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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

POVZETEK

1 Strateški del
Predlog strateškega dela regionalnega razvojnega programa je bil pripravljen na podlagi 
številnih delavnic. Za zasnovo smo uporabili skupne razvojne programe interesne regije južno  
od mesta Ljubljane in Podjetne regije (severno od mesta Ljubljane) ter številne občinske 
razvojne programe. 

Ljubljanska urbana regija ima v primerjavi z drugimi regijami v svetu bolje razvite tri  
konkurenčne prednosti, ki jih velja v prihodnje še učinkoviteje izrabiti in uporabiti kot nosilca 
konkurenčnosti regije: 

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

Regija bo z izvajanjem regionalnega razvojnega programa skušala izrabiti tri, že oblikovane 
konkurenčne prednosti regije. Vsi predlagani ukrepi v razvojnem programu so neposredno 
ali posredno usmerjeni v omenjene prednosti, spotoma pa bomo z izvajanjem programa v 
regiji dobili kakovostno dobro razvojno okolje za vse razvojne pobude.  
Kot ključna slabost regije je bilo prepoznano šibko povezovanje med organizacijami, ki lahko  
vplivajo na razvoj regije. Na vseh delavnicah so udeleženci kot veliko priložnost za razvoj 
regije v celoti predlagali projekte povezovanja med različnimi organizacijami, kar bo poleg  
lažjega delovanja posameznikov vplivalo tudi na podjetnost in konkurenčnost v regiji in regije  
navzven. 
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Sodelovanje v regiji je zato predlagano kot prva prednostna naloga regije do konca 
programskega obdobja leta 2006. Poleg sodelovanja pa so prednostne naloge do konca leta  
2006 še:
Dostopnost: s katero bomo zagotovili kakovostno dostopnost do storitev mest in celotne  
regije vsem skupinam prebivalstva z razvojem javnega prevoza, interneta, komunalne  
infrastrukture in javnih storitev, ter storitev za kakovost življenja.
Izobraževanje za prihodnost: kjer bomo z uvajanjem podjetništva in grozdenjem 
izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih organizacij ter podjetij izkoristili trenutno vrzel  
med usposobljenostjo kadrov in institucij ter njihovo izkoriščenostjo za ustvarjanje dodane  
vrednosti.
Odpiranje v svet: kjer bomo regijo z evropsko prestolnico aktivno vključili v proces 
evropske integracije in s tem odprli vrata v svet vsej regiji in državi.
Ekološka in kulturna mreža: kjer bomo z oblikovanjem ekološke mreže naravnih območij 
in njihovega varovanja dolgoročno izkoristili kakovost narave in naravnih virov kot eno od  
ključnih razvojnih prednosti regije.

Regionalni razvojni program ima 17 podprogramov, ki segajo od razvoja regije v somestje,  
ustvarjalnosti ljudi in uspešnih podjetij do prepoznavnosti regije v svetu. 

Pregled najpomembnejših vsebin programa:

Vizija Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo. Regija bo s 
spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v 
svetu in  visoko kakovost  življenja.
Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice«  se bo odražal v celotni regiji.

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

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

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

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

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

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

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

Stran 3



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

2 Izvedbeni del programa (povzetki po podprogramih)

2.1 Prioriteta 1: Sodelovanje v regiji
Cilj: S pomočjo RRA  LUR in drugih regionalnih povezav izkoristiti »speči« potencial 

medsebojnega sodelovanja v  regiji.
Projekti: Dogovor o lastništvu RRA LUR, Redna srečanja, Medmrežni portal skupnih 

projektov in pomoči pri pripravi projektov, Donacije skupnim 
projektom in pomoč pri pripravi teh projektov, Informiranje o projektih 
in možnostih za projekte, Konference in seminarji o projektnem 
vodenju in pripravi projektov.

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

2.2 Prioriteta 2: Dostopnost
Cilj: Zagotoviti kakovostno dostopnost storitev  mest in regije vsem skupinam prebivalstva  

z razvojem komunikacij. 
Projekti: Vzpostavitev regijskega podjetja za javni prevoz, Ustanovitev regijskega 

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

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

2.3 Prioriteta 3: Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za 
ustvarjalnost

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

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

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

2.4 Prioriteta 4: Odpiranje svetu
Cilj: Regijo z eno od evropskih prestolnic dejavno vključiti v proces evropske integracije in 

s tem odpreti vrata v svet vsej regiji in državi.
Projekti: Odprtje in delovanje regionalne pisarne v Bruslju, Analiza možnosti odpiranja 

poslovnih con za mednarodno konkurenčnost, študija izvedljivosti in 
načrt izvedbe, Ustanovitev zasebne mednarodne šole.

Vrednost izvedbe: 123.848.000 SIT
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Viri sredstev: RRA LUR 54%, občine 46%

Stran 5



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

2.5 Prioriteta 5: Ekološka in kulturna mreža
Cilj: Izkoristiti kakovost narave in naravnih virov ter kulturne dediščine kot eno od ključnih  

razvojnih prednosti regije.
Projekti: Pot slovenskih ustvarjalcev, Popis ter program varovanja in rabe kulturnih 

spomenikov, Demografska analiza in projekcija regije v povezavi s  
poselitvenimi možnostmi in javnimi storitvami, Prometna analiza in  
projekcija regije, Zložba zemljišč, Regionalna zasnova prostora, 
Zavarovanje Ljubljanskega barja, Zavarovanje Kamniško Savinjskih 
Alp - zasnova, Zavarovanje manjših območij naravnih vrednot v regiji, 
Mreža kolesarskih poti regije (priprava in izvedba), Mreža pešpoti,  
Mreža vodnih poti regije (priprava).

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

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

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

V strukturi sredstev pričakujemo, da bo Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane 
regije v delu in finančnih sredstvih vložila 158.516.400  SIT (701.400 EUR) oz. 1%, občine 
2.400.165.200 SIT (10.620.200  EUR) oz. 6% iz drugih virov pa naj bi pridobili 
36.561.828.000 SIT (161.778.000 EUR) oz. 93%. Izračun velja za program s posodobitvijo 
železnice. Brez posodobitve železnice bo struktura financiranja izvedbe regionalnega 
razvojnega programa takšna: RRA LUR bo v izvedbo programa vložila 158.516.400 SIT oz.  
4%, občine 1.270.165.200 SIT oz. 30% in drugi viri 2.844.436.000 SIT oz. 66%. 

Regija bo tako lastna sredstva vlagala v pripravo in izvedbo projektov. Največ sredstev pa bo  
pridobila skozi razpise Ministrstva za promet, Razpis EC E-Content, Ministrstva za kulturo, 
Program EU Culture 2000, Ministrstva za informacijsko družbo, EC Delegation Slovenia, 
Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za okolje, prostor in energetiko in Programa EU Life 
Narava. Občine bodo za financiranje izvedbe regionalnega razvojnega programa na letni ravni 
namenile povprečno 1,28% proračuna. Tako opredeljen delež sredstev ni nedosegljiv, 
predstavlja pa okvir o katerem se bodo morali občinski sveti uskladiti in del sredstev ustrezno 
nameniti investicijam v regionalni razvoj. 

Občine bodo v izvedbo programa vložile 2.558.681.600 SIT (11.321.600EUR). Večina teh 
sredstev pa bo porabljena za pripravo projektov in njihovo sofinanciranje. Tako pripravljeni 
projekti bodo za tem predstavljeni potencialnim investitorjem ali vloženi na različne razpise  
evropskih institucij, slovenske vlade in drugih podobnih organizacij. 

