo vsakdanjega življenja, vendar so v osnovi vprašanja, na katera lahko smiselno
odgovorimo le z znanstvenim pristopom.
Za razvoj raziskovanja in znanosti je treba spodbujati interes za znanstveno razlaganje sveta
pri mlajših generacijah. Večina s tem povezanih dejavnosti in institucij je v MOL, razvojni
potencial pa se kaže v izboljšanju infrastrukturnih pogojev, v katerih te institucije delujejo, v
novih vsebinah in spodbujanju dejavnosti, ki popularizirajo znanost tudi na regionalni ravni.
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4.13. Kultura in ohranjanje kulturne dediščine

Analiza stanja kulture in kulturne dediščine
Ljubljanska urbana regija je regija z izjemno pestro in bogato kulturno dediščino in je že danes
privlačna za turiste. Na tem območju je 5.409 enot nepremične kulturne dediščine, in sicer je
4.542 enot registrirane kulturne dediščine, 114 je kulturnih spomenikov državnega pomena in
753 spomenikov lokalnega pomena. V registru je evidentiranih 16 nosilcev žive kulturne
dediščine.
Jedro kulturnega ustvarjanja občin LUR so predvsem kulturni domovi in posamezne kulturne
institucije, ki z dinamičnim razvojem kulturnih in umetniških dejavnosti skrbijo za ohranjanje
identitete in običajev ter negujejo skrb za kulturno dediščino lokalnih skupnosti. Hkrati so
pomemben dejavnik socialnega vključevanja znotraj lokalnih skupnosti in znatno vplivajo na
kakovost življenja v regiji. V Ljubljani je večina pomembnejših kulturnih institucij (največji
kulturni in kongresni center v Sloveniji – Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, Narodna in
Moderna galerija, Narodna in univerzitetna knjižnica idr). Ljubljana ima kot prestolnica na
evropski ravni nadpovprečno število muzejev (22), galerij (53), gledališč (10) ter kulturnih in
umetniških dogodkov (Kavaš in Murovec, 2010).
Neugodne gospodarske razmere so v zadnjih letih močno vplivale na stanje okolja, v katerem
se razvija kultura, kar je doprineslo k že tako slabemu položaju institucij, ustvarjalnih skupnosti
in posameznikov v javnem, zasebnem in nevladnem sektorju. Kljub temu se področje kulture v
LUR ponaša z razmeroma bogato in raznoliko produkcijo, kar lahko s primerno kulturno politiko
in nadgradnjo kulturnega sistema bistveno doprinese k razvoju posameznika in družbe.
Predvsem kulturne industrije, ki v središče postavljajo uporabnika, so lahko izjemen potencial
za povezovanje z gospodarstvom ter hkrati vzpostavljajo nove modele kulturne produkcije.

Prikaz enot in območij kulturne dediščine v LUR je podan na sliki 18.
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Slika 18: Kulturna dediščina v LUR

1

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport , 2013

Potencial razvoja kulture in kulturne dediščine
Pomemben potencial kulturnega ustvarjanja se kaže predvsem v povezovanju kulturne
produkcije, dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in vzpostavljanju mreže med kulturnimi
institucijami v občinah LUR. Prav tako potencial predstavlja razvoj kulturnih institucij na ravni
regije z namenom omogočanja aktivnega vključevanja lokalnih prebivalcev na ravni
vsakdanjega življenja.
Na področju kulturne dediščine sta poleg njenega proučevanja in raziskovanja postala
pomembna tudi prepoznavanje in celostno ohranjanje njenih vrednot. Kulturna dediščina je
potencial za gospodarski in družbeni razvoj tako na lokalni kakor tudi na nacionalni ravni. Hkrati
se spreminja način upravljanja s kulturno dediščino, s čimer se ustvarja okolje za razvoj novih
storitev, usmerjenih k uporabniku.
Potencial razvoja kulturne dediščine v LUR so tudi druga področja, saj je kulturna dediščina
horizontalna vsebina, ki se pojavlja v vseh sferah našega delovanja. V segmentu podjetništva
je potencial razvoj kulturne dediščine kot nova, kakršnakoli vsebina v obnovljenem objektu ali
dejavnost obnovitvenih posegov na dediščini, ki upošteva varstveno ureditev. Ob izvajanju
obnovitvenih ali vzdrževalnih del na kulturni dediščini se dotakne tudi področja zaposlovanja.
Prav tako je kulturna dediščina že sama po sebi primer trajnostne rabe virov in se zato
povezuje tudi s področjem trajnostne rabe in proizvodne energije. Del kulturne dediščine je tudi
kulturna krajina, ki obsega velik del regije in skupaj s stavbno, naselbinsko in krajinsko

1

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS (ZVRS-H, Ur. l. RS, št. 65/2014) se je ministrstvo
razdelilo na Ministrstvo za kulturo ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
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dediščino oblikuje identiteto in kulturno prepoznavnost na lokalni, regijski in nacionalni ravni. Je
rezultat delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnosti, med katerimi
nedvomno prevladuje kmetijstvo. Kot taka se dediščinska kulturna krajina pojavlja predvsem na
manj urbaniziranih, odmaknjenih območjih, kjer so glavne značilnosti mozaični preplet gozda,
agrarni krajinski vzorci in tradicionalne poselitvene strukture. Ohranjanje kulturne krajine bomo
dosegali s spodbujanjem trajnostnega in ekološkega kmetijstva, policentričnega prostorskega
razvoja (ohranjanje poselitev na odročnih območjih), celostnega upravljanja krajinskih parkov
ter predvsem sodelovanja sektorjev, lokalnih skupnostih in lastnikov zemljišč. Dediščina močno
spodbuja socialno kohezijo in vključenost z obnovo zanemarjenih območij, ustvarjanjem
lokalnih delovnih mest ter spodbujanjem medsebojnega razumevanja in občutka pripadnosti.
Kulturna dediščina tako mladim kot tudi starejšim ponuja pomembne priložnosti za
izobraževanje in prostovoljstvo ter spodbuja dialog med različnimi kulturami in generacijami.
Globalno segrevanje in podnebne spremembe, zlasti večja pogostnost skrajnih vremenskih
pojavov, lahko ogrozijo kulturno dediščino, zato je dobro, da so v regiji te težave obravnavane
in da se zagotovi trajnost kulturne dediščine.
Glede na bogato kulturno dediščino v LUR je potencial razvoja velik in raznovrsten ter bo
dolgoročno prispeval h kulturni dediščini kot strateškemu viru za trajnostno Ljubljansko urbano
regijo.

4.14. Zdravstvo

Analiza stanja zdravstva
Leta 2011 so imele vse občine (razen Šmartna pri Litiji) vsaj zdravstveno oskrbo na najnižji
(primarni) ravni. Primarna zdravstvena oskrba je predvsem v občinskih središčih, le v Mestni
občini Ljubljana so primarna, sekundarna in terciarna raven zdravstva. Bolnišnica je poleg
Ljubljane le še v občini Ivančna Gorica. Lekarniške storitve so se izboljšale v primerjavi s
podatki iz leta 2006 (Urbanistični inštitut, 2009), ko je imelo lekarno le 11 občin. Leta 2011 so
bile lekarne v 22 občinah v regiji, medtem ko so bile brez lekarne štiri občine (Dol pri Ljubljani,
Horjul, Lukovica in Šmartno pri Litiji) (Domanjko idr. 2013, Občina Vodice). Število obiskov na
primarni ravni na 1000 prebivalcev je v regiji pod slovenskim povprečjem in je leta 2012
znašalo 2.344 obiskov. V zdravstvu je v LUR zaposlenih 16.006 delavcev, kar je 34 % vseh
zdravstvenih delavcev v Sloveniji (NIJZ, 2011).
Umrljivost se v ljubljanski zdravstveni regiji v preteklem desetletju ni bistveno spreminjala,
razlikuje pa se glede na spol, starostno skupino in upravno enoto bivališča. Umrljivost je bila v
obdobju 1998–2008 za 9 % manjša od slovenskega povprečja (Jerman idr., 2011). Umrljivost
dojenčkov, ki je pomemben kazalec kakovosti zdravstvenega varstva in socialno-ekonomske
razvitosti, je v ljubljanski regiji in celotni Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih močno upadla.
Najpogostejši vzrok smrti med prebivalci ljubljanske regije so (enako kot v Sloveniji) bolezni
srca in ožilja ter rakave bolezni. Obe skupini bolezni predstavljata skupaj 71 % vseh vzrokov
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smrti. Sledijo poškodbe in zastrupitve, bolezni dihal in bolezni prebavil. V zadnjih dveh
desetletjih se zmanjšuje umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja ter zaradi poškodb in
zastrupitev, povečuje pa se umrljivost zaradi rakavih bolezni. Pri moških so v zadnjih letih (od
leta 2006) postale vodilna skupina vzrokov smrti neoplazme – pred boleznimi srca in ožilja.
Pričakovati je, da se bodo neenakosti v zdravju, ki so v Sloveniji in LUR še vedno relativno
majhne, zaradi ekonomskih razmer in drugih vplivov na zdravje povečevale. Dobro zdravje je
za posameznika vrednota sama po sebi, je pa tudi predpogoj za socialni in ekonomski razvoj
države. Država in regija odgovore prepoznavata v krepitvi primarnega zdravstvenega varstva,
uvajanju integrirane oskrbe, ki vodi v zmanjševanje nepotrebnih hospitalizacij in specialističnih
storitev, zmanjševanju stroškov za zdravila, uvajanju ocenjevanja zdravstvenih tehnologij in
uvajanju informacijske podpore. Za Slovenijo in regijo je poseben izziv vprašanje, kako
zagotoviti boljšo povezanost izvajalcev zdravstvenih in socialnih storitev, ki bodo bližje
uporabnikom. To še zlasti velja za storitve, ki so namenjene starejšim, bolnikom s terminalno
boleznijo in bolnikom s težavami v duševnem zdravju (npr. dementnim).

Potenciali razvoja zdravstva
Potencial regije na podlagi do zdaj razvitega zdravstva pomeni višanje kakovosti medicinskega
znanja in zdravstvenih metod. Prav tako sta potenciala preusmeritev pozornosti na preventivne
in promocijske ukrepe ter spodbujanje zdravega načina življenja – tj. ozaveščanje in
spodbujanje zdravstvene pismenosti prebivalstva.

4.15. Socialno varstvo v regiji

Analiza stanja socialnega varstva v regiji
Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države za reševanje socialne problematike
prebivalstva. Z ukrepi se poskrbi za tiste, ki si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, in se
jih usposobi, da si jo bodo zmogli, ter pomaga tistim, ki ne morejo zadovoljivo delovati v
temeljnih in drugih odnosih, kar lahko pripelje do socialne izključenosti.
Zakonsko je določenih več vrst socialnovarstvenih storitev, ki morajo biti dostopne zaradi
pomoči posamezniku, družini in skupini pri reševanju osebnih stisk, pri nudenju oskrbe, varstva,
vzgoje in usposabljanja. Socialnovarstvene storitve se v grobem delijo na: (i.) pomoč na domu,
(ii.) institucionalno varstvo in (iii.) družinske pomočnike.
Država je po določbah Ustave Republike Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno,
pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati
pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za vse ustvarjati
ustrezne razmere.
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Občine so pri tem zakonsko zavezane zagotavljati mrežo javne službe za pomoč družini na
domu, v primeru oprostitve plačila kriti stroške oskrbe v zavodih za odrasle (domovih za
starejše občane in posebnih socialnovarstvenih zavodih) ter financirati pravico do izbire
družinskega pomočnika oziroma pomočnice.
V Osrednjeslovenski regiji je na voljo vrsta storitev in programov s področja socialnega varstva.
Izvajajo jih javne (državne ali občinske) in številne nevladne organizacije (društva, zasebni
zavodi itd.). V Osrednjeslovenski regiji deluje na področju socialnega varstva 11 centrov za
socialno delo, 23 domov za starejše občane, 8 varstveno-delovnih centrov, 36 javnih in
zasebnih ustanov ter pravnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve (tudi pomoč na
domu) (Inštitut za socialno varstvo, 2014; Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, 2014).
V regiji deluje tudi veliko nevladnih organizacij, ki izvajajo programe, namenjene ranljivim
skupinam, in sicer otrokom in mladim, starostnikom, ljudem s težavami v duševnem zdravju,
ljudem z različnimi oblikami oviranosti, ljudem, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine
in njenimi posledicami, ženskam in otrokom, ki so žrtve nasilja, ljudem s težavami zaradi
uporabe dovoljenih in nedovoljenih drog ter ljudem z motnjami hranjenja, istospolno
usmerjenim, Romom in Rominjam, imigrantom in imigrantkam ter neozdravljivo bolnim.

Potencial razvoja socialnega varstva
V prihodnosti se bo socialno varstvo prilagajalo novim pojavom in procesom, ki so povezani s
spremembami na trgu dela. Poleg tradicionalnih družbenih skupin, za katere je treba načrtovati
ukrepe za dostojno preživetje in družbeno participacijo, so danes v večjih težavah tudi nekatere
nove družbene skupine.
Potencial na področju socialnega varstva je med drugim v dvigu kakovosti izvajanja storitev, saj
so določene storitve (npr. oskrba ostarelih na domu) precej neurejene, zaradi česar so
koristniki pomoči izpostavljeni nekakovostnemu opravljanju storitev (na črnem trgu).

4.16. Nevladne organizacije v regiji

Analiza stanja nevladnih organizacij v regiji
Leta 2012 je v Sloveniji delovalo 23.965 nevladnih organizacij. Od teh jih ima kar 6.753 (tj. 28,1
%) sedež v Osrednjeslovenski regiji. Med nevladnimi organizacijami s sedežem v LUR je 5.516
(82 %) društev, 1.100 (16 %) zasebnih zavodov in 127 (2 %) ustanov.
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Tabela 6: Razvrstitev društev po občinah ter podatki o njihovem poslovanju v letu 2012

VRSTA
OBČINA

DRUŠTVA
Število

ZASEBNI ZAVODI

Št. zaposlenih

Število

USTANOVE

Št. zaposlenih

Število

Št. zaposlenih

BOROVNICA

32

0

0

0

0

0

BREZOVICA

91

1

12

6

1

0

DOBREPOLJE

37

0

3

39

0

0

DOBROVA - POLHOV GRADEC

66

1

2

1

0

0

DOL PRI LJUBLJANI

49

1

2

1

0

0

DOMŽALE

291

32

23

14

1

0

GROSUPLJE

166

20

15

14

0

0

64

2

8

0

2

17

IVANČNA GORICA

134

2

6

0

0

0

KAMNIK

230

18

23

9

2

0

LITIJA

149

10

2

1

3

0

3.294

1.479

924

1.754

113

50

27

1

8

5

0

0

LOGATEC

125

2

12

45

0

0

LUKOVICA

65

12

1

0

0

0

MEDVODE

127

17

9

10

2

0

MENGEŠ

59

1

2

21

1

7

MORAVČE

43

0

1

0

0

0

ŠKOFLJICA

63

0

10

47

0

0

VELIKE LAŠČE

55

0

5

2

1

0

VODICE

44

5

4

0

0

0

141

2

15

35

0

0

HORJUL

29

1

2

0

0

0

KOMENDA

53

0

5

1

1

0

TRZIN

35

0

5

12

0

0

ŠMARTNO PRI LITIJI

47

1

1

0

0

0

5.516

1.608

1.100

2.017

127

74

21.622

2.981

2.111

3.971

232

123

IG

LJUBLJANA
LOG - DRAGOMER

VRHNIKA

SKUPAJ REGIJA
SKUPAJ SLOVENIJA

Vir: Gradivo Društva za razvoj in varovanje Geossa

Največ društev v regiji je razvrščenih (glej sliko 19) v skupino športnih in rekreativnih društev
(1.918 oz. 34,77 %), sledijo znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna
društva (806 oz. 14,61 %), kulturna in umetniška društva (769 oz. 13,94 %) ter društva za
pomoč ljudem (648 oz. 11,75 %).
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Slika 19: Nevladne organizacije v Osrednjeslovenski regiji glede na vrsto organizacije, število
organizacij, prihodek in število zaposlenih v letu 2012

n = število
i = prihodki
e = zaposleni
Vir: Gradivo Društva za razvoj in varovanje Geossa

Poleg organizacijske oblike je pomembna opredelitev nevladnih organizacij z vidika potreb, ki
jih izpostavljajo, oz. njihovih ciljev, pri čemer je Osrednjeslovenska regija nekoliko posebna. V
Ljubljani imajo sedež skoraj vse nacionalne nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z
mednarodnimi in nacionalnimi projekti. Teh je okoli 200 in ustvarijo večino vseh prihodkov in
delovnih mest v nevladnih organizacijah v regiji. Tudi te nevladne organizacije veliko pilotnih
aktivnosti izvajajo na območju MOL ali obljubljanskih občin in imajo tako velik neposreden vpliv
na območju svojega sedeža oz. regije.
Skupni prihodki NVO v letu 2012 v Osrednjeslovenski regiji so bili 438,57 milijona evrov ali 1,24
% BDP (35,3 milijarde evrov), od tega so društva v regiji ustvarila 59,80 % (262,27 milijona
evrov) celotnih prihodkov NVO v regiji, zasebni zavodi 34,47 % (151,21 milijona evrov) in
ustanove 5,72 % (25,09 milijona evrov).

Potencial razvoja nevladnih organizacij
Nevladne organizacije so s svojo strokovnostjo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo oziroma
kreativnostjo in bližino neposrednim uporabnikom pomemben akter pri oblikovanju in
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uveljavljanju trajnostno naravnanih javnih politik. S svojim delovanjem na področju spodbujanja
civilnega dialoga (tj. dialoga med odločevalci in nevladnimi organizacijami) prispevajo k
zmanjševanju demokratičnega deficita in so pomemben zagovornik ranljivih ciljnih skupin ter
prispevajo k transparentnejšemu in učinkovitejšemu delovanju regije in države. Potencial
razvoja dejavnosti nevladnih organizacij je njihovo dopolnjevanje javnega sektorja pri izvajanju
javnih storitev, razvoju novih/inovativnih storitev ter razvoju socialnih inovacij.

4.17. Položaj regije v mednarodnem prostoru

Analiza položaja regije v mednarodnem prostoru
Čeprav se regija nikjer ne stika z državno mejo, ima zaradi svojih političnih, gospodarskih,
znanstvenih, kulturnih, institucionalnih in drugih povezav razvejano mednarodno sodelovanje.
Slovenska prestolnica Ljubljana je pomembno središče regijskega in nacionalnega pomena. V
neposredni bližini Ljubljanske urbane regije in njene prestolnice je relativno lahko dostopno
mednarodno Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, ki je pomemben stik regije in tudi države s
tujino.
Regija je sicer tesno vpeta v evropske infrastrukturne koridorje (glej sliko 20) ter s tem v
evropske prometne in gospodarske tokove, saj leži na stičišču t. i. Baltsko-jadranskega
koridorja (temno modra barva) in Mediteranskega koridorja (svetlo zelena barva). Tako sta v
regiji kar dva pomembna evropska koridorja od skupno devetih, ki jih je Evropska unija določila
kot 'infrastrukturno hrbtenico' razvoja v obdobju 2014–2020.
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Slika 20: Novi evropski infrastrukturni koridorji za obdobje 2014–2020

Vir: Evropska komisija, 2013b

V regiji je mednarodno priznana Univerza v Ljubljani, ki privablja številne tuje študente. Prav
tako imajo v Ljubljanski urbani regiji sedež vse tuje ambasade v Republiki Sloveniji, tu so tudi
številni tuji konzulati. O tem, da je regija evropsko prepoznana, govori tudi dejstvo, da je
Evropska unija Ljubljani podelila sedež evropske Agencije za sodelovanje energetskih
regulatorjev.

Potenciali izboljšanja položaja regije v mednarodnem prostoru
Strateški položaj Slovenije ter njena vpetost v evropske prometne in gospodarske tokove sta
izreden razvojni potencial za celotno državo, še posebej pa za Ljubljansko urbano regijo, v
kateri je tudi Ljubljana, gospodarsko, upravno in kulturno državno središče. Predpogoj za
koriščenje danega potenciala je ustrezna prometna infrastruktura. Z revitalizacijo železniškega
omrežja se bo regiji močno povečala gospodarska konkurenčnost.
Pomembna priložnost za Ljubljansko urbano regijo so tudi programi in projekti mednarodnega
sodelovanja. Slovenija bo v programskem obdobju 2014–2020 sodelovala v 13 programih
evropskega teritorialnega sodelovanja, in sicer v:
- štirih čezmejnih: Slovenija–Italija, Slovenija–Madžarska, Slovenija–Hrvaška, Slovenija–
Avstrija,
- petih transnacionalnih: Območje Alp, Srednja Evropa, Jadransko-jonska makroregionalna
strategija, Mediteran in Podonavje ter
- v štirih medregionalnih: INTERREG VC, INTERACT, ESPON in URBACT.
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V obdobju 2014–2020 bo regija torej stremela k še večjemu sodelovanju z regijami drugih
evropskih držav tako na bilateralni ravni kot na ravni vključenosti v mednarodna združenja in
organizacije. Regija si želi aktivnejše vpetosti v mednarodno dogajanje in tesnejših političnih,
gospodarskih, kulturnih in drugih povezav s tujino.
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5.