Regija predvideva, da bo s pripravljanjem konkurenčnih projektov pridobila večji delež  
sredstev. Ob izvedbi vseh zastavljenih projektov bodo ta sredstva presegala 36 milijard SIT, 
brez železnice pa 5,5 milijard SIT, kar je 2 krat več kot bo regija vanj vložila. 
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SUMMARY

Vision Ljubljana Urban Region is a conurbation intertwined with nature, with high 
quality of life. The Region shall achieve high level of global competitiveness 
through supporting creativity and cooperation.

Entire region shall benefit from Ljubljana being a European capital.

Strategic goals

Priorities

Sub-programmes

Functioning conurbation
Creative people and successful companies
Capital region with highest quality of life in Europe

1. Cooperation within the region
2. Accessibility
3. Effective education and training for creativity
4. Opening to the world
5. Ecological and cultural network

Cooperation within the region
Strengthening regional institutions
Support to regional networks
Exchange of experience and preparation of joint projects

Accessibility
Sustainable mobility
Environmental infrastructure
User friendly internet content
Supply of services for quality of life

Effective education and training for creativity
Clustering education and research with business
Opening culture to the youth
Lifelong learning

Opening to the world
Development of international networks
Internationally competitive business zones
Support to the international community in the region

Ecological and cultural network
Protection of water resources
Effective physical planning
Nature conservation
Development of possibilities for recreation and sports

Sub-programmes for 
EU co-funding 

Sustainable mobility (Cohesion)
Environmental infrastructure (Cohesion)
Clustering education and research with business (ERDF)
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OZADJE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

4 Namen regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko 
urbano regijo

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

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

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

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

5 Sektorske politike in njihovi ukrepi 
V regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije predlagamo celo vrsto  
ukrepov, ki bodo spodbudili nastajanje kakovostnega življenjskega in poslovnega okolja v  
regiji. V posamezne sektorje program, razen v redkih primerih, ne zahaja. Verjamemo namreč,  
da bo razvoj sektorjev hitrejši in še bolj učinkovit ravno v kakovostnem okolju, ki ga bomo 
hkrati lahko izrabili vsi, ki imamo željo in voljo v kakovostnem okolju delati in se razvijati.  
Ukrepi v regionalnem razvojnem programu so horizontalne narave, saj namesto delovanja  
vertikalno skozi vsak sektor posebej delujejo skozi več sektorjev, tako ukrepi pomagajo več 
organizacijam hkrati ter spodbujajo med sektorske povezave, ki vodijo v večjo dodano  
vrednost in hitrejši razvoj. Regija se bo po naše torej naglo razvijala le, če bo za razvoj 
omogočila dobre poslovne povezave, kakovostno življenjsko okolje in hitre in učinkovite  
komunikacije s svetom. 
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6 Zakonska podlaga 
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije je pripravljen na podlagi Zakona o  
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99). Regionalni razvojni 
program je programski in izvedbeni dokument, kjer so določene razvojne prednostne naloge 
regije in programi ter projekti za njihovo doseganje. 

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

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

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

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

naravnih vrednot in kulturne dediščine ter drugega javnega dobra.

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

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

Ljubljanska urbana regija je začela s pripravo regionalnega razvojnega programa med  
zadnjimi, kar je po eni strani slabo, saj je program pripravljen šele na polovici programskega 
obdobja (2001 do 2006), po drugi strani pa dobro, saj so drugi takšni razvojni programi 
regij že pripravljeni in je njihovo izvajanje že prineslo izkušnje, ki Ljubljanski urbani regiji  
olajšujejo delo pri pripravi programa. 

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

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

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

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

1 

7.3 Geografske značilnosti
Regija, ki vključuje 24 občin2: Borovnico, Brezovico, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančno Gorico, Kamnik, Komendo, Litijo,  
Logatec, Lukovico, Medvode, Mengeš, Mestno občino Ljubljana,  Moravče, Škofljico, 
Trzin,Vodice, Velike Lašče, Vrhniko, leži v osrednjem delu Slovenije in meji na Kamniško-
Savinjske Alpe na severu, Posavsko hribovje na vzhodu ter gozdnato kraške planote in polja 
od zahoda do jugovzhoda. Regija je kljub svoji visoki urbanizaciji pestra tako v naravno-
geografskem, demografskem kot tudi gospodarskem pogledu.

7.4 Prebivalstvo in poselitev 
V Ljubljanski urbani regiji živi četrtina 
slovenskega prebivalstva (490.956 
prebivalcev). V zadnjih 20 letih je 
prebivalstvo regije naraščalo dvakrat 
hitreje kot v slovenskem povprečju. Delež 
aktivnega prebivalstva (15 - 65 let) je 
65% in j e nadpovprečen , de l ež 
prebivalstva, starejšega od 60 let pa je 
19%, kar je pod slovenskim povprečjem. 
Tako naravni kot selitveni prirast v letu 
2000 sta bila nadpovprečna in sta znašala 
skupaj 3,6 na 1000 prebivalcev.

Največ ljudi, kar štiri petine vsega njenega prebivalstva, prebiva v osrednjem delu (občine 
Ljubljana, Domžale, Mengeš, Medvode), tu pa je tudi kar 90% vseh delovnih mest v regiji. 
Poselitev se koncentrira v naseljih z ugodnimi prometnimi povezavami, predvsem ob  
prometnicah v smeri Maribor-Ljubljana-Koper in Brežice-Ljubljana-Kranj (tako imenovani  
prometni križ Slovenije). Proti jugu in jugovzhodu je  manj poseljena. Zaradi izredne 
gozdnatosti in slabših prometnih povezav so možnosti za življenje in delo tu slabše, kar se  
kaže tudi v večjem odseljevanju, predvsem mlajšega prebivalstva. Na poseljenost Ljubljanske 
urbane regije so v zadnjem času vplivali procesi urbanizacije, suburbanizacije in nastajanje  
somestja. V regiji nastaja somestje  v okolici Ljubljane, predvsem proti Domžalam in 
Kamniku. Za  obmestna in zunaj mestna območja regije je značilna razpršena poselitev, kar  
povzroča težave pri komunalnem in prometnem opremljanju naselij. Od celotnega števila  
stanovanj (174.567  leta 2000) je skoraj polovica manjših stanovanj (eno- in dvosobna) s  
povprečno površino 48,4m². Prevladujejo novejše stanovanjske enote, saj je starost 70 % enot 
manjša od štirideset let. Starejši objekti so se ohranili predvsem na podeželju ter v centrih  
mest in vasi.

1 Celotno analizo stanja, ki je bila pripravljena v maju in juniju 2002, je mogoče dobiti na Regionalni razvojni 
agenciji Ljubljanske urbane regije in na domači strani agencije: www.rralur.si  
2 Občina Šmartno pri Litiji je v letu 2002 postala samostojna občina. V pripravi in izdelavi RRP LUR ni bila 
obravnavana kot samostojna občina, temveč kot sestavni del občine Litija.  
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7.5 Zaposlovanje 
V Ljubljanski urbani regiji je zaposlenega 25% vsega delovno aktivnega prebivalstva  
Slovenije, stopnja brezposelnosti v regiji je približno za 4 odstotne točke nižja od slovenskega 
povprečja, narašča pa delež iskalcev zaposlitve z višjo ali visoko izobrazbo med vsemi 
brezposelnimi.  Več kot polovico vseh registriranih brezposelnih oseb je starejših od 40 let. 
Skoraj 8.000 prebivalcev se vozi na delo v sosednje regije, iz sosednjih regij pa se v  
Ljubljansko urbano regijo vozi skoraj 30.000 ljudi. Povprečna bruto plača v regiji, povprečna  
osnova za dohodnino na prebivalca ter indeks človekovega razvoja močno presegajo  
slovensko povprečje. Povprečna osnova za dohodnino je npr. kar 1,7-krat višja od Pomurske 
regije, kjer je najnižja.