Analiza izvajanja RRP 2007–2013

5.1. Zastavljeni cilji

Vizija, zapisana v Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije za obdobje
2007–2013, je bila, da bo Ljubljanska urbana regija somestje, prepleteno z naravo. Regija naj
bi s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu in visoko
kakovost življenja. Položaj Ljubljane kot evropske prestolnice naj bi se odražal v celotni regiji.
Kot prednostni cilji Ljubljanske urbane regije v obdobju 2007–2013 so bili navedeni:
- delujoče somestje,
- ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja ter
- regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
Ključni ukrepi RRP LUR 2007–2013 so bili:
- dostopnost za kakovost življenja,
- ohranjena dediščina,
- načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora,
- učinkovite komunalne storitve,
- enake možnosti za/kot prispevek h konkurenčnosti regije,
- kultura kot konkurenčna prednost regije,
- e-uprava in
- podporno okolje za podjetništvo.
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007–2013 je predvideval
ukrepe v vrednosti 836.194.055 evrov (glej tabelo 7), pri čemer je izrazito izstopala prioriteta
dostopnost za kakovost življenja, ki ji je bilo namenjenih več kot 63 % vseh sredstev (glej sliko
21). Dostopnost in razvoj javnega potniškega prometa sta bila prepoznana kot ključna prioriteta
Ljubljanske urbane regije za preteklo obdobje, ker je bilo ugotovljeno, da lahko najpomembneje
vplivata na kakovost bivanja v regiji in okrepita konkurenčnost regije v mednarodnem prostoru.
Kot sedež glavnega mesta Slovenije in gospodarsko najbolj dinamično okolje v državi mora
Ljubljanska urbana regija predvsem nuditi okolje, ki omogoča nadaljnji razvoj gospodarstva in
privlačnost za vlaganja, pri čemer trajnostna oblika mobilnosti pozitivno vpliva na ohranjeno in
kakovostno naravno okolje ter dobro povezanost znotraj regije in z drugimi regijami. Drugi
ukrep po višini investicij so bile učinkovite komunalne storitve, ki zajemajo predvsem investicije
lokalnih skupnosti v gradnjo vodovodnih sistemov, sistemov kanalizacijskega omrežja in
učinkovitega ravnanja z odpadki. Za ukrep učinkovitih komunalnih storitev je bilo predvidenih
skoraj 23 % vseh sredstev. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora je
obsegalo 8 % vseh investicij in je združevalo ukrepe, vezane na razvoj urbanih območij,
varovanje virov, kolesarske in vodne poti, ter jih povezovalo s pametnim načrtovanjem. Drugi
predvideni ukrepi so bili investicijsko manjši, vendar prav tako pomembni.
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Tabela 7: Finančni okvir RRP 2007–2013
Celotna vrednost
programa v EUR

Ukrep
Dostopnost za kakovost življenja

528.296.612

Ohranjena dediščina
Načrtovanje za zagotovitev
življenjskega prostora

18.522.318
kakovostnega

Učinkovite komunalne storitve

66.782.236
188.788.683

Enake možnosti kot prispevek h konkurenčnosti
regije

7.181.606

Kultura kot konkurenčna prednost regije

2.449.508

e-uprava

6.874.979

Podporno okolje za podjetništvo
SKUPAJ

17.298.114
836.194.055

Vir: lasten prikaz

Slika 21: Deleži predvidenih investicij po ukrepih v obdobju 2007–2013
Kultura kot
konkurenčna
e-uprava
prednost regije
1%
Enake možnosti kot
0%
prispevek h
konkurenčnosti regije
1%
Učinkovite
komunalne storitve
23%

Podporno okolje za
podjetništvo
2%

Dostopnost za
kakovost življenja
63%

Načrtovanje za
zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora
8%
Ohranjena dediščina
2%

Vir: lasten prikaz
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5.2. Izvedene aktivnosti
Programsko obdobje 2007–2013 je močno zaznamovala finančna kriza, ki se je začela v tem
obdobju in je pomembno vplivala na spremenjeno hierarhijo prioritet. Recesija, razpad
gradbene dejavnosti, zaprtje mnogih podjetij in povečanje brezposelnosti so ob koncu finančne
perspektive zahtevali večji poudarek na spodbujanju gospodarstva. Zmanjšane aktivnosti
gospodarstva so tudi močno omejile razpoložljiva sredstva zasebnih vlagateljev, za katera se
tudi sicer ni uveljavil model javno-zasebnega partnerstva pri ključnih investicijah.
Če pogledamo sredstva, ki so bila dodeljena v okviru Kohezijskega sklada, Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada, so bila v obdobju 2007–2013
upravičencem v Ljubljanski urbani regiji po trenutno razpoložljivih podatkih dodeljena sredstva
na naslednjih področjih:

Tabela 8: Dodeljena sredstva v Ljubljanski urbani regiji po področjih, KS, ESRR, ESS
Področje/Sklad
KS
Energija
Okolje
Promet
ESS
Izobraževanje
NVO in socialni partnerji
Podjetništvo
Socialna vključenost
Štipendije
Zaposlovanje
ESRR
Gospodarskorazvojna infrastruktura
Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Promet
Razvoj regij

Delež
18 %
78 %
4%
40 %
7%
36 %
10 %
7%
1%
33 %
46 %
12 %
6%
4%

Vir: www.eu-skladi.si, 12. 3. 2015

Glavni viri financiranja investicij, predvideni v Regionalnem razvojnem programu v obdobju
2007–2013, so bila tako sredstva proračunov občin, evropska sredstva in sredstva
nacionalnega proračuna.
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Analiza vseh pridobljenih sredstev in analiza celotnega izvajanja RRP 2007–2013 je bila
narejena na podlagi analize upravičencev evropskih in nacionalnih sredstev v Ljubljanski urbani
regiji, njihove podatke pa smo pridobili na spletni strani www.eu-skladi.si.
Upravičencem sredstev v Osrednjeslovenski regiji je bilo dodeljenih največ (44 %) sredstev v
okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, 29 % v okviru Evropskega socialnega sklada in
27 % v okviru Kohezijskega sklada.
V LUR so prevladovala sredstva za področje okolja (23 % sredstev), konkurenčnosti podjetij
(22 %) in izobraževanja (20 %). Najmanj sredstev je bilo dodeljenih na področju socialne
vključenosti, štipendij, nevladnih organizacij in socialnih partnerjev ter razvoja regij (glej tabelo
9).

Tabela 9: Dodeljena sredstva v Ljubljanski urbani regiji po področjih, ESRR – Razvoj regij
Področje

Dodeljena
sredstva

Delež

Okolje

202.463.606

23 %

Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
Izobraževanje
Gospodarskorazvojna infrastruktura
Podjetništvo
Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov
Promet
Energija
Socialna vključenost
Štipendije
Nevladne organizacije in socialni partnerji
Razvoj regij
SKUPAJ

187.795.892
171.291.461
112.264.038
49.871.184
40.136.411
29.896.493
27.349.750
12.047.079
10.711.069
9.947.584
9.787.797
863.562.364

22 %
20 %
13 %
6%
5%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
100 %

Vir: lasten prikaz

Ob zelo omejenih investicijskih sredstvih v proračunih lokalnih skupnosti so glavni vir
financiranja operacij postala evropska sredstva, s katerimi so upravljala posamezna
ministrstva. Tudi za sredstva iz prednostne usmeritve 'Regionalni razvojni programi' v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 so se
morale regije za sredstva potegovati na razpisih, katerih pogoje in vsebino so določala
ministrstva in ki niso bili usklajeni z usmeritvami posameznih Regionalnih razvojnih programov.
Tako poenoteni razpisi za Republiko Slovenijo niso sledili lokalnim posebnostim in postavljenim
prioritetam regionalnih razvojnih programov. Ljubljanska urbana regija je bila dodatno omejena
pri dostopanju do sredstev EU zaradi t. i. indeksa razvojne ogroženosti (v nadaljevanju: IRO), ki
je med regijami postavil nesorazmerno velike razlike v domnevni razvitosti posameznih regij in
je izrazito deprivilegiral Ljubljansko urbano regijo pri možnostih za dostopanje do omenjenih
sredstev (glej tabelo 10). IRO je bil glavno merilo za medregionalno delitev sredstev,
namenjenih razvoju regij, hkrati pa je bil uporabljen tudi pri dodeljevanju nekaterih drugih
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evropskih sredstev, ki sicer niso neposredno vezana na razvitost regij (npr. subvencije
podjetjem ali kmetijstvom).

Tabela 10: Razpoložljiva sredstva za prednostno usmeritev 'Regionalni razvojni programi' v okviru OP
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 – razvojna prioriteta 'Razvoj regij' za
posamezne razvojne regije (v evrih)

Regija
Goriška
Gorenjska
Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Pomurska
Notranjsko-kraška
Podravska
Spodnjeposavska
Zasavska
Koroška
JV Slovenija
Savinjska
SKUPAJ

Število
prebivalcev

2007–2013

Delež

EUR na
prebivalca

119.541
198.713
105.313
498.378
122.483
51.132
319.282
69.940
45.468
73.905
139.434
257.525
2.001.114

40.282.629
59.319.058
31.181.467
15.657.194
70.194.294
23.328.479
133.998.779
29.352.452
18.598.385
27.595.505
50.928.355
85.401.555
585.838.152

6,88
10,13
5,32
2,67
11,98
3,98
22,87
5,01
3,17
4,71
8,69
14,58
100

336,98
298,52
296,08
31,42
573,09
456,24
419,69
419,68
409,04
373,39
365,25
331,62
292,76

Vir: SVLR, 2006

Na podlagi razpisov so regije za obdobje treh let pripravljale izvedbene načrte Regionalnega
razvojnega programa 2007–2013, v katerih so natančno opredelile sezname prednostnih
projektov, ki so izpolnjevali razpisne pogoje in ki jih je nato moralo potrditi tudi pristojno
ministrstvo. V sedemletnem obdobju je bilo tako pripravljenih sedem javnih pozivov za
predložitev projektov, namenjenih razvoju regij, zanje pa je bilo izdelanih prav toliko izvedbenih
načrtov (glej tabelo 11). Za preostanek neporabljenih sredstev je bil pripravljen osmi javni
poziv, ki se bo izvajal v novi finančni perspektivi v letih 2014–2015.

Tabela 11: Pregled uspešnih operacij iz naslova prioritete 'Razvoj regij 2007–2013'
Javni razpis

Zap.
Naziv operacije
št.
1
2

1 JR RRP (26.
6. 2007)

3
4

Poslovno-obrtna cona Škofljica − II.faza
Rekonstrukcija LC 213070
Jevnica−Kresniške poljane
Rekonstrukcija posameznih odsekov
vodovodnega omrežja
Strokovne podlage urejanja javnega
prometa v regiji
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Nosilec operacije

Vrednost
projekta v EUR

Odobrena
sredstva v EUR

Občina Škofljica

5.040.501

244.000

Občina Litija

1.053.393

198.000

Občina Vrhnika

629.417

300.000

RRA LUR

685.000

440.000
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Javni razpis

Zap.
Naziv operacije
št.
Strokovne podlage za pripravo
5
regionalnega prostorskega načrta

Nosilec operacije

425.000

360.000

Občina Dol pri Ljubljani

376.647

300.000

548.702

200.000

8.758.660

2.042.000

824.167

150.000

6

Trkamo na vrata dediščine

7

Ureditev mobilnosti do Zdravilnega gaja
Občina Kamnik
Tunjice

8

Gradnja kanalizacije odpadnih voda

9

Odvajanje sanitarnih in meteornih voda
Občina Vodice
z območja naselja Vodice

508.333

120.000

10

Rekonstrukcija in gradnja Gasilske ceste Občina Grosuplje

570.644

150.000

11

Vodovod Liberga−Preska nad
Kostrevnico−Ježni vrh

541.667

140.000

2.444.811

560.000

4.200.000

500.000

4.200.000

950.000

884.736,60

120.000

1.833.333

150.000

11.118.069,60

1.720.000

2.300.000

800.000

749.725

200.000

738.863

297.000

3.788.588

1.297.000

Občina Lukovica

Občina Šmartno pri
Litiji
Skupaj:

12
13
3 JR RRP (15.
5. 2008)

14
15

Gradnja lokalne povezovalne ceste B31
Gradnja mrtvaškega mostu na
Ljubljanici
Rekonstrukcija vodovoda v Zaborštu in
Zajelšah

Občina Kamnik
Mestna občina
Ljubljana

Vodovod Ribče

Občina Litija

Občina Dol pri Ljubljani

Skupaj:

4 JR RRP (15.
9. 2008)

16

Center urbanih kultur

17

Kanalizacija Prešernova cesta in Topole

Mestna občina
Ljubljana
Občina Mengeš

18

Kanalizacijsko omrežje Rakitna − I. faza

Občina Brezovica
Skupaj:

19

Portal neprometnih vsebin
Strokovne podlage za plovnost
Ljubljanice
Mreža P + R zbirnih središč v LUR

RRA LUR

515.000

389.364

RRA LUR

170.000

120.700

RRA LUR

1.046.337

742.899

22

Arheološki park Emona − Emonska
promenada

941.200

800.000

23

Rekreacija in izobraževanje ob Savi

995.000

650.000

24

Kanalizacija Ihan
Sanitarna kanalizacija in lagunska ČN
Rovte
Promocija turističnega območja Srce
Slovenije

Mestna občina
Ljubljana
Mestna občina
Ljubljana
Občina Domžale

887.231

360.000

1.535.820

320.000

328.852

240.834

6.419.440

3.623.797

859.664,92

104.323,75

752.126,86

198.911,55

716.684

371.540,45

991.461,53

244.173,01

20
21

5 JR RRP (29.
1. 2010)

25
26

Občina Logatec
Agencija za turizem in
podjetništvo Kamnik
Skupaj:

6 JP RRP (11.
5. 2012)

Odobrena
sredstva v EUR

RRA LUR

Skupaj:

2 JR RRP (12.
11. 2007)

Vrednost
projekta v EUR

27

Kanalizacija Ponikve, I. faza, 2. etapa

28

Gradnja vodovoda Praproče−Zalog

29

Kamniška Bistrica kot zelena os regije:
krepitev regionalnega pomena območja Občina Domžale
Kamniške Bistrice s pritoki

30

Kanalizacija Podgorica pri Šmarju in
Paradišče
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Javni razpis

Zap.
Naziv operacije
št.
Oskrba s pitno vodo Suhe krajine
31
(vodovodni sistem Kuželjevec−Korinj)
Obnova vodovodnega omrežja na
32 območju aglomeracije Pirniče in
Medvode

Nosilec operacije
Občina Ivančna Gorica
Občina Medvode
Mestna občina
Ljubljana
RRA LUR

33

Sava − reka, ki povezuje

34

Regionalni center kreativne ekonomije

35

Gradnja kanalizacije in čistilne naprave
Rašica

Občina Velike Lašče

36

Kulturni center s knjižnico

Občina Vrhnika
Skupaj:

7 JP RRP (26.
7. 2013)

Odobrena
sredstva v EUR

1.093.000

422.941,47

846.871,02

371.927,67

890.000

630.416,70

432.666,15

329.281,80

615.000

126.454,36

2.018.000

457.409,70

9.215.474,48

3.257.380,46

37

Trg republike

Mestna občina
Ljubljana

3.110.000

1.220.684,01

38

Kanalizacija Peče, I. faza

Občina Moravče

616.748,80

96.849,70

3.726.748,80

1.317.533,71

Skupaj:

8 JP RRP (18.
4. 2014)

Vrednost
projekta v EUR

39

Podružnična šola in vrtec Zagradec

Občina Ivančna Gorica

5.248.346,49

594.565,92

40

Vodovod Dobje−VH−Dole pri Polici

Občina Grosuplje

631.431,28

512.975,58

41

Novogradnja vrtca v Zgornjih Pirničah

Občina Medvode

2.019.225,07

734.103,91

42

Ljubljana za zeleno mobilnost −
ureditev brežin Gruberjevega kanala s
postavitvijo pristanov

Mestna občina
Ljubljana

3.198.980,23

2.228.797,71

43

Cankarjev dom

Občina Vrhnika

957.351,84

767.099,50

12.055.334,91

4.837.542,62

57.527.126,79

18.655.253,79

Skupaj:
Skupaj vsi javni razpisi v obdobju 2007−2013:
Vir: RRA LUR, november 2014

Finančna perspektiva 2007−2013 še ni končana, zaradi česar podatki analize porabe
sredstev v preteklem finančnem obdobju še niso popolni in dokončni. Tako je še veliko
projektov, ki so v izvajanju in so v različnih stopnjah izvedbe in poročanja, zaradi česar se do
zaključka finančne perspektive slika lahko še precej spremeni. Poglavje bo zaradi navedenega
še spremenjeno.
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6.

Analiza SWOT

Na podlagi analize stanja v regiji, pregleda opravljenih študij in analiz za Ljubljansko urbano
regijo ter na podlagi analize vprašalnikov, ki so jih izpolnile občine, je bila izdelana analiza
SWOT (analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti – angl. strengths, weaknesses,
opportunities and threats), ki je okvir za oblikovanje strateških ciljev in prioritet v novem
programskem obdobju.
Priprava analize SWOT je vključevala več dejavnosti. Izvedene so bile delavnice in strokovne
diskusije z relevantnimi deležniki. Povezali smo se tudi z občinami LUR, kjer so se posvetovali
o vseh štirih elementih analize SWOT. Občinam LUR smo posredovali tudi vprašalnik in jih
prosili, naj navedejo svoje ključne razvojne potenciale, razvojne ovire in vizijo. Navesti je bilo
treba tudi primerjalne prednosti – tj. specializacijo občine; kaj lahko občina ponudi za prihod
tujih vlagateljev, seznam poslovnih lokacij v občini glede na različne vrste investicij,
gospodarske panoge, ki so pomemben razvojni potencial v občini, in najpomembnejša podjetja,
ki imajo vpliv na razvoj v občini.
Ključne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti so povzete na sliki 22.
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Slika 22: Ključne prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti regije

Vir: lasten prikaz

Za vsako od ključnih prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti regije v nadaljevanju
podajamo podrobnejši opis.
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6.1. Prednosti

Kakovostno življenjsko okolje:
-

tesna povezanost urbanega in naravnega okolja,
ohranjeno naravno okolje z velikim deležem zavarovanih območij,
kakovostna pitna voda,
bogata kulturna dediščina,
pestra kulturna ponudba.

Ugodna lega:
-

osrednja lega v državi, dobra cestna povezanost in razvita infrastruktura,
v regiji je prestolnica RS,
dobre cestne povezave s sosednjimi regijami v državi in z evropskimi makroregijami.

Ugodne demografske značilnosti:
-

razmeroma stabilen naravni prirast prebivalstva,
priseljevanje v regijo iz tujine in iz drugih regij,
relativno visoka izobrazbena raven prebivalstva,
usposobljena delovna sila.

Koncentracija raziskovalnih, javnih in nevladnih institucij:
-

koncentracija raziskovalnih institucij in največja univerza v slovenskem prostoru,
koncentracija institucij javnega sektorja v regiji, posledično delovna mesta za visoko
izobražen kader,
Tehnološki park Ljubljana, ki omogoča koncentracijo in povezovanje podjetništva, znanja in
razvoja,
bolj razvit nevladni sektor.

Razvito gospodarstvo:
-

velik delež tujih neposrednih investicij glede na preostalo Slovenijo,
prisotnost velikih podjetij – tudi iz predelovalnih dejavnosti,
številna poslovna in gospodarska območja,
koncentracija kreativnih industrij v Ljubljani.

Velik potencial kmetijskih in gozdnih površin:
-

velik delež kmetijskih in gozdnih površin,
možnost izrabe lokalnih obnovljivih energetskih virov.
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6.2. Slabosti

Neučinkovito prostorsko in prometno načrtovanje:
-

šibka pripadnost regiji ter razvojnim vizijam regije in države,
naraščajoče dnevne migracije v regiji,
pritisk na urbanizacijo podeželja, praznjenje mestnih jeder, spreminjanje poselitvenega
vzorca,
nezadovoljiv JPP, pomanjkljiva integracija sistemov JPP med seboj in z drugimi sistemi
(poselitev, javna infrastruktura, storitve, gospodarstvo),
šibkost urbanih politik in odsotnost urbane regeneracije,
zaostajanje razvoja komunalne in družbene infrastrukture glede na razvoj prebivalstva,
velike razlike v stopnji razvitosti med občinami v regiji.

Premajhna energetska učinkovitost:
-

energetska potratnost stavb,
velika poraba energije v prometu,
potratnost produkcijskih procesov in storitev,
nizka stopnja zavedanja o problematiki energetske učinkovitosti in o potencialnih rešitvah.

Premalo sodelovanja in povezanosti med različnimi sektorji:
-

slaba izvozna konkurenčnost poslovnih storitev,
pomanjkanje podjetniške in inovacijske kulture,
pomanjkanje menedžerskih in trženjskih znanj v malih in srednje velikih podjetjih (v
nadaljevanju: MSP),
nepovezanost izobraževalnih in raziskovalnih institucij z gospodarstvom,
nepovezanost kmetijske in turistične ponudbe,
pomanjkanje povezovanja med posameznimi gospodarskimi panogami,
storitve podpornega okolja so pogosto pomanjkljivo razvite in ne ustrezajo potrebam
gospodarstva (tudi zaradi nepovezanosti podpornih institucij),
premalo izkoriščen potencial nevladnih organizacij.

Premalo izkoriščeni potenciali na podeželju:
-

premalo izkoriščeni potenciali gozda in območij varovanja narave,
preslabo izkoriščeni turistični potenciali,
ni močnejših turističnih ponudnikov, za katere bi turizem pomenil glavni vir prihodkov,
preslaba promocija obstoječe turistične ponudbe.

Neprožen izobraževalni sistem:
-

izobraževalni sistem se ne odziva na potrebe,
velik delež brezposelnih s terciarno izobrazbo,
netržna orientiranost raziskav velikih javnih raziskovalnih/izobraževalnih institucij.
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6.3. Priložnosti

Učinkovitejše prostorsko in regionalno načrtovanje:
-

ciljno usmerjeno spodbujanje regionalnega razvoja na ravni države,
prenos dobrih praks iz tujine na lokalni ravni,
učinkovitejše javno upravljanje na ravni države,
oblikovanje lastnega razvojnega koncepta regije.

Večje medsektorsko povezovanje:
-

okrepljeno povezovanje gospodarstva in drugih sektorjev (javnega, nevladnega itd.),
razvoj novih specializiranih vozlišč znanstvenoraziskovalnih institucij, izobraževalnih
institucij z izrazito navezavo na lokalno gospodarstvo,
spodbujanje komuniciranja znanosti.

Spodbujanje inovacij, podjetništva:
-

razvoj podjetništva,
privabljanje in zadrževanje ustvarjalnih in visoko izobraženih posameznikov,
spodbujanje inovacij na področjih, kjer ima regija primerjalne prednosti,
višanje kakovosti medicinskega znanja in zdravstvenih metod,
razvoj logistične platforme in učinkovitejša oskrba regijskega gospodarstva z logističnimi
storitvami.

Uvajanje zelenih tehnologij:
-

možnost prehoda k bolj trajnostnemu prometu zaradi spremenjenih potovalnih navad in
porasta cen goriv,
prihranki energije z različnimi ukrepi ter ozaveščanje javnosti glede potencialov lokalnih
obnovljivih virov energije,
izraba hidroenergije in biomase.