Izobrazbena struktura prebivalcev regije je glede na leta šolanja (11 let) nadpovprečna. Delež  
zaposlenih z višjo ali visoko izobrazbo (20%) močno presega slovensko povprečje (14%).  
Izstopa mesto Ljubljana, ki zaposluje tretjino vseh zaposlenih z višjo ali visoko izobrazbo v  
Sloveniji.
K temu je veliko prispeval tudi razvit visokošolski izobraževalni sistem, saj je v regiji 29 
visokošolskih zavodov, na katerih je v akademskem letu  2000/2001 študiralo približno 28%  
vseh študentov v Sloveniji, med njimi pa jih 29% prihaja iz Ljubljanske urbane regije. Poleg  
teh institucij je v regiji tudi 15 znanstvenoraziskovalnih zavodov. Dohodek od raziskovalne 
dejavnosti na prebivalca (1997) je v Ljubljanski urbani regiji veliko višji (150%) od  
slovenskega povprečja. 

7.6 Gospodarstvo 
Ljubljanska urbana regija je najbolj razvita regija med statističnimi regijami v Sloveniji. Po  
podatkih je za leto 2001  ustvarila 38,3% celotne dodane vrednosti Slovenije. Višina bruto 
domačega proizvoda na prebivalca je bila v letu 1999 2,46 mio SIT in je za 34% presegala  
slovensko povprečje, kar je 91% povprečja držav članic EU. Gospodarska struktura regije je 
podobna povprečni strukturi razvitejših evropskih držav s prevladujočim storitvenim 
sektorjem. 

V regiji deluje 44,3% vseh 
gospodarskih družb Slovenije z 
32,1% vseh zaposlenih; večinoma 
gre za mala podjetja (91%), 
velikih pa je le 3,5 %. Delež 
dodane vrednosti, ustvarjen v 
storitvenih dejavnostih, je 61,8% 
in j e na jv i š j i med v s emi 
s t a t i s t i č n i m i r e g i j a m i , 
podpovprečna pa sta deleža 
dodane vrednosti, ustvarjene v 
industriji  in v kmetijstvu. V 
okviru storitvenih dejavnosti so 
na jpomembnejša področ ja : 
t r g o v i n a , p o s l o v a n j e z 

nepremičninami, najem in poslovne storitve, promet, skladiščenje, zveze in finančno  
posredništvo. V primerjavi s koncem leta 2000 se je število poslovnih subjektov lani povečalo  
za  1.750 subjektov oz. za 4%.  V Poslovnem registru Slovenije je bilo 31.12.2001 v LUR 
evidentiranih 45.547 poslovnih subjektov. V letu 2001 je 16.479 družb oddalo zaključni 
račun; te so v letu 2001 ustvarile 4.215.921 milijonov tolarjev prihodkov oziroma 41,6 % 
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slovenskega prihodka. Sredstva gospodarskih družb Ljubljanske urbane regije predstavljajo 
42,3% vseh sredstev, povprečna stopnja rasti njihovega premoženja v obdobju od leta 1997 do  
2001 pa je bila 14,7%. Regija je po izvozni usmerjenosti gospodarskih družb na zadnjem 
mestu med slovenskimi regijami, uvoz pa znaša 40% celotnega slovenskega uvoza. Izvoz je v  
glavnem usmerjen v Nemčijo in Italijo, povečuje pa se delež držav  nekdanje Jugoslavije in 
držav Vzhodne Evrope.

Najpomembnejši sektor v regiji je storitveni sektor, v katerem je delovalo 78,4% 
gospodarskih družb in bilo ustvarjenega 70,2% prihodka regije oz. 61,8% neto dodane 
vrednosti. Industrija je izvozno naravnana, najpomembnejše panoge so predelovalna 
industrija, kemična industrija, proizvodnja električne in optične opreme, proizvodnja pohištva  
in reciklaža. Razvoj trgovine v Ljubljanski urbani regiji je v zadnjih letih zaradi intenzivnega 
lastniškega preoblikovanja in vstopa tujih trgovskih korporacij doživel izredno hitre  
strukturne spremembe. Bistveno so se izboljšali kazalci razvitosti trgovine, hkrati pa je  
nenačrtovano dodeljevanje lokacij za gradnjo velikih hipermarketov povzročilo preusmeritev 
toka kupcev iz mestnih središč v na novo nastala nakupovalna središča.

Poslovni izid regije kot celote je bil v letih 1997 do 2000 pozitiven, leta 2001 pa je bil  
poslovni izid negativen (-75.897 mio SIT). Negativni poslovni izid je bil v letu 2001 ustvarjen 
v industriji, medtem ko sta kmetijstvo in storitveni sektor ustvarila neto čisti dobiček. Na 
učinkovitost  poslovanja družb regije, predvsem na gospodarnost in dobičkovnost,  je v letu 
2001 vplival negativni poslovni izid družb elektrogospodarstva. Gospodarnost se je v obdobju 
1997 do 2001 zmanjševala, saj je bila povprečna stopnja rasti v tem obdobju –0,5%. Ob 
poslabšanju gospodarnosti se je tudi donosnost sredstev v obravnavanih petih letih poslabšala, 
in sicer povprečno letno za 2,5%, kar je slabše od povprečja Slovenije. Za regijo je značilna  
nadpovprečna produktivnost na zaposlenega, nadpovprečna stopnja rasti produktivnosti 
zaposlenih v obdobju 1997 do 2001 (LUR 11,4%, SLO 11,0%) in visoka kapitalna 
intenzivnost gospodarskih družb. Investicijska aktivnost je na ravni slovenskega povprečja.
Uvrščamo jo lahko med relativno bolj zadolžene regije. Likvidnostna situacija v Ljubljanski 
urbani regiji se je v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 poslabšala. Največ družb z  
neporavnanimi obveznostmi je bilo s področje trgovine, popravila motornih izdelkov in  
izdelkov široke potrošnje (preko 40% vseh registriranih družb), sledijo družbe s področja 
poslovanja z nepremičninami in nato delež družb s področja predelovalne dejavnosti. 

Povprečna bruto plača zaposlenih v gospodarskih družbah v regiji je bila 213.761 SIT 
oziroma za 12,2 % višja od povprečne slovenske plače, kar je posledica velike zastopanosti  
terciarnega in kvartarnega sektorja z višjo izobrazbeno strukturo zaposlenih. V letu 2001 je 
bilo povečanje plač v regiji ( 11,3%) v primerjavi z letom 2000 večje kot v Sloveniji (11,0%).  
V istem obdobju so se cene življenjskih potrebščin povečale za 8,4%.