Razvoj turizma in biokmetijstva:
-

-

razvoj turizma in povezovanje turizma z drugimi sektorji, kot so kultura, šport, kmetijstvo in
gospodarstvo,
urejene kolesarske, pohodne in druge tematske poti,
razmah biokmetijstva zaradi povečane ozaveščenosti o pomenu zdrave prehrane, lokalno
pridelane hrane in dopolnilne turistične dejavnosti na kmetijah (razvoj in trženje trajnostne
ponudbe),
trajnostna proizvodnja hrane in prehranska varnost,
oživitev in širjenje kmetijske proizvodnje tudi za trg ob uporabi inovativnih tehnologij,
obnova in oživitev kulturne dediščine ter tradicionalnih znanj in veščin,
pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih
območjih.
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Povečanje kakovosti bivanja v regiji:
-

medgeneracijsko sodelovanje in večanje socialnega kapitala posameznika,
v urbanih središčih spodbujanje prenove pred novogradnjo,
krepitev kulturnih in kreativnih industrij ter produktov,
spodbujanje zdravega načina življenja,
spodbujanje uporabe javnega prevoza,
kakovostna oskrba s pitno vodo in ohranjanje naravnega okolja,
skrbno načrtovanje in upravljanje prostorskega potenciala.

6.4. Nevarnosti

Spreminjanje demografske strukture prebivalstva:
-

zaustavitev priseljevanja – zlasti iz tujine,
odseljevanje (zlasti mladih izobraženih kadrov) zaradi neugodnih razmer za zaposlovanje.

Neustrezen prostorski razvoj:
-

nadaljnja suburbanizacija zaradi neustrezne prometne politike in neučinkovite prostorske
politike na ravni države,
odsotnost nacionalne stanovanjske politike,
pomanjkanje podpornih mehanizmov za urbano prenovo na ravni države.

Ogroženost kmetijske pridelave:
-

pomanjkanje nacionalnega konsenza o pomembnosti hrane in samooskrbe,
izguba kmetijskih zemljišč na račun urbanizacije zaradi neučinkovite prostorske politike na
ravni države,
neprilagojenost kmetijstva na spremenjene podnebne pogoje,
povečevanje škode zaradi neustrezne rabe in sanacije poplavnih območij.

Pogoste spremembe politik na različnih ravneh in nestabilnost pravnega okolja:
-

prepogosto spreminjanje politik spodbujanja razvoja na različnih ravneh (EU, država,
občine),
zmanjšanje sredstev EU (kohezijska politika),
proporcionalno večji učinek izdatnejšega krčenja javnega sektorja v državi na
osrednjeslovensko regijo,
nepovezovanje sektorjev za reševanje lokalnih težav.
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Prepočasen odziv raziskovalnih institucij in gospodarstva:
-

počasen odziv raziskovalnih institucij/oddelkov v podjetjih na pojav novih tehnoloških in
raziskovalnih podpodročij znotraj širših področij, kot so nanotehnologije, biotehnologije,
okoljske tehnologije.

Onesnaževanje okolja in naravne nesreče:
-

2

tranzitni koridorji obremenjujejo okolje in infrastrukturo,
povečanje pogostosti naravnih nesreč (poplave, potresi, ujme, suše),
onesnaženje podtalnih voda,
neizvedba okoljskih projektov in s tem nedoseganje ciljev Operativnega programa. V ta
sklop sodi tudi nevarnost zamika pri dostopu do sredstev EU. Na GZS2 ocenjujejo: »/…/ da
bi tako lahko nastalo za 300 milijonov evrov škode, saj Slovenija do najmanj toliko avansa
ne bo imela dostopa do konca leta, če partnerski sporazum in operativni program ne bosta
podpisana do konca marca 2014.« Hkrati pa tudi napovedujejo, da bi zato lahko prišlo do
enoletnega zamika pri dostopu do sredstev EU.

Vir: Delo: Ministrstvo: Slovenija s pripravami dokumentov za črpanje ne zamuja; 10. 1. 2014
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7.

Vizija razvoja regije

Vizija Ljubljanske urbane regije za obdobje 2014–2020 je:

ZELENI MOTOR RAZVOJA
METROPOLITANSKA BIOREGIJA ZNANJA

Ljubljanska urbana regija je slovenska regija z največ znanja in kreativnega potenciala, saj so
tu zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije.
Zaradi velikega števila podjetij in delovnih mest ustvari regija več kot tretjino slovenskega bruto
družbenega proizvoda, kar pomeni, da je tudi gospodarsko najbolj razvita regija v državi.
Na podlagi uresničevanja razvojnih potencialov bo Ljubljanska urbana regija ohranjala in
krepila vlogo glavnega nosilca gospodarskega razvoja na nacionalni ravni. Razvijala bo
človeški potencial ter spodbujala interdisciplinarno sodelovanje in prenos znanja. Ustvarjala bo
ugodne pogoje za razvoj gospodarstva in spodbujala podjetništvo, s čimer bo zadrževala in
privabljala visoko kvalificirano delovno silo ter investitorje. Prek mednarodnega povezovanja in
krepitve vloge evropske metropole pa bo postala konkurenčna tudi v mednarodnem okolju.
Ljubljansko urbano regijo odlikujejo dobro ohranjeno in lahko dostopno naravno okolje, velika
biotska raznovrstnost in pestra krajinska slika. Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave
ter prepletenosti grajenega in naravnega okolja, je edinstvena med evropskimi
metropolitanskimi regijami.
Regija bo s svojimi dejavnostmi stremela k pozitivnemu, trajnostnemu odnosu z okoljem, ki
jo bo v slovenskem in mednarodnem prostoru umestil kot bioregijo. V harmoniji z
naravnim okoljem bo preudarno ravnala s svojimi naravnimi dobrinami ter krepila razvoj
zelenega gospodarstva in zelenih delovnih mest – tudi s pomočjo sodobnih zelenih tehnologij.
Prek trajnostnega in vključujočega razvoja bo regija nudila visok življenjski standard
prebivalcem regije.
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8.

Razvojna specializacija regije

Ljubljanska urbana regija bo trajnostni razvoj gradila na znanju, inovativnosti, kreativnosti ter
sinergiji vseh pomembnih akterjev in sektorjev. Posebno pozornost bo namenila razvoju
gospodarstva, ki bo skladen z razpoložljivimi okoljskimi zmogljivostmi prostora.
Konkurenčnost regije bo povečevala z ustrezno prenovo ter razvojem prometne, okoljske,
informacijsko-komunikacijske in družbene infrastrukture.
S prenovo prometne infrastrukture v smeri trajnostne mobilnosti se bodo pomembno
izboljšali gospodarski tokovi in zmanjšale obremenitve okolja. Zdravo in kakovostno bivalno
okolje se bo dodatno zagotavljalo tudi z aktivnim varovanjem naravnih danosti, ustreznim
načrtovanjem odprtega prostora, prenovo obstoječega stavbnega fonda in naselij ter sonaravno
samooskrbo.
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9.

Razvojni cilji regije

Na podlagi analize SWOT in opredelitve razvojne specializacije so določeni naslednji razvojni
cilji regije:
1. Učinkovito notranje povezana regija.
Institucije v regiji bodo učinkovito povezane z namenom celovitega in skladnega razvoja regije
ter njenega usklajenega upravljanja s pomočjo ustreznih tehnik in oblik partnerskega
sodelovanja, tudi z uporabo sodobnih tehnologij. Ključni deležniki v regiji bodo sooblikovali
različne regijske povezave, ki bodo usmerjale pobude za trajnostni razvoj.
2. Regija, ki preudarno uporablja svoj prostor, naravne vire in energijo.
Regija bo s svojimi viri ravnala skrbno in preudarno. Z namenom trajnostnega razvoja bo
obravnavala prostor kot omejeno dobrino ter razvijala in spodbujala prostorsko načrtovanje na
regionalni ravni. Uporabljala bo le toliko virov, kot je nujno potrebno za uspešen in celovit
razvoj, ter takšno kombinacijo virov, ki zagotavlja največjo snovno učinkovitost. Prizadevala si
bo zmanjšati odvisnost od tujih virov in delovati v skladu z načeli bioregije.
3. Regija, ki spodbuja razvoj znanja, kreativnosti in inovativnosti.
Regija bo osredotočena na spodbujanje znanja, kreativnosti in inovativnosti, saj je prav v
Ljubljanski urbani regiji zgoščenih največ znanstvenih, raziskovalnih, izobraževalnih in kulturnih
institucij, visoko usposobljenih posameznikov ter številnih podjetij, ki so potencial za inovacije in
razvoj. Vse akterje bomo spodbujali k povezovanju, prenosu in uporabi znanja za dolgoročno
preobrazbo gospodarstva ter posledično trajnostni razvoj regije. Dejavnosti bodo usmerjene k
ustvarjanju inovativnih procesov, izdelkov in storitev z visoko dodano vrednostjo.
4. Prepoznavna in konkurenčna metropolitanska regija.
Regija bo izkoriščala svoje primerjalne prednosti kot edina metropolitanska regija s prestolnico
v državi. S svojimi dejavnostmi ter povezovanjem na nacionalni in mednarodni ravni
(medregijsko, čezmejno, z državami in regijami Balkana, EU ter globalno) bo krepila svojo
konkurenčnost in prepoznavnost kot generator trajnostnega razvoja in bioregija znanja.
5. Regija, ki omogoča kakovostna delovna mesta.
Regija bo spodbujala ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih, kakovostnih delovnih mest, ki
temeljijo na trajnostnem razvoju, znanju, kreativnosti. Prav tako bo regija spodbujala digitalna
delovna mesta na vseh področjih delovanja.
6. Regija, ki zagotavlja visoko kakovost bivanja.
Regija bo s pametnim, skrbnim in vključujočim gospodarjenjem zagotavljala visoko kakovost
bivanja za posameznika in celotno družbo glede na različne vrste kazalnikov: gospodarske,
družbene, prostorske in okoljske. Regija bo tako prijazno, dostopno in dobro povezano okolje
za bivanje in delo ter tudi privlačna turistična destinacija.
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10. Razvojne prioritete regije, programi in ukrepi v okviru posamičnega
programa

Na podlagi analize stanja in razvojnih potencialov so za regijo oblikovane tri razvojne prioritete,
iz katerih izhajajo programi in ukrepi (glej sliko 23). Zaradi preglednosti so v nadaljevanju
prioritete, programi in ukrepi oštevilčeni. Poudarjamo, da zaporedno številčenje prioritet ne
odraža večje ali manjše pomembnosti posamezne prioritete: vse prioritete so enakovredne.
Slika 23: Medsebojna povezanost vizije, ciljev, razvojne specializacije, prioritet, programov in ukrepov
Prioritete

Program

Ukrepi

Program 1.1.: Inovativnost,
kreativnost, znanje za
konkurenčno gospodarstvo

Prioriteta 1: Rast
konkurenčnosti
regijskega
gospodarstva

Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole
Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR
Program 1.2.: Zelene
ekonomije

Zeleni motor razvoja - metropolitanska bioregija znanja

Specializacija

Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstvenorazvojnih podjetniških središč za povezovanje z
gospodarstvom
Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah
Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja

Razvoj gospodarstva, pove čanje konkuren čnosti, trajnostna mobilnost, zdravo in kakovostno bivalno okolje.

Vizija

Prioriteta 2: Ohranjeno
okolje in trajnostna
raba virov

Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelj regionalne
samooskrbe
Ukrep 1.2.2.: Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

Program 2.1.: Podnebno varna Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
in energetsko prijazna regija Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija
Program 2.2.: Okoljska
infrastruktura
Program 2.3.: Ohranjanje
narave

Ukrep 2.2.1.: Čisto in kakovostno okolje
Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam
Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave

Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa
Program 3.1.: Trajnostna
mobilnost

Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti

Program 3.2.: Urejanje
prostora

Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj
Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura

Prioriteta 3: Ljudem
prijazna regija

Ukrep 3.3.1.: Kakovostno vzgojno-varstvene ustanove
Program 3.3.: Družbeno
povezovanje in enake
možnosti

Ukrep 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja
Ukrep 3.3.4.: Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev
Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam

Učinkovito notranje
povezana regija.

Program 3.4.: Kultura

Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev in spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in
varovanja kulturne dediščine lokalnega okolja

Program 3.5.: Šport

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in
povezovanja športnih programov

Regija, ki preudarno
uporablja svoj
prostor, naravne
vire in energijo.

Regija, ki spodbuja
razvoj zannja,
kreativnosti in
inovativnosti.

Prepoznavna in
konkurenčna
metropolitanska
regija.

Regija, ki omogoča
kakovostna delovna
mesta.

Regija, ki zagotavlja
visoko kakovost
bivanja.

Horizontalni cilji

Vir: lasten prikaz

Za vsako prioriteto in ukrep so določeni kazalniki, kot je razvidno iz tabele 12 v nadaljevanju:
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Tabela 12: Kazalniki na ravni prioritete in ukrepov

Prioritete

Kazalniki prioritete

Program

Ukrepi
Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstvenorazvojnih podjetniških središč za povezovanje z
gospodarstvom

Program 1.1.: Inovativnost,
kreativnost, znanje za
konkurenčno gospodarstvo

Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah

Kazalniki ukrepa
Število novonastalih podjetij brez predhodnika – strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti
Odstotek raziskovalcev v regiji
Število hitrorastočih in srednjerastočih podjetij glede na zaposlene osebe (z 10 in več
zaposlenimi osebami) – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in druge
raznovrstne poslovne dejavnosti
Delež oseb, ki delajo v novonastalih podjetjih (%)
Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)
Registrirane brezposelne osebe po stopnji izobrazbe – osebe z višjo in visokošolsko
izobrazbo (%)
Zaposleni na ravni regije – v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih

Prioriteta 1: Rast
konkurenčnosti
regijskega
gospodarstva

Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja

Zaposleni na ravni regije – strokovne, znanstvene, tehnične in druge poslovne
dejavnosti

Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole

Število izvedenih projektov

Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR

Število izvedenih projektov
Delež kmetijskih zemljišč v uporabi, glede na celotno površino regije (%)

Bruto domači proizvod
na prebivalca v regiji (v
EUR)

Delež površine njiv glede na kmetijsko zemljišče v uporabi (%)
Zaposleni v kmetijstvu, gozdarstvu ribištvu
Število kmetijskih gospodarstev
Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelj regionalne
samooskrbe

Program 1.2.: Zelene
ekonomije

Kmetijska gospodarstva, ki prodajajo neposredno potrošnikom (število)
Kmetijska gospodarstva z ekološkim ravnanjem
Letni prirastek lesa v slovenskih gozdovih ob upoštevanju leta 2012, izdelano prek
3
GGN GGE Ljubljana (m )
Posek v slovenskih gozdovih leta 2010 po GGO in kategorijah lastništva – GGE
3
Ljubljana (m )
Število prenočitev
Prihodi/št. gostov
Povprečna doba bivanja v regiji (dnevi)

Ukrep 1.2.2.: Izgradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

Povprečna dnevna potrošnja v Ljubljani (v EUR)
Število projektov s področja razvoja kakovosti (povečana kakovost turističnih storitev
in proizvodov)
Število (neposrednih) novih delovnih mest – zaradi podprtih projektov
Število novih parkov v regiji – zaradi podprtih projektov
Število novih tematskih poti (npr. kolesarske) zaradi podprtih projektov
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Tabela 11: Kazalniki na ravni prioritete in ukrepov (nadaljevanje)

Program 2.1.: Podnebno varna Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
in energetsko prijazna regija Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija

Število projektov s področja obnovljivih virov energije
Število projektov s področja energetske učinkovitosti
Dolžina vodovodnega omrežja (km)
Vodne izgube (%)
Število vodovodnih priključkov

Program 2.2.: Okoljska
infrastruktura
Sredstva, namenjena
Prioriteta 2: Ohranjeno
za investicije v varstvo
okolje in trajnostna
okolja kot % od
raba virov
regionalnega BDP

Ukrep 2.2.1.: Čisto in kakovostno okolje

Število prebivalcev, ki bo deležno izboljšane in varnejše oskrbe s pitno vodo
Dolžina kanalizacijskega omrežja (km)
Število priključkov na kanalizacijsko omrežje
3

Količina prečiščene komunalne odpadne vode (m )
Ločeno zbrani komunalni odpadki (% od vseh zbranih)
Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam

Število projektov s področja preprečevanja tveganj
Površina območij Natura 2000 v Osrednjeslovenski regiji
Površina zavarovanih območij v Osrednjeslovenski regiji
Število izvedenih projektov ureditve ali obnove odprtih zelenih površin v regiji

Program 2.3.: Ohranjanje
narave

Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave

Skupna površina na novo pridobljenih odprtih zelenih površin
Število projektov za doseganje boljšega stanja ohranjenosti habitatov
Število projektov za zaščito obstoječe ravni biotske raznovrstnosti
Število projektov namenjenih dobrobiti živali
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Tabela 11: Kazalniki na ravni prioritete in ukrepov (nadaljevanje)

Število izvedenih projektov iz naslova spodbujanja uporabe javnega prometa
Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa

Število izgrajenih P+R
Število nizkoogljičnih vozil LPP
Število izvedenih projektov s področja železniškega omrežja

Stopnja motorizacije
Program 3.1.: Trajnostna
mobilnost

Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja

Dolžina novozgrajenih železniških prog (km)
Dolžina posodobljenih železniških prog (km)
Število izvedenih projektov s področja nemotorizirane mobilnosti

Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti
Neto razpoložljivi
dohodek na prebivalca
(v EUR)

Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj
Program 3.2.: Urejanje
prostora

Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura

Prioriteta 3: Ljudem
prijazna regija

Ukrep 3.3.1.: Kvalitetne vzgojno-varstvene ustanove

Dolžina novozgrajenih kolesarskih poti (km)
Dolžina vzpostavljenih rekreativnih poti (km)
Število sprejetih instrumentov za spodbujanje prostorskega načrtovanja na regionalni
ravni
Število sprejetih regionalnih strateških načrtov (na območju LUR)
Število izvedenih projektov ureditve ali obnove urbanih in vaških območij
Promet – kilometri po kategorijah cest (javne ceste skupaj)
Število izvedenih projektov
Število projektov za zagotavljanje kakovostnih vzgojno-varstvenih ustanov
Število projektov v povezavi z izvajanjem sistema socialnega varstva

Izdelan regionalni
prostorski načrt

Ukrep 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje

Število projektov s področja družbenega povezovanja
Število novih objektov in opreme

Program 3.3.: Družbeno
povezovanje in enake
možnosti

Število stanovanj v regiji
Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja

Število nenaseljenih stanovanj v regiji
Število izvedenih projektov
Število oskrbovancev v socialnovarstvenih zavodih

Število zgrajenih
/obnovljenih objektov
kulturne in športne
infrastrukture

Ukrep 3.3.4.: Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev

Število projektov s področja zagotavljanja boljše dostopnosti do zdravstvenih in
socialnih storitev

Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam

Število izvedenih projektov v podporo nevladnim organizacijam

Program 3.4.: Kultura

Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev in spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in
varovanja kulturne dediščine lokalnega okolja

Število projektov in programov na področju kulturne dediščine

Program 3.5.: Šport

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in
povezovanja športnih programov

Nove in obnovljene športne površine (m )
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Število novih in obnovljenih športnih objektov in vadbenih površin

82

10.1. Prioriteta 1: Rast konkurenčnosti regijskega gospodarstva

Ljubljanska urbana regija je gospodarsko najbolj razvita slovenska statistična regija z najvišjim
BDP na prebivalca v Sloveniji. Regija skupno ustvari več kot 36 % celotnega slovenskega bruto
domačega proizvoda, v regiji pa ima sedež približno tretjina slovenskih podjetij.
Regija bo vlogo evropske metropole razvijala z ustvarjanjem ugodnih pogojev za večjo
konkurenčnost gospodarstva prek dveh temeljnih programov: (1) s spodbujanjem inovativnosti
in kreativnosti podjetij ter (2) z razvojem gospodarskih dejavnosti, pojmovanih kot zelene
ekonomije.
Spodbujanje inovativnosti in kreativnosti podjetij je celovit program, ki je ključnega pomena
na regionalni in nacionalni ravni. Zaradi zgoščevanja ustvarjalnosti v regiji pa je ta program
geografsko smiselno spodbujati prav v Ljubljanski urbani regiji, kjer je zbranih največ
posameznikov z inovativnim in kreativnim potencialom ter je največja tudi koncentracija
kreativnih industrij.
Podpora in promocija podjetništva se nanaša na vse oblike podjetništva: od socialnega
podjetništva do podjetništva med mladimi in brezposelnimi visoko izobraženimi kadri. Prav tako
je predvideno spodbujanje novih poslovnih modelov, sofinanciranje kadrovskega štipendiranja
podjetij in omogočanje ugodnih pogojev za pridobivanje garancij. Regija bo osredotočena na
spodbujanje internacionalizacije podjetij in krepitev vloge Ljubljane kot evropske metropole.
Drugi steber spodbujanja konkurenčnosti so zelene ekonomije. Poudarek bo na
sonaravnem kmetijstvu, slovenski strateški surovini – lesu, spodbujanju sodobnih, inovativnih
turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo in drugih dejavnostih, zaradi katerih lahko
Ljubljansko urbano regijo opredelimo kot bioregijo.
Oba temeljna stebra se bosta razvijala ob močni podpori IKT. Hiter razvoj IKT, širitev možnosti
njihove uporabe v gospodarstvu in družbi so tiste značilnosti mednarodnega gospodarskega
okolja, ki jih mora upoštevati vsak gospodarski subjekt.
V okviru te prioritete so ciljne skupine: občine, konzorciji podjetij, organizacije RR (tj.
organizacije za raziskave in razvoj), konzorciji podjetij in različnih drugih javnih institucij
(Univerza, inštituti ipd.), podjetja, zadruge, subjekti podjetniškega podpornega okolja in
regionalne razvojne agencije.
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Kazalnik prioritete je:
Ime kazalnika
Bruto domači proizvod na
1. prebivalca v regiji (v EUR)

Vrednost

Leto

Vir podatka

24.170

2012

SURS

Glede na zadnje razpoložljive napovedi nosilcev javnih pooblastil za makroekonomske analize
Republike Slovenije, predvidevanja v prihodnosti in predvidene ukrepe v regiji je ocenjeno, da
bo bruto domači proizvod na prebivalca v regiji v letu 2020 znašal 27.000 evrov.

10.1.1.