Kmetijstvo skupaj z gozdarstvom pomembno sooblikuje krajinsko podobo regije in omogoča 
zaposlitev oziroma dopolnilni dohodek določenemu delu prebivalstva. Za Ljubljansko urbano 
regijo je značilno intenzivno kmetijstvo na rodovitnih obrečnih ravnicah in poljih ter  
ekstenzivno kmetijstvo na terasah in prisojnih pobočjih hribovitih predelov. Prevladuje 
mlečna in mesna govedoreja ter pridelava krmnih rastlin, v hribovitejših delih pa je razvito  
tudi sadjarstvo. Za tretjino gospodarjev je kmetijstvo glavna dejavnost. V hribovitejših 
predelih je ena glavnih dejavnosti gozdarstvo, saj večino pokriva gozd (celo 75% površine 
nekaterih občin). Večino kmetijskih zemljišč tvorijo travniki in pašniki. V Ljubljanski urbani 
regiji je 9.417 kmetij, kar predstavlja 10 % vseh kmetij v Sloveniji, njihova velikost pa je nad  
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slovenskim povprečjem. Starostna struktura gospodarjev v Ljubljanski urbani regiji pokaže, 
da je 36,7% gospodarjev starejših od 64 let, le 5,5% gospodarjev pa je mlajših od 35 let.

Turistični obisk regije se v zadnjih letih povečuje, število ležišč pa se je zmanjšalo. V 
Ljubljani je večina gostov poslovnežev, ki prihajajo zaradi poslovnih, politično-
administrativnih obveznosti oziroma se udeležujejo različnih kongresov in srečanj. V zadnjem 
času pa ponovno oživlja klasični mestni turizem, saj se predvsem  v poletnih mesecih veča  
število turistov, katerih cilj je obisk mesta in prireditev. V ostale kraje Ljubljanske urbane 
regije največ obiskovalcev privablja izletniški turizem. Kulturna krajina in dobro ohranjena  
narava sta priložnosti za razvoj rekreacijskega turizma. Večji del obiskovalcev predstavljajo 
lokalni prebivalci ter prebivalci Ljubljane in okolice. Turistična ponudba je v glavnem 
razdrobljena in nepovezana. 

7.7 Infrastruktura

7.7.1 Komunalna infrastruktura

Vodovodno omrežje vodi do večine naselij v regiji. Ostarelo vodovodno omrežje marsikje 
zahteva obnovo, kar bi zmanjšalo velike izgube pitne vode na poti od črpališč do  
uporabnikov.

Poleg tega so nekateri vodni viri občasno onesnaženi. Glavni viri onesnaženj izvirajo iz  
kmetijstva, poselitve in industrije, predvsem na račun starih bremen. Poleg večjih javnih 
vodovodov so na obravnavanem območju, predvsem v hribovitih predelih lokalni vodovodi 
oz. zajetja pitne vode. Veliko je tudi individualnih vodovodov za posamezne hiše. Manjša  
zajetja imajo večinoma težave s slabo kakovostjo vode in majhno kapaciteto, zato med 
poletnimi meseci nekatere kraje oskrbujejo z vodo s pomočjo cistern. 
 
Večji del odpadnih vod v Ljubljanski urbani regiji se zbira v kanalizacijskih sistemih. Ti so 
večinoma mešanega tipa, namenjeni skupnemu odvajanju komunalnih in tehnoloških  
odpadnih ter meteornih vod. Ravninski, urbanizirani predeli imajo dobro razvito 
kanalizacijsko omrežje, saj so le posamezni zaselki brez priključka na kanalizacijo. V večjih 
naseljih se odpadne vode odvajajo skozi čistilne naprave, ki večinoma niso pravilno 
dimenzionirane ali nimajo urejenih vseh čistilnih stopenj. Največji čistilni napravi sta CČN 
Domžale – Kamnik in CČN Ljubljana; na obe se stekajo odpadne vode iz več sosednjih občin. 
Na čistilne naprave se odvajajo tako komunalne, kot tehnološke odpadne vode, vendar se v  
zadnjem času količina slednjih zmanjšuje zaradi prehoda na drugačne tehnologije ali urejanja  
lastnih čistilnih naprav v industrijskih obratih.

Naselja in zaselki v višjih, hribovitih predelih odpadne vode odvajajo v greznice ali pa  
naravnost v tla oz. vodotoke. Greznice pogosto niso pravilno urejene ali pa so neustrezno 
praznjenje. Tak način odvajanja odpadnih vod ogroža kakovost tal in vodnih virov, predvsem  
na kraških in vodovarstvenih območjih in poljih z visoko podtalnico. 
 
Večji del Ljubljanske urbane regije ima urejen odvoz odpadkov. V regiji je pet odlagališč 
komunalnih odpadkov in razen v Logatcu posamezno odlagališče uporablja več občin.  
Nekatera odlagališča so problematična bodisi zaradi neustrezne lege (Litija) ali zaradi  
neprimerne ureditve oz. delovanja (niso zatesnjena, slabo čiščenje izcednih vod). Nekatera  
odlagališča (Barje – Ljubljana) imajo kapacitete le še za nekaj let. Ločeno zbiranje odpadkov 
poteka v občinah Borovnica, Domžale, Trzin in Vrhnika. Občini Domžale in Trzin imata za  
ločeno zbiranje urejene posebne ekološke otoke. Večinoma je urejeno tudi zbiranje kosovnih  
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in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. V večini občin predstavljajo precejšen okoljski 
problem črna odlagališča. Poleg opuščenih avtomobilov se pojavljajo velike količine 
gradbenih odpadkov. 
 
Glavni vir energije v regiji je Termoelektrarna – Toplarna Ljubljana, ki del Ljubljane  
oskrbuje tudi z vročo vodo za uporabo v gospodinjstvih. V Ljubljanski urbani regiji je urejeno 
plinovodno omrežje le v posameznih večjih naseljih oz. delih naselij (Ljubljana, Domžale,  
Kresnice, Vrhnika, Logatec). V večjih naseljih, predvsem na območjih blokovske gradnje je 
urejeno daljinsko ogrevanje objektov. Občine na območju LUR ne sodelujejo direktno v  
projektih spodbujanja rabe alternativnih virov energije. Po ocenah programa energetske izrabe 
lesne biomase v Sloveniji je v LUR več kot 25 krajev, primernih za ureditev daljinskega 
ogrevanja na lesno biomaso.

7.7.2 Prometna infrastruktura
Ljubljanska urbana regija je stičišče medregionalnih povezav, kar pomembno vpliva tudi na 
konkurenčnost regije v mednarodnem prostoru, zlasti s priključitvijo na transevropsko 
prometno omrežje, ki omogoča prevzemanje prometnih tokov, večjo dostopnost regije in s  
tem privlačnost za gospodarske naložbe. 

Cestni promet: v Ljubljanski urbani regiji, tako kot v celotni Sloveniji, prevladuje cestni 
motorni promet. Cestno omrežje regije sestavlja 153,4 km avtocest in 654,6 km državnih cest,  
vključuje pa tudi 1.539,2 km lokalnih cest in 4.331,4 km javnih cest. Gostota in dolžina  
avtocest na km2, je nad slovenskim povprečjem. Ljubljana je pomembno cestno križišče dveh 
Evropskih koridorjev in sicer 5. (Benetke –Ljubljana – Budimpešta - Kijev) in 10. (Munchen 
– Salzburg – Ljubljana - Beograd - Istambul); pomembni pa sta tudi njeni povezavi na vzhod: 
Ljubljana – Litija – Zidani most ter jugovzhod: Ljubljana – Kočevje – Delnice. 

Gostota prometa v regiji je nad slovenskim povprečjem, večja je tudi motoriziranost v regiji  
(več kot 451 avtomobilov na 1000 prebivalcev v LUR) in velika medregijska mobilnost.  
Obremenjenost cestnega omrežja se bo v prihodnosti še povečala, saj število motornih vozil v  
regiji stalno narašča, medtem ko se kapacitete cestnega omrežja v regiji ne povečujejo. V 
regiji še ni integracijskih strategij, ki upoštevajo različne prometne modele in zahteve politike 
prostorskega razvoja. 
Naraščanje prometa ima 
z a r a d i h r u p a i n 
o n e s n a ž e v a n j a z r a k a 
n e g a t i v n e v p l i v e n a 
kvaliteto okolja.

Poleg cestnega omrežja 
ima regija tudi dobro 
r a z v e j a n o železniško 
omrežje, k i o m o g o č a 
mednarodni, meddržavni, 
regionalni (vsaka šesta 
ž e l ezn i ška pos t a j a v 
Sloveniji je v Ljubljanski 
urbani regiji) in lokalni 
promet. 
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Karta Prometna infrastruktura Ljubljanske urbane regije in sosednjih regij (Vir: 
Dolgoročni prostorski plan Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, Ministrstvo za 
okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje) 

Skupna dolžina železniških prog v regiji je 185 km. Tudi v železniškem sistemu je Ljubljana  
križišče 5. in 10. evropskega prometnega koridorja. V Ljubljani je stičišče prog iz petih smeri:
• iz smeri Jesenice meja-Kranj (elektrificirana enotirna glavna proga I. reda),
• iz smeri Sežana meja-Postojna (elektrificirana dvotirna glavna proga I. reda),
• iz smeri Dobova meja (Maribor meja, Hodoš meja)-Zidani most (elektrificirana dvotirna  

glavna proga I. reda), 
• iz smeri Kamnik-Ljubljana Šiška (enotirna regionalna proga),
• iz smeri Metlika meja-Novo mesto (glavna proga II: reda).
Celoten blagovni promet na železniških postajah v regiji predstavlja 22% vsega blagovnega 
prometa v Sloveniji. Poleg blagovnega prometa je pomemben tudi potniški promet, kjer 
znaten  delež potniškega prometa v regiji predstavlja mednarodni promet, saj ima Ljubljana 
vzpostavljeno direktno povezavo z 18 tujimi mesti: Beograd, Bitola, Bukarešta, Budimpešta,  
Benetke, Beljak, Dunaj, Doboj, Munchen, Pula, Reka, Salzburg, Skopje, Solun, Split, Trst, 
Zagreb in Zurich.

Zračni promet poteka čez mednarodno letališče Ljubljana Brnik, ki je od Ljubljane  
oddaljeno približno 30 km. Letališče povezuje Slovenijo z 19 evropskimi državami in  
Izraelom. Preko njega je letno sprejetih in odpravljenih približno 900.000 potnikov in  
pripeljano približno 12.000 ton blaga. V regiji ni nobenega športnega letališča.

7.7.3 Komunikacijska infrastruktura 

Komunikacijsko infrastrukturo sestavljajo poštne in telekomunikacijske storitve ter internet  
kot osnovni pokazatelj stopnje informatizacije regije. V Ljubljanski urbani regiji je pokritost s  
telekomunikacijskim omrežjem dobra; po podatkih Telekoma je v regiji približno tretjina  
(276.544) vseh telefonskih naročnikov v Sloveniji; narašča pa tudi število naročnikov  
mobilnih telefonov. 

V Ljubljanski urbani regiji je največje število uporabnikov interneta. Delež uporabnikov 
močno presega slovensko povprečje (20%). V regiji ima 80% občin svojo predstavitveno 
stran; podobno velja za regijska podjetja. 96% vseh regijskih srednjih šol ima svoje spletne 
strani, ki so namenjene predvsem posredovanju ključnih informacij o ustanovi ter 
komuniciranju z drugimi šolskimi institucijami; delež osnovnih šol, ki se predstavljajo na 
internetu, je precej nižji (52%), vendar še zmeraj na ravni slovenskega povprečja. Ljubljanska 
regija ima med vsemi slovenskimi regijami najvišji kumulativni delež šol z dostopom do 
interneta.

7.8 Stanje okolja
Zrak v Ljubljanski urbani regiji v povprečju ni prekomerno obremenjen z SO2 in dimom. Do 

povišane vsebnosti prihaja le občasno ob neugodnih vremenskih razmerah v kurilni sezoni.  
Meritve, opravljene v Ljubljani, kažejo, da zrak ob prometnicah vsebuje povišane  
koncentracije NOX in O3. Verjetno je stanje podobno v večjih mestnih središčih in vzdolž vseh 
cest (npr. magistralnih) s podobno gostoto prometa. K slabši kakovosti zraka v Ljubljanski 
kotlini, Litiji in nekaterih drugih dolinah prispeva tudi temperaturna inverzija. 
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V zadnjem desetletju se je zmanjšal vpliv onesnaženja, ki izhaja iz ogrevanja, povečalo pa  
onesnaževanje, ki izhaja iz prometa, saj je cestni promet zelo narasel. Spodbuja se namreč 
uporaba čistejših tehnologij in goriv, ki imajo manjše oz. manj škodljive emisije (plin, premog  
z nižjo vsebnostjo žvepla za Termoelektrarno Toplarno Ljubljana). 

Območje Ljubljanske urbane regije ima razvejano mrežo vodotokov, ki jo tvorijo alpske reke 
na severu in kraški vodotoki na jugu. Največji vodotok je Sava, proti kateri se zlivajo skoraj 
v s i v o d n i p o v r š i n s k i i n 
podzemski tokovi Ljubljanske 
urbane regije. Številni vodotoki 
(Sava, Kamniška Bistrica, Pšata, 
sistem Ljubljanice, Šujica, 
Rašica…) pogosto poplavljajo, 
zato so v bližini naselij in v 
območju kmetijskih površin 
večinoma meliorirani. Za kraške 
predele (Planinsko in Logaško 
polje, Suha krajina) so značilne 
številne ponikalnice. 
Glavni vzroki onesnaženja 
vodotokov so neurejeno čiščenje odpadnih vod (neurejene greznice, ni čistilnih naprav ali pa 
so neustrezne, dotrajana kanalizacija, izcedne vode iz odlagališč odpadkov), kmetijstvo 
(časovno in količinsko neustrezno gnojenje, uporaba zaščitnih sredstev za varstvo rastlin), 
industrija (neustrezno urejena proizvodnja, nesreče) in divja odlagališča odpadkov. Sava, v 
katero se zlivajo največje reke območja, je dovolj vodnata, da onesnaženost pritokov le v 
manjši meri vpliva na njeno kakovost v Ljubljanski urbani regiji. Kamniška Bistrica in 
Ljubljanica namreč ob izlivu sodita v 4. kakovostni razred, med Mednim in Litijo pa kakovost  
Save pade le za pol razreda (iz 2.-3. v 3. kakovostni razred). 