Program 1.1.: Inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno gospodarstvo

Ljubljanska urbana regija ima primerjalne in konkurenčne prednosti na področju raziskav in
razvoja – še posebno na področju znanosti o življenju. Rezultati raziskovalnega sektorja pa se
v bistveno premajhnem obsegu pretvarjajo v proizvodnjo blaga in storitev, potrebnih za
spodbujanje gospodarske rasti in delovnih mest.
V regiji je velika koncentracija ljudi, ki opravljajo poklic, povezan z ustvarjalnostjo in
inovativnostjo ter imajo specialistična znanja, kar je ena ključnih prednosti regije. Čeprav so
posamezni ustvarjalci po regiji relativno enakomerno razpršeni, so ustvarjalna podjetja bolj
koncentrirana v občinah MOL in Trzin. Cilj prioritete je spodbujanje razvoja gospodarstva, ki
temelji na znanju, ustvarjalnosti in inovacijah, za doseganje višje dodane vrednosti proizvodov
in storitev ter spodbujanje razvoja novih delovnih mest na tem področju na ravni celotne regije.
Na znanju in kreativnosti temelječ razvoj bo regija spodbujala s podporo povezovanja
raziskovalnega področja in gospodarstva (vključno s kreativnimi industrijami), uporabe novih
tehnologij ter ustvarjanja delovnih mest, inovativnih izdelkov in storitev z visoko dodano
vrednostjo. Poleg sinergičnega vertikalnega povezovanja je znaten razvojni potencial tudi
horizontalno povezovanje kreativnih skupnosti, ki bo dodatno spodbujalo razvoj kreativnih
rešitev in njihovo izvedbo.
Razvoj novih in rast obstoječih MSP bomo zagotovili s primernim dostopom do finančnih virov,
istočasno pa razvili ustrezno podporno okolje na ravni regije, ki se bo sposobno prilagajati
specifičnim potrebam določenih skupin podjetij in območij, ter spodbujali medsebojno
povezovanje podjetij in raziskovalne sfere. Posebni ukrepi in programi bodo namenjeni tudi
razvoju in krepitvi socialnega podjetništva ter ukrepom za razvoj podjetništva v določenih ciljnih
skupinah (mladi, ženske, socialno ogrožene skupine).
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Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstvenorazvojnih podjetniških središč za povezovanje z
gospodarstvom
Namen znanstvenorazvojnih podjetniških vozlišč je spodbujanje sodelovanja med znanostjo in
gospodarstvom na ravni procesa razvoja novih izdelkov in storitev. Le z nenehnim
sodelovanjem znanosti in gospodarstva je namreč možno razviti in izkoristiti tržni potencial
znanstvenih dosežkov z visoko dodano vrednostjo. Treba se je torej osredotočiti na razvoj, ki
bo temeljil na znanju in novih tehnologijah, kar je hkrati ena od primerjalnih prednosti regije, saj
ta s sedežem Univerze in drugih pomembnih znanstvenoizobraževalnih institucij zaposluje
največ ljudi s področja raziskovalno-razvojnih dejavnosti v Sloveniji (SURS, 2013). Učinkovit
prenos znanja in znanstvenih dognanj v gospodarstvo z vzpostavitvijo novih podjetij in s
prestrukturiranjem obstoječih lahko bistveno doprineseta k razvoju regije. Cilj programa je prek
vsebinske in prostorske koncentracije znanstvenorazvojnih podjetniških vozlišč ustvarjati
delovna mesta z visoko dodano vrednostjo ter uvrstiti regijo med vodilne evropske regije na
področju znanosti in raziskav v povezavi z gospodarstvom.
Kazalniki ukrepa na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število novonastalih podjetij
brez predhodnika – strokovne,
1. znanstvene in tehnične
dejavnosti ter druge
raznovrstne poslovne
dejavnosti
Odstotek raziskovalcev v regiji
2. (Slovenija = 100 %)

Vrednost

Leto

Vir podatka

1.484

2010

SURS

62

2010

SURS

Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s poudarkom na
celostnih rešitvah in inovacijah
Mikro, mala in srednje velika podjetja so velik del slovenskega gospodarstva (99,8 %), zato je
treba ustvariti okolje, ki bo spodbudilo njihovo rast in razvoj ter njihovo globalno usmerjenost.
Hkrati je treba razviti nove podporne mehanizme za razvoj mladih podjetniških talentov, ki bodo
prek inovativnih start-up podjetij doprinesli h gospodarskemu razvoju regije. Eden od ključnih
ukrepov za razvoj podjetništva je prenos znanj med različnimi deležniki ter vzpostavitev
povezave z različnimi skupnostmi in institucijami – tudi z drugih področij, kot sta npr. področje
znanosti in ustvarjalnih dejavnosti.
Razvoj novih in rast obstoječih MSP bomo zagotovili s primernim dostopom do finančnih virov
in z izvajanjem garancijske sheme, hkrati pa bomo razvili ustrezno podporno okolje na ravni
regije. To se bo sposobno prilagajati specifičnim potrebam določenih skupin podjetij in območij
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ter bo spodbujalo medsebojno povezovanje podjetij in drugih pomembnih akterjev (npr.
raziskovalne sfere) za gradnjo vrednostnih verig in povečanje dodane vrednosti končnih
izdelkov, kar bo pripomoglo k izboljšanju globalne konkurenčnosti regije. Izvajanje štipendijske
sheme bo omogočilo vzpostavitev ravnovesja na trgu dela, in sicer s povezovanjem
gospodarskih potreb in izobraževalne sfere. Aktivnosti bodo namenjene tudi razvoju in krepitvi
socialnega podjetništva ter ukrepom za razvoj podjetništva v določenih ciljnih skupinah (npr.
mladi, ženske). Program Podjetno v svet podjetništva je npr. namenjen spodbujanju
podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe in spodbujanju
odpiranja novih delovnih mest.
Kazalniki ukrepa na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število hitrorastočih in
srednjerastočih podjetij glede
na zaposlene (z 10 in več
1. zaposlenimi) – strokovne,
znanstvene, tehnične in druge
raznovrstne poslovne
dejavnosti

Vrednost

Leto

Vir podatka

43

2010

SURS

Delež ljudi, ki delajo v
2. novonastalih podjetjih (%)

2,2

2010

SURS

Bruto domači proizvod na
3. prebivalca (v evrih)

24.519

2010

SURS

15,6

2011

SURS

Registrirani brezposelni po
stopnji izobrazbe – ljudje z
4. višjo in visokošolsko izobrazbo
(%)

Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja
Kreativne industrije (KI) (slov. ustvarjalne dejavnosti) so vse bolj prepoznane kot ena ključnih
dejavnosti in vir za gospodarski razvoj mest in regij ter učinkovito orodje za doseganje
konkurenčnosti na svetovnem trgu. Ministrstvo za kulturo, medije in šport Velike Britanije (angl.
Department for Culture, Media and Sport) je ustvarjalne dejavnosti opredelilo kot dejavnosti, ki
izvirajo iz individualne kreativnosti, veščin in talenta ter imajo potencial za ustvarjanje dobička
in delovnih mest prek generiranja in izkoriščanja intelektualne lastnine. Med kreativne industrije
uvrščamo arhitekturo, oblikovanje, uprizoritvene umetnosti, filmsko in medijsko industrijo,
novinarstvo, tisk in založništvo, muzejske trgovine, razstave, prodajo kulturnih dobrin, trg
umetnin in starin, programsko opremo (angl. software) in računalniške igre ter modno
oblikovanje.
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Program bo spodbujal nove oblike interdisciplinarnega povezovanja KI z različnimi
gospodarskimi panogami in vpeljevanje KI v razvojne procese podjetij, katerih cilj je ustvarjanje
dodane vrednosti proizvodov in storitev, privlačnih za mednarodni trg.
Analiza SWOT 'Status kreativnih industrij v Ljubljani' (Kavaš in Murovec, 2010) je pokazala, da
arhitektura izstopa kot najmočnejši podsektor KI z največjo tradicijo, medtem ko ima
oblikovanje največ spregledanega potenciala – ne le kot podsektor znotraj KI, temveč tudi kot
sredstvo za prestrukturiranje širšega ekonomskega sektorja. V nekaterih ključnih dokumentih
Evropske komisije je oblikovanje kot podsektor ustvarjalnih dejavnosti prepoznano kot
pomembna disciplina in dejavnost, ki lahko pripomore k evropski inovacijski zmogljivosti
(Evropska komisija, 2010). Hkrati so inovacije, ki izhajajo iz oblikovanja, prepoznane kot ključni
dejavnik pri reševanju izzivov tretje industrijske revolucije (Evropska komisija, 2012). V
delovnem dokumentu služb Evropske komisije 'Izvajanje akcijskega načrta za inovacije, ki
izhajajo iz oblikovanja' so področja ukrepanja osredotočena na politike programov EU, vendar
pa je hkrati poudarjeno: »da jih morajo na nacionalni in regionalni ravni dopolnjevati enaki
ukrepi za spodbujanje vključevanja oblikovanja v inovacijsko politiko«. (Evropska komisija,
2013).
V nastalih družbenih razmerah je treba spodbujati tudi in predvsem razvoj netehnoloških
inovacij (to poudarjajo tudi dokumenti Evropske komisije). Sistematična uporaba oblikovanja,
usmerjena k uporabniku, lahko namreč spodbudi inovacije poslovnih modelov in je hkrati
pomembna pri reševanju kompleksnih sistemskih izzivov – predvsem pri preoblikovanju javnih
institucij in strateškem odločanju. S pomočjo sistemskih ukrepov je treba pripraviti celovito
podporo oblikovanju in tako ustvariti okolje, kjer bo oblikovanje lahko odigralo ključno vlogo kot
disciplina, ki je izrazito usmerjena k reševanju težav.
Določen poudarek tega ukrepa je tudi iskanje novih vsebin za podizkoriščene urbane predele.
KI kot nova vsebina lahko prevzame vlogo spodbujevalca urbane regeneracije, s katero lahko
ustvarjalna podjetja pridobijo poceni produkcijski prostor, kar jim omogoči hitrejšo specializacijo
in razvoj v podjetniškem smislu.
Kazalniki ukrepa na ravni regije so:
Ime kazalnika
Zaposleni na ravni regije – v
1. informacijskih in
komunikacijskih dejavnostih
Zaposleni na ravni regije –
strokovne, znanstvene,
2. tehnične in druge poslovne
dejavnosti

Vrednost

Leto

Vir podatka

14.929

2012

SURS

45.198

2012

SURS
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Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole
Ljubljanska urbana regija (še posebej njena prestolnica Ljubljana) si želi do leta 2020 utrditi
položaj evropske metropole. Tako regija kot prestolnica bosta stremeli k aktivnejši vpetosti v
mednarodno dogajanje in k tesnejšim povezavam s tujino. Prav tako bodo dejavnosti
usmerjene k večanju mednarodnega ugleda in večji prepoznavnosti v tujini.
V ta namen bodo zasnovani posebni regijski projekti, ki bodo Ljubljano in njeno okolico umestili
na evropski zemljevid. Osredotočenje bo na strateških projektih – tj. projektih z dolgoročno
vizijo mesta/regije; kot so npr. urejena prometna infrastruktura, povezava do mednarodnega
letališča, ureditev logističnega terminala, kar bo pripomoglo k tesnejši vpetosti mesta v
evropske prometne in gospodarske tokove. V projekte bodo vključene vsebine, ki bodo
Ljubljano in njeno okolico predstavile kot sodobno, uspešno, zeleno evropsko metropolo, ki je
hkrati tudi privlačno mesto za srečanja (Turizem Ljubljana, 2011). Preplet kreativne urbanosti z
avtentičnem podeželjem, kjer bo prevladovala ponudba nišnih turističnih izdelkov, bo regijo
spremenil v pomembno in konkurenčno kongresno destinacijo. Hkrati bo regija spodbujala
projekte ohranjanja lokalne dediščine in krajevnih posebnosti: tu gre predvsem za večje
projekte s področja kulture, kot so center koliščarske kulture, v mesto vtkana dediščina, muzej
letalstva, gradnja akademij ipd.
Projekti se bodo izvajali prek uporabe mehanizma CTN, saj je Ljubljana ena od 11 mestnih
občin, ki so upravičene do nje.
Kazalnik ukrepa na ravni regije je:
Ime kazalnika
1. Število opravljenih projektov

Vrednost
0

Leto
2014

Vir podatka
RRA LUR

Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR
Osnovni namen Regionalnega razvojnega sklada LUR (v nadaljevanju: RRS LUR) bo
združevanje sredstev za razvoj – tako gospodarstva kot negospodarstva. Drugi cilj bo lažje
financiranje izvedbe razvojnih projektov – še posebej v primeru projektov, kjer je treba vse
stroške plačati vnaprej, šele pozneje pa je možno zaprositi za refundacijo. RRS LUR bo vsem
partnerjem poenostavil in olajšal sodelovanje v razvojnih (in EU) projektih, poenostavil
določene postopke ter omogočil transparentno zbiranje razvojnih sredstev in financiranje
razvojnih projektov tudi za tiste partnerje, ki ne morejo zagotoviti lastnih sredstev za pripravo in
razvoj novih razvojnih projektov.
V regionalni sklad bomo sredstva združevali naslednji partnerji:
občine,
podjetja,
razvojne agencije,
druge razvojne institucije,
opcijsko tudi država oziroma institucije EU.
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Regionalni razvojni sklad bo opravljal naslednje funkcije:
financiranje tekočega izvajanja projektov,
sofinanciranje finančne vrzeli pri projektih – zagotavljanje lastnega deleža,
premostitveno financiranje novih projektov,
združevanje finančnih sredstev za pomembnejše regionalne projekte.
Kazalnik ukrepa na ravni regije je:
Ime kazalnika
1. Število opravljenih projektov

10.1.2.

Vrednost
0

Leto
2014

Vir podatka
RRA LUR

Program 1.2.: Zelene ekonomije

Temeljne značilnosti zelenega gospodarstva so trajnostna rast ter gospodarna izraba
endogenih naravnih in družbenih potencialov ob sočasnem varovanju okolja. Za uresničitev
zelenega gospodarstva je treba spremeniti vzorce proizvodnje in porabe v smeri večje trajnosti
ter lokalne in sonaravne usmerjenosti, učinkovitejše rabe virov, razvoja zelenih tehnologij in
ustvarjanja zelenih delovnih mest.
Zaradi naravnih danosti, družbenega in ekonomskega okolja ima Ljubljanska urbana regija
potenciale, da postane zelena regija: tj. regija, samooskrbna z energenti, visokokakovostnimi
naravnimi materiali (prioritetna surovina je les), zdravo hrano in obnovljivimi zalogami pitne
vode. LUR istočasno razvija trajnostne in naravi prijazne oblike kmetijstva, gozdarstva, turizma
in rekreacije, ki bodo v novem obdobju še nadgrajene.
Cilj LUR je dvig konkurenčnosti regije s trajnostnim koriščenjem in razvojem danih potencialov,
pri čemer bo poseben poudarek namenjen ustvarjanju novih, zelenih delovnih mest, ki se lahko
oblikujejo na področju sonaravne kmetijske in gozdarske pridelave in predelave ter zelenega
turizma. Želimo vzpostaviti okolje, v katerem se bo lahko razvijala zelena ekonomija – tudi prek
svetovalnih servisov in tehnične podpore za prestrukturiranje gospodarstva v smeri snovne in
energetske učinkovitosti oziroma prehoda na nizkoogljično gospodarstvo. S predvidenimi
ukrepi bodo podprti zviševanje stopnje regionalne samooskrbe, razvoj integriranih in inovativnih
izdelkov, storitev in blagovnih znamk ter povezovanje in promocija lokalnih izdelkov za potrebe
skupnega nastopa na trgu.
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Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelji regionalne
samooskrbe
Zaradi pričakovanih poslabšanj oskrbe s hrano in drugimi viri na globalni ravni ter spoznanj o
negativnih okoljskih učinkih dolgih transportnih poti postaja vprašanje lokalne in regionalne
samooskrbe s hrano in z naravnimi materiali v zadnjih letih spet pomembno, vprašanji
prehranske varnosti in lastne pridelave ter predelave pa strateškega pomena tudi na nacionalni
ravni.
Kljub dobrim naravnim, družbenim in ekonomskim danostim regija še zdaleč ne izkorišča vseh
svojih potencialov za lokalno oziroma regionalno samooskrbo. Ljubljanska urbana regija z
domačo pridelavo hrane ne pokriva svojih potreb po kmetijsko-živilskih izdelkih. Prav tako so
zaradi neučinkovitega gospodarjenja z gozdovi in izvoza hlodovine v tujino potrebe današnje
lesne industrije večje od domače lesne zaloge, zato je treba del lesa uvažati.
Ljubljanska urbana regija bo z ukrepi na področju samooskrbe sledila ciljem Resolucije o
nacionalnem programu prehranske politike, ki kot prioriteto pri zagotavljanju trajnostne oskrbe z
živili izpostavlja lokalno pridelavo in porabo. Z željo po ohranjanju okolja in varovanju zdravja
ljudi bodo v sklopu ukrepa za dvig regionalne samooskrbe podprte in spodbujane predvsem
trajnostne in sonaravne oblike gospodarjenja s kmetijsko, gozdno in kulturno krajino ter
naravnimi viri, povezovanje in promocija lokalnih izdelkov za potrebe skupnega nastopa na
regionalnem trgu, nove oblike trženja in distribucije regionalnih izdelkov. Ozaveščanje,
promocija in izobraževanje bodo pri tem pomembna horizontalna tema, ki spodbuja razvoj
tovrstnih praks.

Kazalniki ukrepa na ravni regije so:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ime kazalnika
Delež kmetijskih zemljišč v
uporabi glede na celotno
površino regije (%)
Delež površine njiv glede na
kmetijsko zemljišče v uporabi
(%)
Zaposleni v kmetijstvu,
gozdarstvu, ribištvu
Število kmetijskih
gospodarstev
Kmetijska gospodarstva, ki
prodajajo neposredno
porabnikom (število)
Kmetijska gospodarstva z
ekološkim kmetovanjem

Vrednost

Leto

Vir podatka

24,5

2010

SURS

27,3

2010

SURS

764

2012

SURS

8.671

2013

SURS

879

2010

SURS

217

2010

SURS
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Ime kazalnika
Letni prirastek lesa v
slovenskih gozdovih ob
7. upoštevanju leta 2012,
izdelano prek GGN GGE
Ljubljana (m3)
Posek v slovenskih gozdovih
leta 2010 po GGO in
8.
kategorijah lastništva – GGE
Ljubljana (m3)

Vrednost

Leto

Vir podatka

991.206

2012

ZGS

393.512

2012

ZGS

Ukrep 1.2.2.: Gradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

Ukrep je usmerjen v dvig kakovosti storitev in povečevanje konkurenčnosti Ljubljanske urbane
regije na področju turizma.
Poudarek je na razvoju inovativnih turističnih storitev za dvig konkurenčnosti turizma v regiji,
spodbujanju in usmerjanju razvoja novih podjetniških iniciativ, izobraževanju in usposabljanju
za dvig kakovosti na vseh ravneh (od infrastrukture do storitev) ter gradnji in posodobitvi
(podporne) turistične infrastrukture, ki bo zagotavljala trajnostni razvoj predvsem zelenega
turizma. Poleg tega je nujno povezovanje turizma z drugimi sektorji, kot so kultura in kreativne
industrije (še posebej oblikovanje storitev), kmetijstvo, promet in šport. Tako bo turizem lahko
postal pomemben generator novih zaposlitev, kar je skladno s sprejeto Strategijo razvoja in
trženja turizma regije Osrednja Slovenija 2012–2016.
Gradnja turistične infrastrukture bo osredotočena na povezovanje različnih poti na ravni regije.
Regija bo nadgradila kolesarsko in pohodniško infrastrukturo, planinske poti in koče ter
povečala uporabo alternativnih oblik prevoza oziroma mobilnost v regiji. Poleg tega želi LUR
poleg obstoječih poti vzpostaviti nove, ponudbo, ki bo zanimiva tako za izletnike kot turiste, pa
razširiti vsaj še na tekaške, vodne in konjeniške poti. Končni cilj je enoten in obsežen sistem
tematskih poti v LUR, ki bo vključen v turistično ponudbo regije.
Poleg gradnje infrastrukture bosta potekala tudi razvoj in prenova objektov turistične
infrastrukture, ki bosta prispevala k privlačnosti in konkurenčnosti ponudbe v regiji. Gre tako za
obnovo in ohranjanje kulturnozgodovinske dediščine kot tudi za novo namembnost obstoječih
kulturnih spomenikov in njihovo vključevanje v turistično ponudbo. Regija želi na nov način
predstaviti tudi arheološko dediščino ter živalski in rastlinski svet (npr. projekt Bobrova vas),
uporabiti najnovejše načine interpretacije dediščine in jo strateško upravljati, pri čemer bo
upoštevala vzgojne in izobraževalne potenciale dediščine.
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Regija obenem stremi k razvoju turističnih storitev, ki bodo v LUR pripeljale nove goste –
izletnike, domače in tuje turiste, ki se bodo v regiji dobro počutili, odkrivali njene naravne
lepote, kulturnozgodovinsko dediščino, kulinariko, aktivno preživljali svoj prosti čas ali dopust –
na kolesu, peš, na vodnih ali konjeniških poteh; ali pa obiskali enega od vrhunskih festivalov.
Storitve morajo biti oblikovane tako, da zagotavljajo zadovoljstvo obiskovalcev, prisluhnejo
gostovim potrebam in željam. Le zadovoljen gost se bo z veseljem vrnil v regijo. Tako se bo
sčasoma podaljšala doba bivanja (in število prenočitev) in povečala dnevna poraba gostov. Za
dosego teh ciljev pa je treba pripraviti privlačno ponudbo oziroma zanimive integralne turistične
izdelke, ki bodo vplivali tudi na razvoj novih delovnih mest.