Ljubljansko polje in Kamniškobistriška ravan predstavljata velik rezervoar podtalnice, ki se 
napaja predvsem iz Save, Barja in vodotokov Kamniških Alp in je zelo ranljiv vodni vir.  
Podtalnica je glavni vir pitne vode za večino prebivalstva Ljubljanske urbane regije  
(Ljubljana, Domžale). Večina južnega dela Ljubljanske urbane regije se napaja iz kraških  
izvirov. Kakovost podtalnice se v zadnjem času ni bistveno poslabšala. Še vedno vsebuje 
visoke koncentracije nitratov, koncentracije pesticida atrazina pa v podtalnici na 
Kamniškobistriški ravni in Ljubljanskem polju presegajo dovoljene vrednosti. Uporaba 
zaščitnih sredstev (predvsem atrazin za zaščito koruze), gnojenje ob neprimernem času in v 
prevelikih količinah ter neprimerna ureditev hlevov in gnojnih jam so eden glavnih virov 
onesnaženja podtalnice v Ljubljanski urbani regiji. Poleg kmetijstva kot gospodarske  
dejavnosti imajo zaradi velike uporabe zaščitnih sredstev velik vpliv na kakovost podtalnice  
vrtički v velikih naseljih (v Ljubljani na vodovarstvenih pasovih, Domžale,…). Veliko  
tveganje onesnaženja podtalnice zaradi prometnega pomena regije predstavlja transport  
nevarnih snovi, industrija, poselitev ter odlagališča odpadkov.

Večina občin varuje vodne vire z vodovarstvenimi pasovi, vendar ponekod niso ustrezno  
določeni in nadzorovani. Glede varstva vodnih virov so zlasti nevarna črna odlagališča v 
opuščenih gramoznicah in kraških jamah. Prispevna območja vodnih virov segajo tudi preko 
meja Ljubljanske urbane regije, zato nanje vplivajo tudi dejavnosti v sosednjih regijah, npr. na 
območju Krimskega pogorja in Barja. 
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Struktura in kakovost tal v regiji je zelo raznolika. Za obrečne ravnice (Ljubljansko polje,  
Kamniškobistriška ravan,…) so značilni debeli nanosi karbonatnega proda, ki predstavljajo 
izdaten vodonosnik. Posamezna območja, kot je Ljubljansko barje in posamezne rečne doline,  
so precej zamočvirjena ter zato manj primerna za poselitev in kmetijstvo. Na njih so večinoma 
travniki in mokrišča z visoko naravovarstveno vrednostjo. V južnem delu regije so se na 
nekarbonatni podlagi (Posavsko 
hribovje),  razvila bolj kisla tla, ki 
jih povečini pokriva gozd. Strma 
pobočja (Posavsko hr ibovje, 
Polhograjski dolomiti) so zelo 
izpostavljena eroziji, zaradi česar ob 
večjih deževjih pogosto prihaja do 
usadov.

R o d o v i t n a t l a n a r a v n i c a h 
omogočajo intenzivno kmetijstvo, 
zaradi česar pa so tla pregnojena 
(previsoka vsebnost nitratov) in 
verjetno vsebujejo previsoke 
koncentracije atrazina, pogosto pa 
t u d i k a d m i j a . O b v e č j i h 
prometnicah in večjih kuriščih je povečana vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov  
in svinca. Prisotna je tudi točkovna onesnaženost zaradi divjih odlagališč odpadkov (Vir,  
Prod), neurejenih odlagališč komunalnih odpadkov in industrijskih emisij. Ponekod so tla  
onesnažena zaradi starih bremen (DDT na Ljubljanskem polju, vsebnost Cr zaradi usnjarske 
obrti) ali odlaganja blata iz čistilnih naprav in usedalnikov na kmetijska zemljišča.

Naravno okolje Ljubljanske urbane regije obsega zelo različne habitate od kraških in gorskih 
travnikov preko gozdov do močvirnih ravnic. Predvsem v ravninskih predelih je naravno 
okolje precej razdrobljeno zaradi goste poselitve in kmetijskih površin, zato vodotoki z  
obrežno zarastjo in poplavna oz. močvirna območja tvorijo glavno ekološko omrežje. 
Posledično so otočki naravnega okolja v bližini naselij, še posebej v okolici Ljubljane, 
priljubljene izletniške točke in zato dokaj obremenjeni. Naravno okolje ogroža predvsem  
intenzivna urbanizacija in suburbanizacija, melioracije in regulacije ter intenziviranje  
kmetijstva; najbolj je spremenjeno v ravninskih delih regije.

M o k r i š č a v L U R s o 
ogroženi in redki habitati 
pomembni kot območja 
r e d k i h i n o g r o ž e n i h 
živalskih in rastlinskih vrst 
ter kot selitvena postaja za 
ptice, zato je večina med 
nj imi zavarovana oz. 
predlagana za zavarovanje: 
Ljubljansko barje (bodoči 
krajinski park), Mlake pri 
Radomljah (predlagano za 
e k o l o š k o p o m e m b n o 
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območje), Planinsko polje, območje Iške in Zale, območje reke Krke. Kamniško Savinjske 
Alpe (bodoči regijski park) pa so pomembne zaradi ohranjenosti različnih habitatov in kot  
življenjski prostor številnih redkih in ogroženih vrst. V regiji je nekaj območij naravnih 
vrednot, ki so zavarovana le formalno (Krajinski park Polhograjski dolomiti). Melioracije 
(predvsem poplavnih zemljišč) in intenzivna pridelava monokultur pa zmanjšujejo pestrost  
rastlinstva in živalstva v območju. Za kakovost življenja v mestih so pomembni posamezni  
otoki ohranjenih biotopov, ki segajo proti mestnim središčem (Rožnik in Golovec v Ljubljani, 
Šumberk v Domžalah,…). 

Stran 19



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

PRIKAZ IN OVREDNOTENJE DOSEŽENIH REZULTATOV  
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA V PREJŠNJEM  
PROGRAMSKEM OBDOBJU

8 Razvojni programi zaključenih območij
V Ljubljanski urbani regiji so bili pred začetkom priprave regionalnega razvojnega programa 
pripravljeni razvojni programi za ožja zaključena območja. 

Za občine južno od mesta Ljubljane je zavod Naš laz pripravil Skupni razvojni program, ki 
natančno opisuje naravno geografsko stanje, demografijo, gospodarski razvoj, človeške vire  
območja občin Brezovica, Dobrepolje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Logatec, Škofljica, Velike  
Lašče in Vrhnika ter njihovo naravno in  kulturno dediščino. Dokument predstavlja tudi  
glavne razvojne probleme območja in sicer urejanje prostora, komunala in infrastruktura,  
malo gospodarstvo, kmetijstvo in gozdarstvo, turizem, družbene dejavnosti. 
Z a strateške razvojne usmeritve trajnostnega razvoja interesne regije pa dokument 
predlaga: konkretizacijo meril za uvajanje trajnostnega razvoja, okrepitev identitete 
posameznih območij, zagotavljanje smotrne ureditve območij ob koridorjih, pospeševanje 
gospodarske dejavnosti,  skrb za koordinacijo razvojnih aktivnosti medobčinskega pomena, 
vlaganja v komunalno opremljenost, zagotavljanje prostora in komunalne opreme za obrtno  
dejavnost, prestrukturiranje kmetijstva, povezovanje turistične dejavnosti, ohranjanje vodnih 
virov, osveščanje, animacijo in zagotavljanje ustrezne družbene infrastrukture. 