Kazalniki na ravni regije so:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Ime kazalnika
Število prenočitev
Prihodi/št. gostov
Povprečna doba bivanja v regiji
(dnevi)
Povprečna dnevna poraba v
Ljubljani (v EUR)
Število projektov s področja
razvoja kakovosti (povečana
kakovost turističnih storitev in
izdelkov)
Število (neposrednih) novih
delovnih mest – zaradi podprtih
projektov
Število novih parkov v regiji –
zaradi podprtih projektov

Število novih tematskih poti
8. (npr. kolesarske) zaradi
podprtih projektov

Vrednost
995.472
521.294

Leto
2012
2012

Vir podatka
SURS
SURS

1,95

2012

SURS

126

2013

Turizem
Ljubljana

0

2014

RRA LUR

0

2014

Prijavitelji
projektov

0

2014

Prijavitelji
projektov

0

2014

Prijavitelji
projektov

10.2. Prioriteta 2: Ohranjeno okolje in trajnostna raba virov

Svet se spoprijema z resnimi okoljskimi težavami, kot so spremembe podnebja, izčrpavanje
naravnih virov, onesnaženje zraka in izginjanje biotske raznovrstnosti. Vse te težave se bolj ali
manj odražajo tudi v Sloveniji in Ljubljanski urbani regiji. V večletnem finančnem okviru EU za
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obdobje 2014‒2020 bosta ohranjeno okolje in trajnostna raba virov okoljska izziva, ki bosta
ključnega pomena za ohranjanje blaginje in visoke kakovosti življenja v regiji.
V okviru te prioritete bodo razvojni cilji regije usmerjeni v optimalno varstvo okolja in skladen
prostorski razvoj regije ter zagotavljanje uravnotežene infrastrukturne opremljenosti regije.
Programi in ukrepi bodo usmerjeni v zagotavljanje večje energetske samostojnosti regije,
povečanje pridobivanja energije iz obnovljivih virov energije in izboljšavo učinkovite rabe
energije ter tako prispeveli k ciljem nizkoogljične družbe. Spodbude bodo namenjene tudi
optimalnemu varovanju okolja z zagotavljanjem ustrezne okoljske infrastrukture, zmanjšanju
količine odpadkov in prilagajanju podnebnim spremembam.
Podprti projekti bodo prispevali k dolgoročnemu razvoju Ljubljanske urbane regije in njenih
prebivalcev kot podnebno varne regije ter k oskrbi z energijo in vodo prijazne regije.
Kazalnik prioritete je:
Ime kazalnika
Sredstva, namenjena za
1. investicije v varstvo okolja kot
% od regionalnega BDP

Vrednost

Leto

Vir podatka

0,6

2011

SURS

V prejšnji finančni perspektivi se je delež sredstev, namenjen za investicije v varstvo okolja kot
odstotek od regionalnega BDP gibal med 0,6 in 0,7 odstotka. Glede na to, da je z ukrepi
predvideno nadaljevanje konstantne dinamike investiranja na tem področju, je cilj do leta 2020
ohraniti dosedanjo raven obsega investicij, to je 0,6 % od regionalnega BDP.

10.2.1.

Program 2.1.: Podnebno varna in energetsko prijazna regija

Trajnostna, konkurenčna in varna energija je eden od temeljnih stebrov sodobnega življenja.
Glavni prepoznani izzivi Ljubljanske urbane regije s področja učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije so zagotavljanje zadostne uporabe lokalnih obnovljivih virov energije,
energetska neodvisnost, varčna poraba energije in večja ozaveščenost glede potencialov
lokalnih obnovljivih virov energije. Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2020 dosegla 25odstotni delež obnovljivih virov energije v celotni porabi energije. Ker je v podnebnoenergetskem paketu način izbora obnovljivih virov prepuščen posamezni državi članici EU, si
bo Slovenija prizadevala, da najbolje izrabi razpoložljiv energetski potencial rek in spodbudi
uporabo gozdne biomase. Ker je več kot 54 % površine države pokrite z gozdovi, se velik
potencial skriva v lesu kot viru obnovljive energije.
V regiji je prav energija iz biomase (zlasti lesa) najširše uporabljani obnovljivi vir za ogrevanje
(17 % vseh virov leta 2008), vodna energija pa za proizvodnjo elektrike (17 % vseh virov leta
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2007). V Ljubljanski urbani regiji so trije dobavitelji daljinskega ogrevanja (v Mestni občini
Ljubljana in v Grosupljem), vendar vsi uporabljajo predvsem fosilna goriva, od leta 2008 pa
manj (8 %) tudi biomaso (Local action plan, 2012).
Največji potencial obnovljive energije v Ljubljanski urbani regiji so vode Save in Ljubljanice ter
biomasa. Določen potencial sta tudi geotermalna in sončna energija.
Energetska samozadostnost v Ljubljanski urbani regiji je le 20-odstotna, v proizvodnji energije
pa prevladujejo fosilna goriva.

Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
Obnovljivi viri prihodnosti so globalno prepoznani kot viri prihodnosti. Obnovljivi viri energije
imajo pozitiven učinek na podnebje, stabilnost v dobavi energije in dolgoročne gospodarske
koristi. Vsi pozitivni učinki so za regijo pomembni, zato bodo ukrepi na področju obnovljivih
virov energije usmerjeni v spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
energije, uporabo obnovljivih virov za ogrevanje in hlajenje ter pospeševanje uporabe biogoriv
in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število projektov s področja
1.
obnovljivih virov energije

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Občine

Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija
Cilj Ljubljanske urbane regije je med drugim izboljšati energetsko učinkovitost v regiji – tudi
znotraj prometa, zgradb, industrije ter trgovskega in podjetniškega sektorja.
Ljubljanska urbana regija bo z ukrepi na področju učinkovite rabe energije sledila ciljem
energetske učinkovitosti na ravni države. V primerjavi s porabo energije na ravni države je
Ljubljanska urbana regija energetsko potratna, kar pomeni, da bo morala regija nacionalni cilj
20-odstotnega povečanja energetske učinkovitosti preseči. Ker se je poraba energije v letih
2003–2007 povečala v vseh občinah Ljubljanske urbane regije, bo treba vložiti veliko napora za
doseganje zastavljenih ciljev.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število projektov s področja
1.
energetske učinkovitosti

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Občine
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10.2.2.

Program 2.2.: Okoljska infrastruktura

V sklop okoljske infrastrukture sodijo podpodročja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode, oskrbe s pitno vodo, ravnanja z odpadki in vodnogospodarskih objektov.
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se Ljubljanska urbana regija
še vedno spoprijema z nedograjenostjo lokalnih kanalizacijskih omrežij in pripadajočih čistilnih
naprav ter neopremljenostjo kanalizacijskega omrežja in zastarelostjo obstoječega omrežja; na
področju oskrbe s pitno vodo pa z neustrezno vodooskrbo z lokalnimi vodovodi in zastarelo
infrastrukturo.
Pri ravnanju z odpadki so v analizah izpostavljeni izzivi zbiranja in odlaganja mešanih,
nerazvrščenih in neprocesiranih odpadkov, obremenjevanja okolja zaradi neustreznosti
ureditve odlagališč in divjih odlagališč, pomanjkljivega povezovanja na regijski ravni, omejene
snovne in energetske izrabe odpadkov ter organizacijske nepovezanosti izvajalcev v javnih
službah in gospodarstvu.
Na področju vodnogospodarskih objektov in ureditev se LUR spoprijema z izzivi ustreznega
varovanja pred poplavami v nekaterih delih regije ter ustreznega varovanja vodotokov pred
onesnaževanjem z nadzorovano kakovostjo prelivajočih se in (ne)očiščenih voda ter dovolj
hitro sanacijo vodotokov, ki so nekoč že bili kopalne vode.
Regija bo poleg tega sledila razvoju komunalne infrastrukture, ki jo sofinancira Evropska unija,
ukrep pa se bo izvajal tudi v novem programskem obdobju.
Za razvoj oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode bodo podprte investicije v
gradnjo in posodobitev kanalizacijskega sistema ter gradnjo, posodobitev ali rekonstrukcijo
vodovodnega sistema s poudarkom na varni oskrbi prebivalstva s pitno vodo. V ta namen bodo
s področja vodooskrbe podprte tudi investicije v aktivacijo dodatnih virov pitne vode.
Pri ravnanju z odpadki bodo podprti projekti gradnje manjkajoče infrastrukture, projekti, ki bodo
prispevali k povečanju deleža komunalnih odpadkov za recikliranje in pripravo za vnovično
uporabo, ter projekti, ki bodo izboljšali povezovanje na regijski ravni. Pri izvedbi projektov bo
LUR sledil evropskemu pristopu k ravnanju z odpadki, ki temelji na treh načelih: (i.)
preprečevanju nastajanja odpadkov, (ii.) recikliranju in vnovični uporabi čim več odpadnega
materiala ter (iii.) izboljšanju sistema odlaganja odpadkov. V ta sklop bodo umeščeni tudi
projekti ureditve odlagališč in divjih odlagališč – prednostno na varovanih območjih.
V sklopu prilagajanja podnebnim spremembam bodo prednostno podprti projekti varovanja
pred poplavami na območjih pomembnega vpliva poplav ter projekti, ki bodo omogočali
profesionalno, učinkovitejše in uspešnejše reševanje naravnih in drugih nesreč.
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Ukrep 2.2.1.: Čisto in kakovostno okolje
Podprti bodo projekti, usmerjeni v novogradnjo, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo sistema
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Investicije bodo prispevale k zmanjševanju
onesnaževanja voda, saj so izpusti pri odvajanju odpadnih vod v površinske vode eden od
glavnih vzrokov za slabo kemijsko stanje vodotokov.
Oskrba s kakovostno pitno vodo ostaja eno od občutljivih vprašanj. Za njeno zagotovitev so
predvideni ukrepi vlaganja v novogradnjo, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo vodovodnega
sistema. Podprte bodo tudi investicije v nove vodne vrtine ali zajetja, ki se lahko uporabijo kot
rezervni vodni vir.
Pri odpadkih se ukrep nanaša na zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in varovanje
naravnih virov. V ta namen bodo ukrepi usmerjeni v uspešnejše ravnanje z odpadki že ob
izvoru (ločevanje po snovnih tokovih, kot so odpadna embalaža, odpadna električna in
elektronska oprema, izrabljene baterije in akumulatorji ...).
Delež zgolj odloženih odpadkov se v Sloveniji sicer iz leta v leto zmanjšuje, a je še vedno
precej večji kot v povprečju EU. Ukrep zato zajema vse dejavnosti (tako investicijske kot
neinvesticijske), ki bodo prispevale k preprečevanju nastajanja odpadkov, ločenemu zbiranju
odpadkov, predelavi in reciklaži odpadkov ter zmanjšanju količine nepredelanih komunalnih
odpadkov, ki končajo na odlagališčih.
Pri komunalnih odpadkih bodo podprti ukrepi, ki bodo pripomogli k temu, da Osrednjeslovenska
regija preide iz regije, ki pretežno odlaga odpadke, v regijo recikliranja.
Ukrepi bodo usmerjeni v doseganje čim višje stopnje ločevanja komunalnih odpadkov na izvoru
in čim večje vnovične uporabe.

Lokacije, na katerih so nezakonito zavržene različne vrste odpadkov, poznamo tudi pod
imenom črna ali divja odlagališča. Nezakonito odlaganje kakršnihkoli odpadkov v naravnem
okolju je zdravstveno, ekološko in socialno nesprejemljivo ravnanje. Za zmanjšanje količin
nezakonito odloženih odpadkov bodo potekale sanacije obstoječih divjih odlagališč, organizirali
bodo izobraževanja lokalnega prebivalstva o posledicah nezakonitega odlaganja odpadkov,
označevali bodo območja pogostega nezakonitega odlaganja odpadkov z opozorilnimi in
informativnimi napisi ter oteževali dostop do območij pogostega nezakonitega odlaganja
odpadkov (fizične ovire ipd.).
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Kazalniki na ravni regije so:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ime kazalnika
Dolžina vodovodnega omrežja
(km)
Vodne izgube (%)
Število vodovodnih priključkov
Število prebivalcev, ki bo
deležno izboljšane in varnejše
oskrbe s pitno vodo
Dolžina kanalizacijskega
omrežja (km)
Število priključkov na
kanalizacijsko omrežje
Količina prečiščene komunalne
odpadne vode (m3)
Ločeno zbrani komunalni
odpadki (% od vseh zbranih)

Vrednost

Leto

Vir podatka

3.300

2012

SURS

30
93.748

2012
2012

SURS
SURS

0

2014

Občine

1.913

2012

SURS

55.464

2012

SURS

40.269.000

2012

SURS

42,6

2012

SURS

Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam
V sklopu tega ukrepa bodo podprte investicije, ki bodo imele tako aktivni kot pasivni način
delovanja.
Ukrepi bodo zmanjševali naravno nevarnost in vplivali na naravne procese, katerih razsežnost
in intenzivnost lahko povzročita naravne nesreče (vključeni bodo vodogradbeni in alternativni
ukrepi). Prav tako bodo ukrepi osredotočeni na zaščito pred posledicami naravnih nesreč (npr.
nasipi) in zmanjševanje nastale škode ob njihovem pojavu (npr. zaščita nepremičnin,
prostorsko načrtovanje z upoštevanjem kart, ki opredeljujejo nevarnosti in tveganja).
Z namenom uspešnega reševanja naravnih in drugih nesreč bodo podprte tudi investicije v
gradnjo ali vzpostavitev sistema zaščite in reševanja. Spodbujana bodo izobraževanja in
usposabljanja za pomoč pri reševanju.
Kazalnik na ravni regije je:
Ime kazalnika
Število projektov s področja
1.
preprečevanja tveganj

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Občine
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10.2.3.

Program 2.3.: Ohranjanje narave

Ljubljanska urbana regija ima razmeroma dobro ohranjeno naravno okolje, veliko krajinsko
pestrost in biotsko raznovrstnost. 27,2 % območja celotne regije je vključenega v varovana
območja Nature 2000, 12,3 % območja pa sodi med zavarovana območja narave.
Ohranjanje narave in skrb zanjo sta potrebna tako na njenih najvrednejših območjih, ki so
prepoznana s formalno varstveno ureditvijo, kot tudi na drugih odprtih zelenih površinah (kot so
gozdovi, obvodna območja, mejice, zelene mestne in primestne površine ter strukture,
rekreacijske in športne površine v odprtem prostoru ipd.), saj vsa skupaj in povezano tvorijo
zeleni sistem regije. Dober zeleni sistem regije (s svojimi območji, mrežami in koridorji) ima
velik pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in zagotavljanje
ekosistemskih storitev, posredno pa vpliva tudi na varstvo naravnih virov, strukturiranje podobe
krajine, izboljšanje podnebnih razmer, blažitev posledic naravnih nesreč in bivalno kakovost. Z
načrtovanjem, vzpostavljanjem in ohranjanjem regionalnega zelenega sistema, ki obsega ves
odprti prostor in zelene površine regije, je možno zagotoviti ustrezno ohranjanje odprtega
prostora na ključnih predelih regije. Tako se lahko LUR v večji meri izogne neželenim vplivom
nenadzorovane širitve poselitve in nadaljevanju stihijske pozidave.
S predlaganim ukrepom bodo spodbujani aktivno varstvo, upravljanje, razvoj in povezovanje
območij varovane narave, odprte krajine in druge zelene površine ter dejavnosti, ki se v njih
odvijajo (npr. šport, prostočasne dejavnosti, turizem, kmetijstvo).
Ob tem naj izpostavimo tudi kompleksno in butično dejavnost ZOO Ljubljana, njegovo
multidisciplinarnost, ki deluje na področjih, za katera so pristojna različna ministrstva, a nobeno
v celoti. Dejavnosti ZOO Ljubljana: (i) turizem s poudarkom na domačem, družinskem turizmu,
(ii) delovanje na področju preživljanja prostega časa družin in medgeneracijskega sodelovanja
ter rekreacije, (iii) njihova zakonska dolžnost sta izobraževanje in ozaveščanje, pomembni so
za formalno, predvsem pa za neformalno izobraževanje javnosti o naravi po zaključenem
šolanju, (iv) zakonska dolžnost so raziskave na področju biodiverzitete in varstva narave, (v) so
pomembna ustanova, ki vzreja ogrožene vrste kot potencial za primer potrebe v naravi, čemur
se prednostno namenja sofinanciranje, niso pa varstvo narave ex situ, (vi) delujejo na področju
zaščite živali (animal welfare), ki je v domeni kmetijskega dela ministrstva, vendar pri tem niso
klasični. Razvoj živalskega vrta je zato prepoznan kot eden od potencialov razvoja Ljubljanske
urbane regije.

Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja narave
V Ljubljanski urbani regiji je zaradi prisotnosti glavnega mesta v regiji in s tem povezanih
dejavnosti ter na splošno visokega razvojnega potenciala regije pričakovati večje prostorske
spremembe, ki lahko ob neustreznem ukrepanju ali prepuščanju naključnemu razvoju privedejo
do trajne izgube naravnih kakovosti odprtega prostora. Načrtovanje, vzpostavljanje in
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ohranjanje zelenega sistema regije je nujno za ohranjanje narave in zagotavljanje ugodnih
bivanjskih razmer.
S ciljem ohranjanja in izboljšanja naravnega in bivanjskega okolja bodo z ukrepom spodbujane
tiste prostorske ureditve, programi in storitve, ki zagotavljajo aktivno varstvo pomembnih
naravnih območij – tako z vidika varstva narave, krajinske pestrosti in ohranjanja biotske
raznovrstnosti kot tudi z vidika prostočasnih dejavnosti v odprtem prostoru. Dejavnosti, kot so
naravi prijazna rekreacija, šport, turizem in druge prostočasne dejavnosti, ki prinašajo dodano
vrednost k aktivnemu varstvu in trajnostnemu razvoju naravnega okolja in narave.
Podprti bodo tudi ukrepi za zaščito obstoječe ravni biotske raznovrstnosti in njeno povečanje
(npr. zeleni koridorji za prehod živali, sonaravno urejanje obrežij z namenom
ohranjanja/izboljšanja življenjskega prostora vrst, ki naseljujejo obrežja, omejevanje intenzivnih
kmetijskih dejavnosti oz. spodbujanje sonaravnih praks, umeščanje infrastrukture in objektov
na obstoječe trase ter pozidana/degradirana zemljišča, renaturacije, dejavnosti, namenjene
dobrobiti živali, itd.). Dejavnosti bodo usmerjene tudi v ohranjanje habitatnih tipov za doseganje
boljšega stanja ohranjenosti.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika

Vrednost

Leto

Vir podatka

1. Površina območij Natura 2000
v Osrednjeslovenski regiji
Površina zavarovanih območij
2.
v Osrednjeslovenski regiji
Število izvedenih projektov
3. ureditve ali obnove odprtih
zelenih površin v regiji
Skupna površina na novo
4. pridobljenih odprtih zelenih
površin
Število projektov za doseganje
5. boljšega stanja ohranjenosti
habitatov
Število projektov za zaščito
6. obstoječe ravni biotske
raznovrstnosti
Število projektov, namenjenih
7.
dobrobiti živali

628,19 km2

2014

ZRSVN

277,9 km2

2014

ZRSVN

0

2014

RRA LUR

0

2014

RRA LUR

0

2014

RRA LUR

0

2014

RRA LUR

0

2014

RRA LUR
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10.3. Prioriteta 3: Ljudem prijazna regija

Ljubljanska urbana regija stremi k zagotavljanju visoke kakovosti življenja svojim prebivalcem in
njihove blaginje v širšem smislu, ki ne zajema le visokega življenjskega standarda v obliki
materialnih dobrin, temveč se nanaša predvsem na enake možnosti zadovoljevanja življenjskih
potreb ter na izkoriščanja priložnosti v kakovostno urejenem in ohranjenem prostoru.
V okviru te prioritete bodo razvojni cilji regije usmerjeni predvsem v spodbujanje dejavnikov in
storitev, povezanih s kakovostjo življenja, kot so: pravica do prebivališča; vzgoja, izobraževanje
in poklicno usposabljanje; zaposlitev in ugodne delovne razmere; zdravje in dostop do
zdravstvene oskrbe; vključenost posameznika v mrežo socialnih odnosov; socialna varnost;
prosti čas, kultura in rekreacija. Za kakovostno življenje so ključnega pomena zdravje ljudi in
povezljivost ter dostopnost znotraj regije, ki jih omogoča trajnostna mobilnost. To bomo
dosegali z vlaganji v cestni in železniški javni potniški promet, s spodbujanjem javnega prometa
in nemotoriziranega načina potovanja ter z drugimi ukrepi trajnostne mobilnosti. Za doseganje
zastavljenih regijskih razvojnih ciljev bo LUR spodbujal celostno prostorsko regionalno
načrtovanje. Vse to bo podprto tudi z ustreznim IKT-omrežjem.
Podprti projekti bodo prispevali k dolgoročnemu razvoju Ljubljanske urbane regije in njenih
prebivalcev kot življenjsko visoko kakovostne ter z naravnim ritmom in okoljem povezane regije
– tj. bioregije.

Kazalniki prioritete so:

1.
2.
3.
4.

Ime kazalnika
Stopnja motorizacije
Neto razpoložljiv dohodek na
prebivalca (v EUR)
Izdelan regionalni prostorski
načrt
Število zgrajenih/obnovljenih
objektov kulturne in športne
infrastrukture

Vrednost
515

Leto
2014

Vir podatka
SURS

11.265

2014

SURS

0

2014

RRA LUR

0

2014

Prijavitelji
projektov

V okviru te prioritete so predvideni ukrepi, ki imajo glede na opredeljene kazalnike do leta 2020
namen doseči naslednje cilje: (i.) stopnja motorizacije: znižanje na 500, (ii.) povišanje neto
razpoložljivega dohodka na prebivalca na 14.000 evrov, (iii.) izdelan regionalni prostorski načrt,
(iv.) izvedenih 20 projektov iz naslova zgrajenih/obnovljenih objektov kulturne in športne
infrastrukture.
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10.3.1.

Program 3.1.: Trajnostna mobilnost

Ljubljanska urbana regija je glavni cilj migracijskih tokov v Sloveniji. Regija privlači delavce in
študente vozače iz sosednjih regij. Mestna občina Ljubljana je v Ljubljanski urbani regiji
gravitacijsko središče, kamor se stekajo glavni regionalni, medregionalni in tudi mednarodni
tokovi (ti se navezujejo na Letališče Jožeta Pučnika). Je tudi eno od pomembnejših vozlišč
evropskega jedrnega omrežja, ki bo z vstopom novih članic z območja Balkana v EU še
pridobilo na pomenu.
Dosedanji razvoj prometnega sistema v Sloveniji je potekal predvsem v smeri izboljševanja
cestne infrastrukture in posledično izboljševanja mobilnosti za uporabnike osebnih vozil,
medtem ko je razvoj železniškega omrežja in javnega prevoza potnikov stagniral in celo
nazadoval. Gradnja avtocestnega omrežja je v preteklosti sicer povečala mobilnost prebivalcev
Ljubljanske urbane regije, hkrati pa povzročila povečanje porabe fosilnih goriv iz uvoza,
poslabšala stanje okolja v urbanih središčih, povečala število zastojev in zmanjšala mobilnost
deprivilegiranih družbenih skupin. Posledice se tako kažejo v slabši mobilnosti nemotoriziranih
udeležencev v prometu, prometnih zastojih, preseženih vrednostih izpušnih plinov, hrupu,
nezadovoljivi prometni varnosti ter v čedalje večji suburbanizaciji in nenadzorovanem širjenju
mesta. V preteklih 20 letih so okoliške občine v primerjavi z Mestno občino Ljubljana
pomembno povečale pozidana območja.
Najpomembnejši cilj za Ljubljansko urbano regijo je znižati visoke stopnje emisij in hrupa v
prometu ter prometne zastoje, izboljšati kakovost bivanja v regiji z večjo mobilnostjo, zmanjšati
uporabo osebnih vozil ter spodbujati prehod na javni prevoz in nemotorizirane načine
potovanja.

Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa
Premik k javnemu prevozu lahko dosežemo z ukrepi, ki dajejo prednost vzpostavitvi
kakovostne infrastrukture javnega potniškega prometa in razvoju javnega potniškega prometa,
ter ukrepi, ki bodo z izboljšanjem storitev in ponudbe povečali konkurenčnost javnega prevoza.
Pomembno je omogočiti gradnjo intermodalne prometne verige, ki bo omogočala prehode med
osebnim prevozom, javnim prevozom in nemotoriziranim prometom (kolesarjenje, hoja) ‒
skupaj z dodatnimi prometnimi načini in možnostjo prestopanja med njimi. Pomembno je
zagotoviti integracijo vse ponudbe javnih prevozov v regiji skozi usklajene vozne rede regijske
železnice in sistema mestnih avtobusov ter skupni intermodalni cenovni in plačilni sistem.
Dokončati je treba mrežo intermodalnih prestopnih točk Parkiraj in prestopi (P + R), ki omogoča
prestopanje v urbanih središčih na javni prevoz iz osebnih vozil. Ta bodo zaradi razpršene
pozidave in zmogljivega avtocestnega križa vedno ostala pomemben del mobilnosti
prebivalstva. Za povečanje hitrosti javnih prevozov v urbanih središčih je treba vsaj na glavnih
prometnicah ‒ skozi sistem hitrih avtobusov ali tramvajskih prog na ločenih pasovih ‒ ločiti javni
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prevoz od preostalega prometa ter postopno uvajati hitrejša in energetsko ter okoljsko
učinkovitejša vozila. Politika parkiranja in prostorske omejitve širine prometnih površin bodo
dodatno zmanjšale atraktivnost uporabe osebnih vozil v prid javnim prevozom, kolesarjenju in
pešačenju. Promocija in vključevanje javnosti v pripravo načrtov in strategij lahko dodatno
spodbudita uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, predvsem pa pripomoreta k lažji in hitrejši
implementaciji ter večji sprejemljivosti zastavljenih ukrepov.
Kazalniki na ravni regije so:

Ime kazalnika
Število izvedenih projektov iz
1. naslova spodbujanja uporabe
javnega prometa
2. Število izgrajenih P + R
3.

Število nizkoogljičnih vozil LPP
(Euro V)

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Prijavitelji
projektov

0

2014

Prijavitelji
projektov

130

2013

LPP

Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Ljubljana je bila od nekdaj pomembna točka na mednarodnih prometnih koridorjih, ki so
povezovali Sredozemlje in pomorske poti z osrednjo, vzhodno in zahodno Evropo, pomenila je
vrata za vstop na Balkan in naprej na Bližnji vzhod. Sredi 19. stoletja je skozi Ljubljano
prisopihala pomembna južna železnica Avstro-Ogrske monarhije in od takrat naprej je bila
železnica ključna povezovalna infrastruktura vpetosti Ljubljane, Ljubljanske urbane regije in
celotne Slovenije v evropski prostor ter pomembno gibalo gospodarskega razvoja. Z razmahom
uporabe cestnih vozil in gradnjo avtocestnega križa je razvoj železniškega omrežja zastal in
tudi vzdrževanje infrastrukture v zadnjem obdobju ne zadostuje potrebam regije.
Z namenom povečanja mobilnosti prebivalstva, povečanja energetske učinkovitosti in okoljske
sprejemljivosti prometa je nujna revitalizacija železniškega omrežja, ki bo omogočila Sloveniji in
Ljubljani kot delu mreže jedrnih mest Evrope gospodarsko konkurenčnost. Zagotoviti je treba
obnovo, dograditev in elektrifikacijo regionalnih železniških prog, ki bo omogočila uvedbo
taktnega potniškega prometa v vseh smereh; zagotoviti je treba železniško povezavo z
Letališčem Jožeta Pučnika in drugi tir v smeri Jesenic; za nemoten potek tovornega prometa pa
je treba najti ustrezno rešitev ljubljanskega železniškega vozlišča in osrednje železniške
postaje, tako da bo ta omogočala intermodalnost z drugimi načini prevoza. Intermodalnost je
treba zagotoviti tudi skozi gradnjo novih železniških postaj in postajališč, ki bodo skupaj s
sistemom intermodalnih točk P + R omogočali povezanost vseh oblik javnega prometa.
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Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika

Vrednost

Leto

Vir podatka

1. Število izvedenih projektov s
področja železniškega omrežja

0

2014

Prijavitelji
projektov

2. Dolžina novozgrajenih
železniških prog (km)

0

2014

Prijavitelji
projektov

3. Dolžina posodobljenih
železniških prog (km)

0

2014

Prijavitelji
projektov

Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti
Sodoben način in tempo življenja ter navezanost na uporabo osebnih vozil so potisnili
kolesarjenje in pešačenje nekoliko v ozadje. Kolesarjenje in pešačenje sta še zmeraj popularna
v urbanih središčih, kjer je zaradi gostote prometa in pomanjkanja parkirnega prostora to
najhitrejši način potovanja, vendar bi bilo možno z ustreznimi ukrepi nemotorizirano mobilnost
razširiti tudi na druga območja. Ravninski značaj ljubljanske kotline in relativno ugodno
podnebje zagotavljata ugodne pogoje za uveljavitev kolesarjenja in pešačenja tudi med
posameznimi zgostitvami poselitve ter med posameznimi urbanimi središči. Ustrezne
kolesarske steze in poti lahko ob podpori druge infrastrukture (npr. varne kolesarnice, nosilci za
kolesa na avtobusih in vlakih) spodbudijo h kolesarjenju in pešačenju (tj. zdravju prijaznemu
načinu potovanja) tudi dnevne migrante. Ukrepi na ravni regije bodo usmerjeni h gradnji mreže
kolesarskih poti, ki bo kakovostno povezala urbana središča med sabo in znotraj urbanih
središč; hkrati pa tudi na izkoriščanje potencialov ohranjene narave in zelenih obrečnih
prostorov za dodatno spodbudo k prijetnemu in varnemu potovanju.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika

Vrednost

Leto

Vir podatka

1. Število izvedenih projektov s
področja nemotorizirane
mobilnosti

0

2014

Prijavitelji
projektov

2. Dolžina novozgrajenih
kolesarskih poti (km)

0

2014

Prijavitelji
projektov

3. Dolžina vzpostavljenih
rekreativnih poti (km)

0

2014

Prijavitelji
projektov
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10.3.2.

Program 3.2.: Urejanje prostora

Prostor je omejena dobrina, ki zahteva skrbno usklajevanje dolgoročnih javnih koristi in
kratkoročnih zasebnih interesov, kar je možno doseči le s trajnostno naravnanim načrtovanjem
prostora, ki vključuje gospodarske, družbene in okoljske vidike ter se izvaja usklajeno na
državni, regionalni in občinski ravni. Zaradi razdrobljene lokalne samouprave in centralizirane
sektorske oblasti je še toliko bolj pomemben učinkovit, ekonomičen in trajnostno načrtovan
regionalni prostorski razvoj, ki temelji na urejanju, prenovi in upravljanju urbanega,
suburbanega in ruralnega prostora (vključno z degradiranim, neizkoriščenim ali podizkoriščenim prostorom) ter njihovi medsebojni prostorski in prometni povezanosti.
V ta namen bo predviden ukrep zagotavljal podporo vzpostavitvi in izvajanju regionalnega
prostorskega načrtovanja, s posameznimi ukrepi pa bodo podprti projekti, ki bodo spodbujali
trajnostni policentrični razvoj na ravni regije prek prenove, ureditve in upravljanja urbanih in
vaških območij ter izboljšanja prometne in druge pomembne okoljske infrastrukture.

Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični razvoj
Strateško in izvedbeno prostorsko načrtovanje se danes v RS izvajata na ravni države ali
občin, medtem ko regionalna raven prostorskega načrtovanja ni nikoli zaživela. Prostorska
zakonodaja predvideva zgolj izdelavo izvedbenih regionalnih prostorskih načrtov, strateško
prostorsko načrtovanje pa v zakonodaji ni predvideno. Razdrobljenost občin, skupni projekti
več občin ter večanje učinkovitosti in racionalnosti prostorskega načrtovanja v povezavi z
razvojnim načrtovanjem iščejo rešitve tudi v okvirih regionalnega prostorskega načrtovanja.
Predvsem področje poplavne varnosti, upravljanje z vodo in odpadnimi vodami, načrtovanje
prometnic in kolesarskih poti, ravnanje z odpadki, razvoj poselitve v povezavi z razvojem
javnega potniškega prometa in upravljanje z zavarovanimi območji so področja, ki zahtevajo
celovite regionalne rešitve.
Interaktivni regionalni geografski informacijski sistem (v nadaljevanju: GIS), vzpostavitev
okvirov in izvedba regionalnega strateškega načrtovanja ter izvedbeno načrtovanje ključnih
regionalnih projektov bodo prioritete Ljubljanske urbane regije v prihodnjem obdobju.
Kazalniki ukrepa so:
Ime kazalnika
Število sprejetih instrumentov
1. za spodbujanje prostorskega
načrtovanja na regionalni ravni
Število sprejetih regionalnih
2. strateških načrtov (na območju
LUR)*

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

MzIP

0

2014

MzIP

* nekdanja Regionalna zasnova prostorskega razvoja (RZPR) ali njej enakovreden strateški prostorski
načrt na regionalni ravni
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Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Deurbanizacija in prestrukturiranje nekaterih delov mest ter urbanizacija podeželja so prispevali
k neželenemu praznjenju nekaterih območij, slabi izkoriščenosti in neprimerni rabi stavbnega
sklada ter pojavljanju novih potreb znotraj ožjega in širšega bivalnega okolja. Pojmi
regeneracija, prenova in urejanje bivanjskega okolja na splošno so ključna sestavina
trajnostnega razvoja, h kateri LUR poleg domače zakonodaje zavezujejo tudi evropske
smernice.
Cilji, ki jih želimo doseči z ukrepom, so dvig kakovosti fizičnega, socialnega in kulturnega
prostora; oživljanje mest, naselij in njihovih delov; ohranjanje in krepitev lokalne identitete mest,
naselij in posameznih stavb ter dvig življenjskega standarda, bivalnega, delovnega in
kulturnega okolja. Z ukrepom se bosta financirali predvsem fizična prenova ter ureditev urbanih
in vaških območij ter posameznih objektov, ki bosta namenjeni različnim dejavnostim skupnega
pomena za boljšo lokalno upravo, medgeneracijsko druženje, kulturno, umetniško, športno in
drugo prostočasno dejavnost prebivalstva.
Kazalniki ukrepa so:
Ime kazalnika

1. Število izvedenih projektov
ureditve ali obnove urbanih in
vaških območij

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

RRA LUR

Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura
Dobro načrtovana, izvedena in vzdrževana infrastruktura omogoča dobre pogoje za življenje,
delo in napredek, zato jo lahko štejemo med najpomembnejše dejavnike razvoja. V Ljubljanski
urbani regiji je zaradi razpršene poselitve težko povsod zagotavljati prometno pokritost z javno
potniško infrastrukturo. V nekaterih predelih je zato zasebno prevozno sredstvo edini možni
način mobilnosti. Na teh območjih se z gradnjo cestne ter druge prometne in
telekomunikacijske infrastrukture povečujejo možnosti mobilnosti ter oskrbe gospodinjstev in
gospodarstva. Prav tako v regiji obstajajo občine, ki bi potrebovale širokopasovna omrežja.
Z ukrepom, ki podpira gradnjo ustrezne prometne in druge javne infrastrukture (komunalne,
telekomunikacijske itd.), želimo znotraj Ljubljanske urbane regije zagotoviti pogoje za skladen
razvoj znotraj regije.
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Kazalniki ukrepa so:
Ime kazalnika

1. Promet – kilometri po
kategorijah cest (javne ceste
skupaj)
2. Število izvedenih projektov

10.3.3.

Vrednost

Leto

Vir podatka

5.711,4

2010

SURS

0

2014

RRA LUR

Program 3.3.: Družbeno povezovanje in enake možnosti

V času finančne in globalne gospodarske krize je nujno treba pozornost nameniti splošnim
življenjskim vrednotam, ki zagotavljajo boljšo kakovost življenja in blaginjo prebivalstva. Prav
izboljšanje blaginje prebivalstva je eden od pomembnih razvojnih ciljev Ljubljanske urbane
regije. V okviru tega programa se pojavlja vizija za spremembe v gospodarstvu in družbi, ki bo
usmerjena k zagotavljanju enakih možnosti ter k večanju blaginje sedanjih in prihodnjih
generacij ob upoštevanju izboljšanja vzgojno-varstvenih ustanov, prostorskih razvojnih
prednosti, okoljskih omejitev in skrbi za zdravje ljudi. Ob tem ne smemo pozabiti na
pomembnost (finančnega) opismenjevanja različnih generacij in vključenost različnih
deležnikov – od šol, finančnih institucij, ministrstev do varstva potrošnikov itd.
Cilja progama sta predvsem izboljšanje kakovosti življenja v bioregiji in povečanje osebnega
socialnega kapitala. Povezovanje družbe v širšem smislu zajema medgeneracijsko
sodelovanje, ki se že zaznava kot trend premostitve razlik med generacijami, izboljšanje
možnosti za temeljni razvoj mladih, izenačevanje možnosti za ljudi s posebnimi potrebami
(invalidi), omogočanje boljših bivalnih razmer ter ‒ najpomembnejše ‒ razvijanje zdravstvenih
in socialnih storitev.
Ljubljanska urbana regija – bioregija ima vse možnosti za zagotavljanje še boljše kakovosti
življenja, saj ima tako gospodarsko razvojne podlage, ki so prepletene z naravno danostjo za
zdravo bivanje, kot inovativne kreativne podlage za prepoznavanje in razvijanje potencialov na
katerikoli generacijski točki in s tem oblikovanje perspektivnih človeških virov ter zmanjšanje
tveganja revščine in/ali socialne izključenosti.
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Ukrep 3.3.1.: Kakovostne vzgojno-varstvene ustanove
Ukrep vzgojno-varstvene ustanove je usmerjen v razvoj in izboljšanje prostorov, v katerih se
vzgaja in izobražuje mlajše prebivalce Ljubljanske urbane regije. Ponudba novih možnosti in
izboljšanje kakovosti izobraževanja s preoblikovanjem, razširjanjem ali dograjevanjem
izobraževalnih enot bosta doprinesla k boljši kakovosti življenja v bioregiji, in sicer predvsem na
lokalni ravni regije. Izboljšanje priložnosti za kakovostno izobraževanje mladih ima dolgoročne
pozitivne posledice, saj se tako razvija prebivalstvo, ki bo bolj delovno in socialno aktivno ter bo
s tem prvenstveni odraz visoke kakovosti življenja v Ljubljanski urbani regiji.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika

1. Število projektov za
zagotavljanje kakovostnih
vzgojno-varstvenih ustanov

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Občine

Ukrep: 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
Medgeneracijsko druženje je ena od oblik prenosa znanja, spoznanj in izkušenj, kar vpliva na
krepitev delovnega, intelektualnega ter ustvarjalnega potenciala regije.
Z gradnjo medgeneracijskih centrov ter s povezavo novozgrajenih in obstoječih centrov bo
dosežen namen izboljšanja pogojev za medgeneracijsko povezanost in priložnosti za krepitev
medgeneracijske solidarnosti.
Poleg medgeneracijskih centrov bo pozornost namenjena tudi mladinskim centrom, kjer mladi
vseh starosti in nazorov ustvarjajo in razvijajo najrazličnejše klubske dejavnosti, kot so
neformalno izobraževanje, omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ in usposabljanje
mladih ter kulturne, socializacijske, prostočasne in druge animacijske dejavnosti.
Kot odgovor na našteto bodo v tem sklopu podprti projekti (tako investicijski kot neinvesticijski),
ki spodbujajo prenos znanja in izkušenj med generacijami, njihovo druženje ter krepitev fizične
in psihične kondicije posameznika oziroma na splošno prispevajo k vzdrževanju kakovosti
življenja. Izvedba projektov bo pomagala zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v
povezavi z drugimi posamezniki v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali
ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo
dejavnostjo dosegali visoko raven kakovosti življenja.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020

107

Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika

Vrednost

Leto

Vir podatka

1. Število projektov v povezavi z
izvajanjem sistema socialnega
varstva

0

2014

Občine

2. Število projektov s področja
družbenega povezovanja

0

2014

Občine

3. Število novih objektov in
opreme

0

2014

Občine

Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja
Pravica do bivanja izhaja iz predpostavke, da je bivanje (in s tem povezano stanovanje kot
primarni prostor bivanja) izjemno pomembna človekova dobrina. Izhajajoč iz te predpostavke
ukrep spodbuja povečanje ponudbe cenovno dostopnih stanovanj na ravni regije oziroma
občin. Ukrep se nanaša na ranljive družbene skupine – tudi dohodkovno šibkejše družbene
skupine, ki jim primerna stanovanja pogosto niso dostopna iz finančnih razlogov. Hkrati občin
ne omejuje pri bolj drznih stanovanjskih politikah: gre za pristope, ki se osredotočajo na
pomembne populacije v ekonomskem smislu (to so na občinski ravni npr. mladi raziskovalci,
zaposleni v ustvarjalnih poklicih itd.).
Kakovost bivanja ni odvisna le od stanovanja oziroma fizične infrastrukture, ampak tudi od
storitev, ki lahko doprinesejo h kakovosti življenja na vsakdanji ravni. Te so lahko usmerjene k
ranljivim skupinam, ki potrebujejo več storitev, in tudi k starostnikom, ljudem s posebnimi
potrebami, invalidom. To pa na ravni ukrepa ne omejuje razvoja storitev s ciljem spodbujanja
kakovosti bivanja na ravni vsakdanjega življenja različnih družbenih skupin (npr. Romov).
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
1. Število stanovanj v regiji
Število nenaseljenih stanovanj
2.
v regiji
3. Število izvedenih projektov

Vrednost
217.885

Leto
2011

Vir podatka
SURS

40.755

2011

SURS

0

2014

Občine
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Ukrep 3.3.4.: Dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev
Boljša dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev v regiji bo omogočena z izboljšanjem
infrastrukture in programov, ki se nanašajo na zdravstvene in socialne storitve. Zdravje je zelo
pomemben kazalec kakovosti življenja v posamezni regiji. Izboljšanje zdravstvenega sistema
doprinese k blaginji države. Tako lahko daljšanje dobe zdravega in aktivnega življenja vsakega
posameznika v regiji omogoči več let delovne aktivnosti prebivalstva, zmanjšuje socialne
razlike in predvsem omogoči, da so posamezniki dlje časa in bolj aktivno vključeni v družbo.
Ljubljanska urbana regija ima vse pogoje za razvoj vrhunskih zdravstvenih storitev, saj so v
regiji zgoščene razvojne, raziskovalne in oskrbovalne ustanove, prav tako pa ima regija dovolj
naravnih danosti za aktiven, raznolik in zdrav način življenja njenih prebivalcev.
Za omogočanje višje kakovosti življenja bo v prihodnjih letih regionalni razvoj na področju
zdravstvenih in socialnih storitev usmerjen v izboljšanje preventive za preprečitev nastanka
kroničnih in hujših bolezni, in sicer z večjo promocijo zdravega načina življenja, prehranjevanja
in bivanja. Poleg tega so potrebni izboljšanje ali dopolnitev socialno-storitvene infrastrukture,
usmerjenost predvsem v povečanje ponudbe bivalnih enot in preoblikovanje obstoječih v mreže
bivalnih in stanovanjskih enot za starejše ter mreže centrov za podporo osebam s težavami v
duševnem razvoju in neozdravljivo bolnih (paliativna oskrba). Osredotočenost bo tudi na
vzpostavitvi mreže podpornih storitev za ljudi s posebnimi potrebami in bivalnih enot za
socialno šibke skupine, kar bo prispevalo k zmanjšanju socialnih razlik in ustvarjalo enake
možnosti za vse generacije.
S področja socialnega varstva je na ravni regije v izdelavi tudi Regijski izvedbeni načrt na
področju socialnega varstva 2014–2016 za Osrednjeslovensko statistično regijo, ki podrobneje
definira ukrepe s področja socialnega varstva (ti so torej vsebinsko dodatno podprti tudi s tem
dokumentom).
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število oskrbovancev v
1.
socialnovarstvenih zavodih
Število projektov s področja
zagotavljanja boljše
2.
dostopnosti do zdravstvenih in
socialnih storitev

Vrednost

Leto

Vir podatka

19.600

2012

SURS

0

2014

Občine

Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam
S tem ukrepom želimo okrepiti ugodno podporno okolje za razvoj in delovanje nevladnih
organizacij (v nadaljevanju: NVO), okrepiti nevladni sektor nasploh, njegovo vlogo in
zmogljivost ter usposobljenost in razvitost NVO, odpraviti sistemske ovire ter spodbujati civilni
in socialni dialog.
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Upravičenci so nevladne organizacije.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število izvedenih projektov v
1. podporo nevladnim
organizacijam

10.3.4.