Mesto Ljubljana je za dolgoročen razvoj mesta pripravilo program Trajnostni razvoj Mestne 
občine Ljubljana. Projekt je vodil Oddelek za urbanizem, Mestne občine Ljubljana. 
Strategija predlaga osem razvojnih programov: (1) Razvoj potencialov za informacijsko  
družbo, (2) Razvoj podjetništva, (3) Povečanje mednarodne konkurenčnosti Ljubljane, (4) 
Zmanjšanje obremenitve okolja, (5) Izboljšanje bivalnega okolja, (6) Integrirani javni potniški  
promet, (7) Zagotavljanje primernega zdravstvenega varstva in vključevanje izključenih  
skupin, (8) Izboljšanje upravljanja. 

Občine severno od mesta Ljubljane (www.podjetna.regija.org ) so pripravile Skupni razvojni 
program Podjetne regije. Cilji Podjetne regije so: (1) ustvarjalni ljudje in kakovostno 
kulturno življenje, (2) kakovost življenja ter družini in zdravju prijazno okolje in postati (3) 
najbolj razvita regija v Sloveniji, kjer bo osnova za dohodnino do leta 2006 za 10 % presegla  
povprečje Ljubljanske urbane regije. Razvojni program je sestavljen iz dveh glavnih  
programov: I. KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE in II. KONKURENČNO GOSPODARSTVO, ki 
se delita na 16, med seboj tesno povezanih podprogramov. Podprogram »Učinkovita 
mobilnost za vse«, je predviden za vključitev v Regionalni razvojni program Ljubljanske 
urbane regije. Šest podprogramov predstavlja ključne prioritete za območje osmih občin 
(Učinkovito prostorsko načrtovanje, Kakovostna in povezana komunalna infrastruktura, 
Kakovostno izobraževanje in družbene storitve, Vodni viri za prihodnost, Konkurenčne 
poslovne cone, Uporabne vsebine na medmrežju), izvedba ostalih podprogramov pa bo 
temeljila na pobudi razvojnih partnerjev v območju. 
Skupna vrednost razvojnega programa za občine severno od mesta Ljubljane presega 46 
milijard SIT. Od tega prestavljajo naložbe več kot 41 mrd SIT. Glavni viri financiranja  
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projektov, predvideni v skupnem razvojnem programu, so koncesije za razvoj infrastrukture, 
Kohezijski sklad EU, državna in občinska sredstva. Sledijo jim javna podjetja, gospodarske 
družbe, Evropska banka za obnovo in razvoj ter državni in evropski javni razpisi.

8.1 Drugi razvojni programi
Občine Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Grosuplje, Litija in Medvode 
niso bile vključene v skupne razvojne programe, zato smo pri analizi stanja in predlogu 
podprogramov upoštevali njihove občinske programe. 

9 Ocena skupnih razvojnih programov
Namen razvojnih programov je pomagati občinam pri uresničevanju zastavljenih ciljev.  
Opredeljujejo ključne razvojne usmeritve, prioritete in programe, ki jih želijo občine izvesti v 
prihodnosti, pa tudi strategije in orodja za njihovo izvedbo. 

Omenjeni razvojni programi so bili na občinskih svetih občin šele sprejeti in je zato njihove  
rezultate še težko ocenjevati. Gotovo pa so skupni razvojni programi pomagali pri 
komuniciranju med občinami, postavili so minimalne pogoje sodelovanja med njimi, nekatere  
občine pa so tudi že prijavile skupne projekte, s katerimi bodo dosegle skupne cilje in ki bodo 
pomagali pri povezovanju regije. 

10 Povezanost regije
Vse občine v regiji imajo na strateški ravni vsaj eno povezavo - mesto Ljubljana, ki s svojo 
gospodarsko močjo, prometnimi potmi, dnevno migracijo prebivalcev na delo in drugimi 
strateškimi povezavami, gotovo pomeni veliko priložnost za razvoj regije. Poleg tega so  
občine do sedaj med seboj sodelovale na več projektih, kjer so skupno reševale svoje 
probleme, kot na primer ravnanje z odpadki, varovanje vodnih virov in podobni. 

Po razdruževanju občin v letu 1994 je sodelovanje med občinami na marsikaterem področju  
zastalo, saj je proces delitve premoženja med občinami večkrat dosegel več negativnih kot  
pozitivnih učinkov. Vendar se občine po letu 1994 niso več spreminjale (z izjemo občine 
Litija) in do danes so občinske uprave že uspele vzpostaviti delovanje, ki zagotavlja redno  
izvajanje javnih pooblastil in omogoča razpravo o razvoju ter medsebojnem sodelovanju. 
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OPREDELITEV PROBLEMOV Z OBRAZLOŽITVIJO

11Konkurenčnost Slovenije3

Pod vplivom globalizacije je konkurenčnost držav in z njimi regij, vse bolj pomembna. Kot  
vse druge regije, tudi Ljubljanska urbana regija ni izolirana od trendov konkurenčnosti na  
katere vplivajo državne politike, je pa Ljubljanska urbana regija morda zaradi razvitosti  
gospodarstva in števila ljudi, ki tu prebiva, najbolj blizu trendom konkurenčnosti Slovenije. 
IMD Competitiveness Yearbook 2002 na podlagi cele vrste kazalcev spremlja konkurenčnost 
49 držav sveta, med njimi tudi Slovenijo. 

Konkurenčnost Slovenije in drugih držav je v letopisu predstavljena skozi 4 faktorje: 
• Ekonomska učinkovitost države, 
• Učinkovitost državne uprave, 
• Učinkovitost podjetij in 
• Infrastruktura.    

Ljubljanska urbana regija bo več pozornosti namenila ravno področjem, kjer so kazalci 
konkurenčnosti Slovenije najšibkejši in bo tako poleg izboljšanja svoje konkurenčnosti 
prispevala tudi h konkurenčnosti Slovenije v celoti. 

V regionalnem razvojnem programu zato veliko prostora namenjamo ravno izboljšanju  
delovnega okolja podjetij in ljudi, ki v regiji živijo in delajo. S podprogrami pa bomo skušali  
najbolj vplivati na spremembe in razvoj učinkovitosti državne uprave in na infrastrukturo. 

3 Vir podatkov je povzet po IMD Competitiveness Yearbook 2002. Konkurenčnost je merjena na podlagi  
naslednjih skupin kazalcev Ekonomska učinkovitost države (domača gospodarska struktura, mednarodna 
izmenjava in mednarodne naložbe, zaposlenost, cene), Učinkovitost državne uprave (javne finance, davčna 
politika, institucionalni okvir, Zakonodaja s področja podjetij, Izobraževanje), Učinkovitost podjetij 
(produktivnost, delovna sila, finance, upravljavske prakse, vpliv globalizacije) , Infrastruktura (osnovna 
infrastruktura, tehnološka infrastruktura, znanstvena infrastruktura, zdravje in okolje, vrednote).  
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12 Konkurenčnost Ljubljanske urbane regije
Analiza prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti je predstavljena skupaj za vsa področja,  
saj se ta med seboj prepletajo in eno drugemu nudijo priložnosti za razvoj regije. 
Pri pripravi analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti smo s pomočjo delavnic in 
razgovorov poskušali zaznati vse pomembne lastnosti regije in njenega okolja, največ časa pa  
smo na vseh razvojnih delavnicah posvečali priložnostim regije in predlogom za izkoriščanje 
le teh.