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Prijavitelji
projektov

Program 3.4.: Kultura

Izhodišče razvoja kulture na ravni regije je približevanje kulturnega udejstvovanja prebivalcem
na ravni njihovega vsakdanjega življenja. Zato je treba razvijati mrežo kulturnih institucij, ki so
prebivalcem prav tako dostopne na ravni vsakdanjega življenja: torej gre za institucije,
postavljene v različnih občinah regije. Hkrati je za razvoj kulture pomembno, da razvoj kulturnih
institucij ne temelji na predstavljanju kulturnih vsebin pasivni množici obiskovalcev (gledalcev,
poslušalcev ipd.), ampak da institucije v svoje delovanje zajamejo tudi možnost aktivnejšega
vključevanja lokalnih prebivalcev v kulturno udejstvovanje. Znani so namreč potenciali kulture
in umetnosti pri spodbujanju socialne vključenosti, ambiciozne kulturne politike pa razvoj
kulturnih institucij povezujejo tudi z gospodarskim napredkom. Za doseganje le-tega je
smiselno razmišljati tudi o doprinosu mreže kulturnih institucij k socioekonomskem napredku na
ravni kraja oziroma občine ali celo regije. V ta namen bo spodbujano povezovanje kulturnih
institucij z drugimi sektorji – predvsem z gospodarstvom in znanostjo.

Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev ter spodbujanje razvoja kulturnega ustvarjanja in varovanja
kulturne dediščine lokalnega okolja
Kultura in ustvarjalnost sta pomembna elementa lokalnega in regionalnega razvoja ter lahko
bistveno pripomoreta h kakovosti življenja v lokalnem okolju. Le s pristopom mobilizacije vseh
deležnikov kulture na določenem lokalnem območju in z intenzivnim vključevanjem lokalnih
skupnosti so programi spodbujanja razvoja kulture lahko uspešni. Krepitev vozlišč kulturnega
ustvarjanja in socialnega vključevanja lokalnih prebivalcev je tako izredno pomembno, saj krepi
lokalno identiteto in prepoznavnost ter ustvarja kulturne proizvode, ki lahko v sodelovanju z
drugimi sektorji (industrijo, turizmom, izobraževanjem) ustvarjajo edinstveno vrednost prostora,
pomembno tudi na evropski ravni.
Kulturno in prostorsko identiteto posamezne lokalne skupnosti tvori kulturna dediščina in utrjuje
koncept kulturnega varstva. Oba lahko s sodobnimi pristopi trajnostnega razvoja in vključujoče
družbe postaneta vira gospodarskega, družbenega in lokalnega razvoja. Treba je spodbuditi
pristope k celostnemu ohranjanju kulturne dediščine ter poskrbeti za zagotavljanje njene
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prepoznavnosti in dostopnosti vsem skupinam ‒ tako prek inovacij, ki izhajajo iz tradicionalnih
tehnik in znanj ter lahko prispevajo k razvoju novih modelov, kakor tudi prek izdelkov in storitev
s poudarkom na uporabniku.

Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
Število projektov in programov
1.
na področju kulturne dediščine
Število izvedenih projektov v
2.
javni kulturni infrastrukturi

10.3.5.

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Občine

0

2014

Občine

Program 3.5.: Šport

Šport ima pozitivne učinke na posameznika in družbo, izboljšuje kakovost življenja in zdravje
državljanov ter spodbuja socialno vključenost, zato je pomembno, da se prebivalci čim več in
čim bolj kakovostno ukvarjajo s športom.
Vloga lokalnih in regionalnih oblasti je pri razvoju športa osrednjega pomena, saj v okviru
institucionalnih pristojnosti pomagajo zagotavljati storitve za državljane na področju športa.
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost posameznikovega življenja, zaradi svojih povezovalnih in
zdravstvenih učinkov pa pomembno vpliva na družbo. Šport nima namreč le potenciala
pozitivnega vpliva na zdravje posameznika, ampak tudi potencial združevanja ljudi in
doseganja vsakogar – ne glede na njegovo starost ali socialno pripadnost.
Treba je ustvariti spodbudno okolje za razvoj športa, predvsem na področju športnih programov
in športnih objektov, ter vsem zagotoviti enako možnost sodelovanja in enako dostopnost
športa ter visoko kakovost športnih programov.

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje razvoja in
povezovanja športnih programov
Ker je šport nujen del zdravega življenjskega sloga in razvoja vsakega posameznika, je cilj
ukrepa izboljšati pogoje za šport in rekreacijo ter spodbuditi razvoj športnih programov.
Pomembno je razpršeno razvijanje športnih središč na regionalni ravni, da so vsakemu
zagotovljene enake možnosti sodelovanja.
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Predmet ukrepa je tudi spodbujanje športne dejavnosti na ravni vsakdanjega življenja za
izboljševanje kakovosti življenja in zdravja prebivalstva ter socialne vključenosti.
Kazalniki na ravni regije so:
Ime kazalnika
Nove in obnovljene športne
1.
površine (m2)
Število novih in obnovljenih
2. športnih objektov in vadbenih
površin

Vrednost

Leto

Vir podatka

0

2014

Občine

0

2014

Občine
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11.

Skupna finančna ocena vrednosti RRP3

11.1. Preveritev skladnosti prioritet, ciljev in ukrepov v osnutku RRP z investicijskimi
prioritetami v najnovejših osnutkih državnih strateških dokumentov

Eno od osnovnih načel priprave razvojnih dokumentov je njihova skladnost s strateškimi in
programskimi dokumenti/politikami. V tem poglavju zato podajamo pregled skladnosti RRP z
zadnjimi razpoložljivimi verzijami najpomembnejših strateških/programskih dokumentov, tj. s
Strategijo razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SRS), Partnerskim sporazumom (v nadaljevanju:
PS) in z Operativnim programom (v nadaljevanju: OP).
Tabela 13: Skladnost predloga RRP LUR 2014–2020 s predlogi strateških/programskih dokumentov

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.2.1.

PS

OP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

1.2.2.

Gradnja turistične infrastrukture in inovativne turistične storitve

+

+

+

2.

OHRANJENO OKOLJE IN TRAJNOSTNA RABA VIROV

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

Podnebno varna in energetsko prijazna regija
Obnovljivi viri energije
Energetsko učinkovita regija
Okoljska infrastruktura
Čisto in kakovostno okolje
Prilagajanje podnebnim spremembam
Ohranjanje narave
Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom ohranjanja
narave

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

2.3.1.

3

RAST KONKURENČNOSTI
REGIJSKEGA GOSPODARSTVA
Inovativnost, kreativnost, znanje za konkurenčno
gospodarstvo
Krepitev znanstvenorazvojnih podjetniških vozlišč za
povezovanje z gospodarstvom
Krepitev podjetništva in podjetniškega podpornega okolja s
poudarkom na celostnih rešitvah in inovacijah
Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega razvoja
Krepitev vloge evropske metropole
Regionalni razvojni sklad LUR
Zelene ekonomije
Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo kot temelji
regionalne samooskrbe

SRS

Podpoglavji 11.1. in 11.3. sta smiselno povzeti po dokumentu Inštituta za ekonomska raziskovanja, 2013.
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3.

LJUDEM PRIJAZNA REGIJA

3.1.

Trajnostna mobilnost

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.

Spodbujanje uporabe javnega prometa
Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti
Urejanje prostora

3.2.1.

Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni policentrični
razvoj

3.2.2.
3.2.3.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.4.
3.4.1.

Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij
Prometna in druga infrastruktura
Družbeno povezovanje in enake možnosti
Kakovostne vzgojno-varstvene ustanove
Medgeneracijska solidarnost in družbeno povezovanje
Pravica do bivanja
Dostopnost zdravstvenih in socialnih storitev
Podpora nevladnim organizacijam
Kultura
Izboljšanje pogojev ter spodbujanje razvoja kulturnega
ustvarjanja in varovanja kulturne dediščine lokalnega okolja

SRS

PS

OP

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

3.6.

Šport

+
-

+
-

+
+

3.6.1.

Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter spodbujanje
razvoja in povezovanja športnih programov

-

-

+

Vir: lasten prikaz

11.2. Ocena vrednosti RRP

Na podlagi razpoložljivih informacij smo ocenili finančno vrednost predloga RRP LUR 2014–
2020. Izbrali smo pristop od spodaj navzgor ali t. i. pristop bottom-up, kjer smo na podlagi
evidentiranih projektov poskušali oceniti celotno vrednost RRP.
Regionalna razvojna agencija LUR (v nadaljevanju: RRA LUR) je vse deležnike pozvala k
predložitvi projektov v skladu z vnaprej pripravljenim obrazcem. Na osnovi predloženih
projektov in opredeljenih razvojnih prioritet regije je bila pripravljena ocena vrednosti RRP za
obdobje 2014–2020. Ocena vrednosti ne vključuje vrednosti nacionalnih projektov. Finančna
ocena je razvidna iz tabele 14 v nadaljevanju.
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Tabela 14: Ocena finančne vrednosti predloga RRP LUR 2014–2020 (v evrih)
Prioritete

Program

Ukrepi

Prioriteta 1: Rast
konkurenčnosti
regijskega
gospodarstva

362.340.613

227.652.162

57.799.087

285.451.249

163.734.000

41.651.000

205.385.000

20.141.762

5.203.987

25.345.749

13.616.400

3.404.100

17.020.500

560.000

140.000

700.000

29.600.000

7.400.000

37.000.000

54.557.671

22.331.692

76.889.364

Ukrep 1.2.1.: Sonaravno kmetijstvo, gozdarstvo in lesarstvo
kot temelj regionalne samooskrbe

25.897.320

10.537.680

36.435.000

Ukrep 1.2.2.: Gradnja turistične infrastrukture in inovativne
turistične storitve

28.660.351

11.794.012

40.454.364

625.848.031

213.082.013

839.255.214

46.472.660

14.438.590

60.911.250

17.162.400

7.796.850

24.959.250

29.310.260

6.641.740

35.952.000

523.286.813

181.799.355

705.086.172

491.506.813

173.359.355

664.866.172

31.780.000

8.440.000

40.220.000

Ukrep 1.1.2.: Krepitev podjetništva in podjetniškega
podpornega okolja s poudarkom na celostnih rešitvah in
inovacijah
Ukrep 1.1.3.: Kreativne industrije kot gonilo gospodarskega
razvoja
Ukrep 1.1.5.: Regionalni razvojni sklad LUR

Prioriteta 2:
Ohranjeno okolje in
trajnostna raba virov

Program 2.1.: Podnebno
Ukrep 2.1.1.: Obnovljivi viri energije
varna in energetsko
prijazna regija
Ukrep 2.1.2.: Energetsko učinkovita regija
Program 2.2.: Okoljska
infrastruktura

v EUR
Skupaj

80.130.779

Ukrep 1.1.4.: Krepitev vloge evropske metropole

Program 1.2.: Zelene
ekonomije

Drugi viri

282.209.833

Ukrep 1.1.1.: Krepitev znanstvenorazvojnih podjetniških
središč za povezovanje z gospodarstvom
Program 1.1.:
Inovativnost,
kreativnost, znanje za
konkurenčno
gospodarstvo

Sredstva EU

Ukrep 2.2.1.: Čisto in kakovostno okolje
Ukrep 2.2.2.: Prilagajanje podnebnim spremembam
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Prioritete

Program
Program 2.3.:
Ohranjanje narave

Program 3.1.:
Trajnostna mobilnost

Ukrepi

Prioriteta 3: Ljudem
prijazna regija

v EUR
Skupaj

Drugi viri

56.088.558

16.844.068

73.257.792

56.088.558

16.844.068

73.257.792

331.242.120

303.896.439

635.960.295

158.702.405

237.531.651

396.234.055

156.688.238

236.650.818

393.339.055

0

0

0

2.014.167

880.833

2.895.000

82.295.753

27.013.921

109.309.676

Ukrep 3.2.1.: Regionalno prostorsko načrtovanje za trajnostni
policentrični razvoj

21.995.620

5.554.380

27.550.000

Ukrep 3.2.2.: Prenova in ureditev urbanih ter vaških območij

36.487.370

10.163.555

46.650.927

Ukrep 3.2.3.: Druga infrastruktura

23.812.763

11.295.986

35.108.749

52.666.737

17.058.606

69.733.343

14.912.967

7.039.043

21.952.010

24.116.359

6.369.754

30.494.113

1.582.960

420.740

2.003.700

Ukrep 3.3.4.: Dostopnost do zdravstvenih in socialnih storitev

8.961.951

2.521.569

11.483.520

Ukrep 3.3.5.: Podpora nevladnim organizacijam

3.092.500

707.500

3.800.000

14.036.237

8.242.891

22.602.662

Ukrep 2.3.1.: Vzpostavitev zelenega sistema regije z namenom
ohranjanja narave

Ukrep 3.1.1.: Spodbujanje uporabe javnega prometa
Ukrep 3.1.2.: Posodobitev in optimizacija železniškega omrežja
Ukrep 3.1.3.: Spodbujanje nemotorizirane mobilnosti

Program 3.2.: Urejanje
prostora

Sredstva EU

Ukrep 3.3.1.: Kakovostne vzgojno-varstvene ustanove
Program 3.3.: Družbeno Ukrep 3.3.2.: Medgeneracijska solidarnost in družbeno
povezovanje in enake povezovanje
možnosti
Ukrep 3.3.3.: Pravica bivanja

Program 3.4.: Kultura
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Prioritete

Program

Ukrepi
Ukrep 3.4.1.: Izboljšanje pogojev ter spodbujanje razvoja
kulturnega ustvarjanja in varovanja kulturne dediščine
lokalnega okolja

Program 3.5.: Šport

Ukrep 3.5.1.: Izboljšanje pogojev za šport in rekreacijo ter
spodbujanje razvoja in povezovanja športnih programov

Skupaj vrednost RRP 2014−2020:

Sredstva EU

Drugi viri

v EUR
Skupaj

14.036.237

8.242.891

22.602.662

23.540.989

14.049.370

38.080.559

23.540.989

14.049.370

38.080.559

1.239.299.984

597.109.231

1.837.556.122

Vir: lasten prikaz
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11.3.

Drugi potencialni viri financiranja

11.3.1.

Program razvoja podeželja

Zaradi omejenih javnofinančnih sredstev je treba pridobiti finančna sredstva za projekte tudi iz
drugih virov. Poleg sredstev kohezijske politike bo zelo pomemben vir sredstev program
razvoja podeželja (glej tabelo 15). Tudi v okviru programa razvoja podeželja se sredstva ne
bodo delila na podlagi regionalnih meril. Vseeno pričakujemo določena sredstva LEADER.

Tabela 15: Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020

TEMATSKI CILJI SO (SKUPNI STRATEŠKI OKVIR)

UKREPI EKSRP

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

Svetovanje
Sodelovanje

3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih
podjetij, kmetijskega sektorja (EKSRP) ter sektorja
ribištva in pomorstva (ESPR)

5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam
in preprečevanje tveganj v zvezi z njimi
6. Ohranitev in varstvo okolja ter spodbujanje
trajnostne rabe virov

Naložbe
Mladi kmetje
Sheme kakovosti
Skupine proizvajalcev
Dobrobit živali
Kmetijsko okoljska in podnebna plačila
Ekološko kmetijstvo
Območja z omejenimi dejavniki
Kmetijsko okoljska in podnebna plačila
Ekološko kmetijstvo
Območja z omejenimi dejavniki

8. Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega
zaposlovanja ter mobilnosti delovne sile

Naložbe v nekmetijske dejavnosti
Naložbe v gozdarstvo

9. Spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti
revščini in vsakršni diskriminaciji

LEADER

10. Vlaganje v izobraževanje, spretnosti in
vseživljenjsko učenje

Prenos znanja

Tehnična pomoč

Tehnična pomoč

Vir: MGRT, Predstavitev Partnerskega sporazuma, 2013
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11.3.2.

Čezmejni projekti

Pomemben vir sredstev bodo tudi čezmejni in transnacionalni projekti. Čeprav so bile občine in
druge razvojne organizacije iz Osrednjeslovenske regije v obdobju 2007–2013 premalo
vključene v projekte teritorialnega sodelovanja, pa (naj) bo v finančni perspektivi 2014–2020
vključenost v te projekte večja. Slovenija ima na razpolago 64 milijonov evrov in bo v
programskem obdobju 2014–2020 sodelovala v 13 programih evropskega teritorialnega
sodelovanja (ETS).
Sredstva bodo dodeljena na podlagi javnih razpisov, zato je težko oceniti potencialni obseg
sredstev.

11.3.3.

Centralizirani programi

Poleg decentraliziranih programov so pomembni tudi centralizirani programi. Na nekaterih
področjih (kreativne industrije, kultura, varstvo narave) so centralizirani programi lahko
pomemben vir sredstev za izvajanje projektov, vključenih v RRP LUR 2014–2020.

Tabela 16: Centralizirani programi EU
PROGRAM

FOKUS

Obzorje 2020 (namesto 7. OP)
COSME
Connecting Europe Facility

Odlična znanost, konkurenčna industrija, boljša družba
Podjetništvo in konkurenčnost SMP, povezava na Obzorje 2020
Energetika, transport, širokopasovne povezave, digitalna omrežja
Okolje, učinkovita raba virov; biodiverziteta in narava; upravljanje z
okoljem in informiranje

Life +
Programme for Social Change
and Innovation (PSCI)
Creative Europe
ERASMUS for All
Health for Growth
Youth Employment Initiative

Celovit program za zaposlovanje, socialno politiko in vključenost
Kulturne in kreativne industrije
Program za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport (238
milijonov evrov)
Inovativni in vzdržni zdravstveni sistemi, izboljšan dostop do
zdravstvenega varstva, promocija zdravja
Boj z brezposelnostjo mladih

Vir: Derry City Council, Councillors Info Session NI EU Structural Funds 2014–2020: 20th March 2013
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11.3.4.

Regionalne državne pomoči

Pri spodbujanju razvoja na ravni regij imajo pomembno vlogo regionalne državne pomoči.
Medtem ko sta bili upravičenost in višina sofinanciranja v preteklem programskem obdobju
določeni na ravni države, sta v obdobju 2014–2020 določeni na ravni obeh kohezijskih regij.
V Smernicah za državno regionalno pomoč za obdobje 2014–2020 je Evropska komisija
določila merila za opredelitev območij, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev regionalne pomoči iz
člena 107(3)(a) in (c) Pogodbe o EU. Območja, ki izpolnjujejo te pogoje in jih država članica
zato želi določiti kot območja a ali c, morajo biti opredeljena v karti regionalne pomoči, ki mora
biti deklarirana Evropski komisiji in jo mora Komisija odobriti, preden se lahko regionalna
pomoč odobri podjetjem, ki so na teh območjih. Karta mora določati tudi najvišje stopnje
intenzivnosti pomoči, ki se uporabljajo na teh območjih. Sheme regionalnih pomoči morajo biti
sestavni del regionalne razvojne strategije z jasno določenimi cilji ter prispevati k njihovemu
doseganju. Obrazec za predložitev informacij o kartah regionalne pomoči iz Smernic 2014–
2020 določa, da mora država članica predložiti informacije za vsako od naslednjih kategorij
območij:
- območja a,
- nekdanja območja a.
Za Republiko Slovenijo je bil v Prilogi I Smernic 2014–2020 določen delež prebivalstva, ki je
upravičen do regionalne državne pomoči, po področjih (glej tabelo 17).

Tabela 17: Deleži prebivalstva, upravičeni do regionalnih pomoči za obdobje 2014−2020

SLOVENIJA

REGIJA NUTS

BDP
NA PREBIVALCA

ODSTOTEK
PREBIVALSTVA
DRŽAVE

Območje a

SI01 Vzhodna
Slovenija

71,67

52,92 %

Predhodno opredeljena
območja c
(nekdanja območja a)

SI02 Zahodna
Slovenija

104

47,08 %

Celotni upravičeni delež
prebivalstva, 2014–2020

100 %

Vir: Smernice o regionalni državni pomoči za obdobje 2014–2020

Celotna Vzhodna Slovenija je (po klasifikaciji NUTS 2) uvrščena v status območja a, celotna
zahodna Slovenija pa v status območja c. Glede na sedanje programsko obdobje se bo
zmanjšala intenzivnost regionalnih državnih pomoči, kar je predstavljeno v tabeli 18.
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Tabela 18: Intenzivnost regionalnih državnih pomoči

PODJETJA

1. 1. 2007−30. 6. 2014

1. 7. 2014−31. 12. 2017

1. 1. 2018−31. 12. 2020

Vzhodna
Slovenija

Zahodna
Slovenija

Vzhodna
Slovenija

Zahodna
Slovenija

Velika

30 %

25 %

15 %

25 %

10 %

Srednja

40 %

35 %

25 %

35 %

20 %

Mala

50 %

45 %

35 %

45 %

30 %

Vir: predlog uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020

Intenzivnost pomoči na območjih a (Vzhodna Slovenija) ne sme presegati 25 % bruto
ekvivalenta nepovratnih sredstev za regije NUTS 2, katerih BDP na prebivalca je večji od 60 %
povprečja EU-27. Intenzivnost pomoči na območjih c (zahodna Slovenija) pa ne sme presegati
10 % bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev, vendar se v nekdanjih območjih a (zahodna
Slovenija) lahko poveča za do 5 % od 1. julija 2014 do 31. decembra 2017. Tako določene
najvišje stopnje intenzivnosti pomoči se lahko povečajo za največ 20 % za mala podjetja
oziroma za največ 10 % za srednja podjetja. Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev pri tem
pomeni diskontirano vrednost pomoči, izraženo kot odstotek diskontirane vrednosti upravičenih
stroškov, kot se izračuna v času dodelitve pomoči na podlagi referenčne mere, ki se uporablja v
času dodelitve.
Zvišane stopnje intenzivnosti pomoči za mala in srednje velika podjetja se ne bodo uporabljale
za pomoč, odobreno za velike naložbene projekte, pri čemer velik naložbeni projekt pomeni
začetno naložbo z upravičenimi stroški, ki presegajo 50 milijonov evrov, izračunano na osnovi
cen in menjalnih tečajev na dan dodelitve pomoči.
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12.

Sistem spremljanja, vrednotenja in organiziranosti izvajanja RRP
Postopek priprave RRP

V postopek priprave RRP so vključeni naslednji organi na ravni regije:4
- regionalni razvojni svet LUR z odbori,
- svet regije,
- razvojni svet regije z odbori,
- RRA in
- drugi razvojni deležniki, zastopani prek razvojne mreže regije.
Razvojni svet regije vodi in usmerja pripravo RRP; strokovne, tehnične in administrativne
naloge pri pripravi RRP pa opravlja RRA v sodelovanju z drugimi razvojnimi institucijami v regiji
skladno s programom priprave RRP.
Začetek priprave RRP je določen s sprejemom Sklepa o pripravi RRP in Programom priprave
RRP, ki ga sprejme razvojni svet regije (oba dokumenta je 8. 11. 2012 sprejel regionalni
razvojni svet LUR, 9. 11. 2012 pa je bil program priprave sprejet tudi na svetu LUR).
Na sliki 24 so prikazani organi na ravni regije in RRA LUR ter njihove odločevalskoposvetovalne pristojnosti.

4

Razvojne odločitve na ravni regije in kohezijske regije sprejemajo:
razvojni svet regije
svet regije in
razvojni svet kohezijske regije.
V Ljubljanski urbani regiji v začetku postopka priprave RRP 2014–2020 še nista bila vzpostavljena nova organa razvojni svet regije in razvojni
svet kohezijske regije. Svet regije, ustanovljen na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in
127/06 – ZJZP), ki na dan uveljavitve tega zakona še deluje, je nadaljeval delo v skladu s tem zakonom. Do konstituiranja sveta opravljata
njegove naloge svet regije in regionalni razvojni svet, ki sta na dan uveljavitve tega zakona vpisana v evidenci pri službi. Svet regije je organ
odločanja, regionalni razvojni svet pa njegov posvetovalni organ. Razvojni svet je bil v LUR konstituiran 12. 12. 2013.
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Slika 24: Organi regije

Vir: RRA LUR, 2014
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Sklep o pripravi RRP vključuje navedbo območja priprave RRP in zadolžitve drugih razvojnih
institucij v regiji, če te poleg RRA sodelujejo pri pripravi RRP.
Program priprave RRP vsebuje:
- navedbo vodje projekta priprave RRP in članov projektne skupine,
- navedbo drugih pravnih oseb v večinski javni lasti, če poleg RRA sodelujejo pri pripravi
RRP, ter
- časovni in finančni načrt priprave RRP.
Vodja priprave RRP je za vsebinsko in operativno usmerjanje priprave RRP odgovoren
razvojnemu svetu. V projektni skupini sodelujejo vodje odborov razvojnega sveta.
Pri programu priprave RRP je treba upoštevati časovni načrt priprave programa državnih
razvojnih prioritet in investicij, tako da se pripravljata usklajeno. RRP mora biti usklajen z
državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, in sicer s Strategijo razvoja Slovenije in z
nacionalnimi razvojnimi politikami. Skladen mora biti z državnim strateškim prostorskim aktom.
Regija mora pri pripravi RRP pridobiti tudi smernice ministrstva, pristojnega za prostor, glede
prostorskega razvoja v regiji. RRP mora biti skladen z varstvenimi in razvojnimi dokumenti
zavarovanih in varovanih območij ter mora izkazovati način razvoja primerjalnih prednosti regije
v odnosu do sosednjih regij in v mednarodnem razvojnem povezovanju.

12.1. Organiziranost izvajanja RRP

Organiziranost izvajanja dokumenta RRP določa Uredba o regionalnih razvojnih programih.
RRP sprejme razvojni svet regije. Odločitev razvojnega sveta o RRP in dogovoru za razvoj
regije mora naknadno potrditi svet regije, ki ga sestavljajo župani vseh občin v regiji.
RRP se uresničuje z dogovori za razvoj regije (v nadaljevanju: DoRR). DoRR je definiran kot
ključni instrument regionalne politike, ki ga za obdobje štirih let skleneta Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT) in razvojni svet regije. Postopek
priprave DoRR se začne z načrtom priprave dogovora, ki se pripravlja skupaj z državnim
programom razvojnih prioritet in investicij, s katerim mora biti DoRR usklajen. Načrt pripravi
RRA. V DoRR bo poleg regijskih projektov vključenih nekaj za regijo ključnih sektorskih
projektov. Projekti bodo izbrani v dogovoru med državo in regijo prek teritorialnega razvojnega
dialoga, ki je zakonski termin, opredeljen kot način razreševanja razvojnih problemov in
usklajevanja razvojnih odločitev med različnimi teritorialnimi ravnmi.
DoRR je pripravljen na osnovi poziva MGRT razvojnemu svetu regije.
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Vloga RRA pri oblikovanju dogovora za razvoj regij je, da ob pripravi predloga dogovora za
razvoj regij preveri oziroma zagotovi:
- finančno izvedljivost projekta/programa,
- izvedljivost z vidika umestitve projekta v prostor,
- sodelovanje s skupnimi občinskimi upravami (v nadaljnjem besedilu: SOU), ki so
ustanovljene za področje urejanja prostora, pri oblikovanju dogovora za razvoj regije.

12.2. Spremljanje in vrednotenje učinkov RRP

Način in sistem spremljanja in vrednotenja RRP prav tako določa Uredba o regionalnih
razvojnih programih. Za zagotovitev učinkovitega spremljanja mora RRP vsebovati:
- opredelitev in opis razvojnih prednosti regije s kvantificiranimi kazalniki ter navedbo virov
podatkov za spremljanje kazalnikov,
- opredelitev in podroben opis ukrepov v okviru posamezne prioritete s prikazom
kvantificiranih kazalnikov in virov spremljanja kazalnikov,
- predstavitev najpomembnejših regijskih projektov, pri čemer mora biti vsak projekt okvirno
predstavljen tako, da vsebuje opis kazalnikov in navedbo virov podatkov za spremljanje
kazalnikov.
Za spremljanje izvajanja RRP in uresničevanje zastavljenih ciljev RRP je odgovoren razvojni
svet regije, ki sprejema letna poročila in končno poročilo o izvajanju RRP – vsa pripravi RRA.
RRA spremlja kazalnike RRP in izvajanje dogovorov za razvoj regij z informacijskim sistemom
ministrstva, v katerega RRA vnese podatke iz sprejetega RRP, dogovora in projektov.
Letna poročila in končno poročilo o izvajanju RRP vključujejo:
- kratek prikaz sprememb, ki so pomembne za izvajanje RRP, ter njihov vpliv na doseganje
ciljev RRP,
- napredek pri doseganju kvantificiranih ciljev z uporabo fizičnih in finančnih kazalnikov,
- dosežene učinke po izvedbi posameznih ukrepov in projektov ter
- povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in ukrepov, sprejetih za njihovo odpravo.
Letno poročilo se predloži MGRT v treh mesecih po koncu koledarskega leta, končno poročilo
pa v šestih mesecih po poteku programskega obdobja.
Po potrebi lahko razvojni svet predlaga tudi spremembe RRP. Za postopek priprave sprememb
RRP se smiselno uporabljajo določbe Uredbe, ki urejajo postopek priprave RRP.
Vrednotenja RRP izvaja RRA tako, da se za posamezne vsebine ali celoten program zagotovijo
neodvisni izvajalci vrednotenja.
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13. Sistem informiranja in obveščanja javnosti o načrtovanju in izvajanju RRP

RRA LUR bo informacije o poteku priprave RRP 2014–2020 posredovala prek:
- organizacije strokovnih dogodkov (konferenc, posvetov, delavnic, srečanj z novinarji),
- izdaje publikacij (brošur, zloženk, letakov),
- priprave gradiv (za novinarje, strokovne javnosti),
- podajanja informacij medijem (novinarske konference, sporočila in gradiva za medije),
- objav na spletni strani (sklep o pripravi RRP, program priprave RRP, sprejet RRP, najave
dogodkov, obvestila, poročila o dogodkih, opisi regijskih projektov itd.).
Komunikacijske aktivnosti agencije, vezane na obveščanje javnosti o pripravi in izvedbi RRP,
se bodo nanašale na vse spodaj navedene deležnike (za grafični prikaz glej sliko 25):
Odnosi z občinami, vključenimi v LUR
Občine LUR so ena od najpomembnejših javnosti agencije, saj konstituirajo agencijo kot
nosilca presečne množice razvojnih interesov občin, ki so združene v Osrednjeslovenski regiji.
Sodelovanje z občinami je še posebej pomembno med pripravo dolgoročnejših regionalnih
razvojnih programov in njihovega izvajanja. Redna, dvosmerna in vključujoča komunikacija je
temeljnega pomena za uspešno uresničevanje razvoja regije.
RRA LUR z občinami komunicira predvsem prek:
- organiziranja rednih sej članic,
- priprave gradiv za seje,
- posvetovanj z župani in
- oglaševanja v glasilih občin.
Odnosi z gospodarskimi deležniki in deležniki nevladnega sektorja, vključenimi v
regionalni razvoj
Deležnike, ki se vključujejo v regionalni razvoj, RRA LUR informira in vključuje na različne
načine glede na potrebe in cilje RRP. Komuniciranje poteka predvsem prek:
- organizacije strokovnih posvetov in različnih oblik delavnic ter sodelovanja na tovrstnih
dogodkih,
- priprave različnih gradiv in publikacij.
Odnosi z deležniki, vključenimi v regijske razvojne projekte in razvojno mrežo
Podobna komunikacijska orodja, kot so navedena zgoraj, RRA LUR uporablja tudi za
deležnike, ki se vključujejo v razvojne projekte. RRA LUR zanje organizira:
- sodelovanje na strokovnih posvetih in delavnicah,
- pripravo gradiv (predstavitvena gradiva o projektih, predstavitev projektov itd.) in različnih
publikacij.
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Odnosi z deležniki v mednarodnem okolju (projektnimi partnerji, institucijami v državah
članicah EU, institucijami EU)
RRA LUR namenja veliko pozornost vzpostavljanju odnosov v mednarodnem okolju in
oblikovanju mednarodnih konzorcijev za izvajanje projektov. Zato bo RRA LUR za ključne
regijske projekte pripravil:
- predstavitve na delavnicah in konferencah partnerskih projektov,
- predstavitve službam Evropske komisije in Evropskega parlamenta,
- predstavitve na strokovnih ekskurzijah v drugih sorodnih organizacijah v EU.
Odnosi z mediji
Mediji so ena od pomembnejših javnosti regije. Odnosi z njimi se gradijo z namenom
vzpostavljanja pozitivne podobe in umestitve razvojnih potreb regije v javnosti, prav tako so
prek medijev dosežene tiste končne javnosti, ki ne morejo biti dosežene oz. nagovorjene
neposredno.
RRA LUR bo v odnosih z mediji uporabil:
- pripravo sporočil za medije,
- organizacijo novinarskih konferenc,
- pripravo gradiv za novinarje,
- vabila novinarjem na dogodke in
- sodelovanje v medijskih tematskih prilogah.
Odnosi s političnimi javnostmi na nacionalni ravni
Ne samo MGRT, ampak tudi druga razvojna ministrstva in organi pomembno vplivajo na
uresničevanje strateških ciljev regije v obdobju 2014–2020. Odnos do političnih odločevalcev
pa ni nujno vezan zgolj na zagotavljanje sredstev za izvedbo regionalnega razvojnega
programa – povezan je tudi s splošno prepoznavnostjo Osrednjeslovenske regije.
V preteklosti je RRA LUR s političnimi odločevalci na nacionalni ravni komuniciral predvsem
prek:
- priprave pisnih materialov in drugih gradiv ter
- z aktivnim vključevanjem v pripravo regijskih razvojnih programov.
Za namen promocije dokumenta RRP LUR 2014–2020 pa RRA LUR načrtuje še:
- predstavitveno mapo,
- predstavitveno zloženko,
- gradiva o regijskih projektih,
- predstavitve PPT,
- promocijo RRP in aktivnosti priprave RRP prek spletne strani RRA LUR.
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Slika 25: Ciljne javnosti RRA LUR

Vir: lasten prikaz
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14. Predstavitev najpomembnejših regijskih projektov

Projekti, predstavljeni v tem poglavju, so vsebinsko razdeljeni na pet sklopov.
Prvi sklop projektov so nacionalni projekti, ki imajo strateški pomen za regijo. Projekte lahko
strnemo v naslednje skupine: gospodarstvo, inovacije, okolje in promet. Identificirani so bili
naslednji projekti nacionalnega pomena:
- Razvoj umetniških akademij
- Intermodalni logistični terminal Ljubljana (ITL)
- Gradnja HE na Savi
- Potniški center Ljubljana (Emonika)
- Enotna vozovnica JPP
- Integracija vseh sistemov prevoza potnikov
- Enotno upravljanje JPP
- Zakon o JPP
- Posodobitev regionalnih železnic
- Učinkovito delovanje regionalnega železniškega omrežja
- Nadgradnja železniške infrastrukture
- Ljubljansko železniško vozlišče
- Železniška povezava z Brnikom
- Redne železniške potniške linije s sosednjimi HUBi
- Mestna in primestna železnica (MPŽ) − zasnova novih železnic RS
- Obvoznica Škofljica
- Povezovalna cesta Želodnik−Vodice
- Obvoznica Polhov Gradec
- Obvoznica IOC−Logatec
- Obvoznica Moravče
- Obvozna cesta Šentjakob−Stanežiče (Nemška cesta)
- Povezovalna cesta Trzin−Študa in priključek AC Študa
- Izvoz AC Brezovica in povezovalna cesta do Notranjih Goric
- Obvoznica Rovte
- Severna obvoznica Vrhnike
- Južna obvoznica Vrhnike
- Navezovalna cesta Jeprca–Stanežiče–Brod
- Razširitev odseka AC Koseze–Kozarje v šestpasovnico
- Priključek AC Šmarje - Sap
- Priključek AC Vrhnika
- Razširitev ljubljanskega AC-obroča in vpadnih krakov
- Obnova mostu na Savi v povezavi z zunajnivojskim križanjem
Drugi sklop projektov so skupni regijski projekti, ki se bodo izvajali na območju celotne
Slovenije oziroma ene od kohezijskih regij. Za vsak skupni regijski projekt je v tabeli v
nadaljevanju podana tudi groba ocena vrednosti projekta in predvidena višina sofinanciranja
EU.

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2014–2020

129

Identificirani so naslednji skupni regijski projekti:
Tabela 19: Indikativni seznam skupnih regijskih projektov
v mio EUR

Projekt
1.
2.
3.

Razvojni regionalni sklad
Podjetno v svet podjetništva 2014-2020
Enotne regijske štipendijske sheme 2014-2020
Izvajanje EU iniciative »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«
4.
CLLD
5. Podpora manjšim projektom nevladnega sektorja
6. Trajnostna mobilnost
7. Tehnična podpora regionalnemu razvoju
Tehnična podpora mednarodnemu sodelovanju in mednarodna
8.
investicijska pomoč
9. Energetska sanacija javne infrastrukture
10. VEM
11. Regionalne destinacijske organizacije 2014-2020
Skupaj:

Vrednost
Predvideno EU
projekta (LUR) sofinanciranje
30,0
24,0
2,1
2,1
2,5
2,0
10,0

8,0

2,8
60,0
4,2

2,2
51,0
3,4

2,8

2,2

30,0
0,9
1,4
146,6

25,5
0,7
0,3
121,4

Tretji sklop projektov so najpomembnejši regijski projekti. Ti projekti bodo predvidoma tudi
predmet dogovora za razvoj regij in bodo predvidoma potrjeni prek instrumenta neposredne
potrditve operacij.
Pri regijskih projektih, ki bodo uvrščeni v dogovor za razvoj regij, bodo upoštevana merila,
opredeljena v Uredbi o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, in sicer:
a.) merila glede na vsebino ali namen:
- učinek na gospodarsko rast in delovna mesta,
- učinek na razvoj človeškega potenciala,
- pozitiven vpliv na okolje,
- prispevek k ciljem prostorskega razvoja regije,
b.) merila glede na sinergijski učinek:
- med nameni iz prejšnje točke,
- z drugimi projekti,
- regionalne celovitosti, razvojne specializacije in medregionalna sodelovanja,
c.) merila glede na finančno učinkovitost:
- učinek projekta glede na vložena finančna sredstva.

K vsakemu projektu smo pripisali tudi prednostno os Operativnega programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020 (OP), iz katere naj bi se financiral
posamezen projekt. Nekateri projekti vsebinsko ustrezajo več prednostnim osem OP, vendar
smo projekt informativno pripisali tisti osi, kjer vsebinsko prevladuje pri posameznem projektu.
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Tabela 20: Indikativni seznam najpomembnejših regijskih projektov
v mio EUR

Projekt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ljubljansko stičišče inovativnosti
Izgradnja in vzpostavitev mreže zbirnih centrov za zbiranje
odpadkov/surovin
Ustvarjalni LUR
Bioregije Evrope – povezani za prihodnost
Razvoj trajnostnega turizma na Barju
Regijska podjetniška središča
Socialno-podjetniški inkubator
Projekt PUSH HRP - pospeševanje rasti hitrorastočih podjetij
dOffice - Mreža kreativno-podjetniških prostorov
Nizkoogljična vozila javnih služb
Avtobusi 110+
Mreža prestopnih točk P+R
Zagotavljanje poplavne varnosti LUR
Urbani razvoj (CTN)
Okoljska in prometna infrastruktura - kohezija
Sodobne hitre linije LPP*
Mreža regionalnih kolesarskih povezav*
Regionalno prostorsko načrtovanje
Samooskrba Osrednjeslovenske regije
Socialni inkubator
Mreža medgeneracijskih centrov LUR
Karierni kompetenčni model
Skupaj:

Vrednost
Predvideno EU Prednostna os
projekta (LUR) sofinanciranje
OP
200,0
160,0
1
10,2

8,7

1

17,0
0,7
7,6
3,0
0,6
2,6
1,7
10,3
50,0
56,5
34,0
25,0

13,6
0,6
5,9
2,3
0,6
1,9
1,3
8,8
40,0
48,0
27,2
20,0

1,0
8,0
2,6
17,9
2,0
450,6

0,8
6,4
2,1
14,2
1,6
363,7

1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6
7
7
7
8
9
9
10

*Ocenjena vrednost teh projektov je upoštevana pri skupnih regijskih projektih.

Četrti sklop so drugi projekti. Projekti vsebinsko smiselno združujejo 495 prejetih predlogov
projektov, ki smo jih na Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske urbane regije prejeli med
evidentiranjem projektov v postopku priprave Regionalnega razvojnega programa ter med
dopolnitvijo 1. in 2. delovnega osnutka. Seznam projektov je podan v prilogi 1 tega dokumenta.
Peti sklop so kohezijski projekti, ki jih je Ministrstvo za okolje v vlogi posredniškega telesa
odobrilo in posredovalo v potrditev organu upravljanja ali pa so ti projekti še v formalnem
usklajevanju pri posredniškem telesu. Gre za projekte, ki imajo že pravnomočno izbrane
izvajalce del in so pripravljeni za izvedbo ter tako predstavljajo minimalno tveganje za izgubo
sredstev iz naslova evropske kohezijske politike za obdobje 2007–2013. Za potrditev teh
projektov je v skladu s sklepom Vlade RS z dne 14. 11. 2013 treba zagotoviti proste pravice
porabe v okviru že dodeljenih rednih sredstev OP ROPI in dodatnih pravic porabe. Vlada RS je
v svojem sklepu namreč določila, da MGRT-OU lahko izda odločbe o dodelitvi sredstev za
navedene projekte šele takrat, ko prejme od MKO v vlogi posredniškega telesa pisno obvestilo
o prostih pravicah porabe za sofinanciranje posameznega projekta. Prav tako je Vlada RS 6.
11. 2014 izdala sklep o prednostni obravnavi 11 projektov 34 občin, ki izpolnjujejo pogoje iz
nove finančne perspektive.
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Tabela 21: Indikativni seznam kohezijskih projektov, ki so na območju LUR
v mio EUR

Projekt
1.
2.

Izgradnja III: faze CČN Ljubljana
Nadgradnja sistema odvajanja
komunalne odpadne vode v občinah
Medvode in Vodice ter izgradnja
povezovalnega kanala C0 v MOL

3.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode
na območju Domžale–Kamnik

4.

Oskrba s pitno vodo na območju
Domžale–Kamnik

5.

Oskrba s pitno vodo Ljubljanice - 2.
sklop

6.

7.

8.

Občine,
vključene v
projekt

Vrednost
projekta
(LUR)

Predvideno EU Prednostna os
sofinanciranje
OP

MOL

40,2

34,2

6

MOL,
Medvode,
Vodice

28,7

24,4

6

Kamnik,
Cerklje na
Gorenjskem,
Domžale,
Komenda,

23,9

20,3

6

Domžale,
Kamnik,
Mengeš,
Moravče

11,0

9,0

6

Brezovica, LogDragomer,
Logatec,
Škofljica

6,7

5,7

6

11,5

7,4

6

35,7

21,2

6

19,4

10,9

6

177,2

133,2

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
porečju Ljubljanice - 3. sklop (Občina Log-Dragomer
Log-Dragomer)
Žužemberk,
Mirna Peč,
Oskrba s pitno vodo na območju Suhe
Dolenjske
krajine
Toplice,
Dobrepolje,
Kočevje
Cerklje na
Gorenjskem,
Oskrba s pitno vodo na območju
Komenda,
Zgornje Save - sklop 1
Kranj, Šenčur,
Vodice
Skupaj:

Osrednjeslovenska statistična regija ima najmanjši delež prečiščene komunalne odpadne vode
(44 %). Prav tako je v regiji nerešena problematika opremljenosti aglomeracij s skupno
obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE, ki še ne izpolnjujejo zahtev Direktive 91/271/EGS. Z
gradnjo manjkajoče infrastrukture za oskrbo s pitno vodo pa bodo zagotovljeni dolgoročna
primernost (količina in kakovost) vodnih virov, priključitev na javni vodovod in zmanjšanje
vodnih izgub. Z izvedbo investicij v komunalno infrastrukturo se bo omogočilo doseganje
ustreznih okoljskih standardov, omogočen bo nadaljnji razvoj občin in regije (gospodarski,
socialni, turistični itd.), hkrati pa se bo zagotovila visoka kakovost bivanja prebivalcev v regiji. Z
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izvedbo projektov sledimo razvojnim prioritetam regije za rast konkurenčnosti regijskega
gospodarstva, ohranjanju okolja in trajnostni rabi virov ter temu, da bo Ljubljanska urbana regija
ljudem prijazna regija.
Prav tako na ravni regije potekajo dejavnosti in projekti. Nekateri od njih se s svojimi
konkretnimi rezultati že umeščajo v prostor (npr. gradnja P + R). Na ravni regije so izdelane
strokovne podlage za projekte, ki predstavljajo strokovne podlage za pripravo regionalnega
prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije in segajo na področje železniškega prometa, kot
npr. Railway Hub Cities and TEN-T network, Mestna železniška vozlišča: bistveni element
transportne povezanosti v jugovzhodni Evropi, narejene so Strokovne podlage za plovnost
Ljubljanice. Projekti imajo izdelano karto z umeščenimi lokacijami posameznih dejavnosti, po
tem vzoru bodo izdelane tudi karte za projekte, ki se bodo pripravljali v obdobju 2014−2020.
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