12.1 Notranje lastnosti regije
Prednosti
Kultura
 V regiji je veliko kulturnih ustanov in ustvarjalcev ter 

ohranjene kulturne dediščine, tako državnega kot  
lokalnega pomena, ki prebivalcem Slovenije in regije 
lahko ponudijo vse vrste kulturnega življenja in 
izobraževanja. Ravno tako kot organiziranost, pa je v 
regiji dobro razvita tudi infrastruktura, pomembna za 
razvoj kulture. Kulturno življenje je razvito tudi na 
podeželju, kar ponuja izjemne možnosti za razvoj 
podeželja samega. 

 Ekonomski položaj regije posredno pozitivno vpliva na 
razvoj kulture, poleg tega pa je v območju še veliko 
ljudi, ki prostovoljno delujejo v kulturnih organizacijah. 

Tehnološki razvoj
 V Ljubljanski urbani regiji je več kot 1/3 vseh delovnih 

mest v Sloveniji. Medtem ko je regija geografsko dobro 
locirana in ima dokaj dobro vzpostavljene transportne 
povezave z drugimi regijami, je v regiji koncentriranih 
tudi veliko podjetij.

 V Ljubljanski urbani regiji je koncentriranih veliko 
organizacij, ki se ukvarjajo z razvojem  zaradi tega je v 
regiji tudi veliko ljudi z visoko izobrazbo. 

Podeželje

 Zaradi splošne razvitosti regije je infrastruktura 
urejenost razmeroma dobra.

 Zaradi bližine večjih zaposlitvenih središč je na območju 
veliko delovnih mest, njihova struktura pa je pestra.

 Dobro ohranjena narava daje prebivalcem vrhunsko 
bivalno okolje in dobre možnosti za rekreacijo.

 Prebivalci so podjetniško usmerjeni, odprti za nove ideje 
in delovni.

 Središčna lega LUR v okviru Slovenije je ugodna in 
privlači nove ljudi, dejavnosti in kapital.

Prostor
• Osrednja lega, dobra prometna povezanost ter razvita 

infrastruktura zahtevajo aktivno in interdisciplinarno 
urejanje prostora

• Kljub relativno veliki urbaniziranosti regije, je predvsem 
izven glavnih centrov okolje še dokaj ohranjeno

Izobraževanje
 V Ljubljani in okolici je locirano veliko število 

izobraževalnih organizacij vseh tipov, vključno z 
največjo slovensko univerzo. 

 Izobrazba prebivalstva je za slovenske razmere relativno 
visoka, saj večina slovenskih izobražencev živi v regiji.

Komunalne storitve

Slabosti
Kultura
 Kulturne organizacije so med seboj slabo povezane in 

zaradi tega slabše organizirane. Slaba povezanost  
pomeni tudi slabše pogoje za dolgoročno načrtovanje in 
slabša konkurenčnost nekaterih kulturnih organizacij. 
Slaba povezanost posredno vpliva tudi na slabšo 
dostopnost kulturnih dogodkov na podeželju ter na 
izkoriščenost kulturne infrastrukture.  

 Zaradi velikega števila ohranjene premične in 
nepremične kulturne dediščine je težje najti sredstva za 
njeno vzdrževanje in predstavitev ljudem. 

 Podjetništvo na kulturnem področju je slabo razvito, kar 
se kaže na slabšem nastopu na trgu, kjer ljudje dnevno 
dobijo veliko informacij, kultura pa se izgublja med 
drugimi sporočili. Regija tudi slabše izkorišča prednosti 
in priložnosti, ki jih ima.

Tehnološki razvoj

 V regiji je slabo razvita kultura podjetništva, poleg tega 
pa je v regiji čutiti veliko pomanjkanje povezovanja med 
organizacijami, ki skrbijo za tehnološki razvoj in tistimi, 
ki tehnološke izboljšave uporabljajo, kar otežuje prenos 
znanja in tehnološkega razvoja v podjetja. Tehnološki 
razvoj je tako centraliziran v nekaj visokošolskih in njim 
podobnih organizacijah, kar poleg slabšega razvoja 
znanj otežuje tudi razvoj trga tehnološkega razvoja. 

 Organizacije, ki se ukvarjajo s tehnološkim razvojem in 
razvojem podjetništva (in so financirane iz proračuna) 
med seboj tekmujejo namesto, da bi med seboj 
sodelovale (PCMG, PC, Tehnološki park, Institut Jožef 
Štefan, ..). 

 Večje raziskovalne ustanove otežujejo pretok vseh vrst 
informacij, da bi s tem pred drugimi dosegale prednost, 
namesto da bi prednost dosegale z ustvarjalnostjo. 

 Izobraževalni sistem je popolnoma neprožen in se ne 
odziva na potrebe trgov, kar se posledično kaže v 
ustvarjalnosti ljudi in njihovih sposobnostih za delo v 
gospodarstvu. 

 Javna uprava z višjimi plačami onemogoča konkurenco 
na trgu delovne sile tako se je veliko bolje in lažje 
zaposliti v javni upravi, namesto delati v podjetju.

Podeželje
 Delovna mesta so preveč skoncentrirana v večjih 

zaposlitvenih središčih, premalo pa je gospodarskih 
jeder na podeželju.

 Dejavnosti so med seboj nepovezane, ni skupnih ciljev, 
politik in strategij gospodarskega, družbenega in 
prostorskega razvoja regije.

 Regija je upravno razdeljena na 24 občin, zato je 
doseganje dogovorov zaradi različnih interesov zelo 
težavno.
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 Regija ima izdatne vire pitne vode, ki omogočajo visoko 
kakovost vode v javnih vodovodih skoraj brez priprave 
vode 

 Na mestnih področjih je dobro razvita komunalna 
infrastruktura kot so vodovodi, kanalizacija,  
telekomunikacije, plin in toplovod (v Ljubljani)

 Sedanja komunalna podjetja imajo ustrezen strokovni 
potencial za razvoj dejavnosti. 

Promet
 Ljubljana je križišče evropskih prometnih koridorjev 5 

in 10.
 Cestna in železniška infrastruktura za dolgoročne  

potrebe regije sta praktično izgrajeni. 
 Prostorska struktura poselitve s koncentracijo ob 

prometnih koridorjih omogoča razvoj javnega prevoza 
 V regiji so zaradi ravninske lege večine naselij in 

prepletenosti z naravnimi območji dobre možnosti za 
kolesarjenje in peš hojo.

 Prostorsko načrtovanje je pomanjkljivo in omejuje  
razvoj podeželja. Prihaja do konflikta interesov med 
kmeti, ki so uporabniki večine površin, in drugimi 
prebivalci podeželja.

 Urbanizacija podeželja je prehitra, slabo načrtovana in 
zato marsikje stihijska, to pa je vzrok za slabo 
komunalno opremljenost podeželskih naselij.

 Turistično/rekreacijski potenciali podeželja so premalo 
izkoriščeni, informiranje potencialnih obiskovalcev je 
pomanjkljivo.

 Kmetijstvo je preveč enostransko usmerjeno in premalo 
izkorišča tržne priložnosti, kmetje so med seboj 
nepovezani in neorganizirani.

 
Prostor
• Ne glede na zakonodajo, se v regiji še vedno pojavlja 

stihijska poselitev
• Vedno večji so pritiski za urbanizacijo podeželja, mesto 

se prazni
• Pomanjkanje sodelovanja med prostorskimi načrtovalci 

v posameznih občinah
• Prevelika vloga kapitala pri usmerjanju prostorskega 

razvoja

Izobraževanje
 Relativno visoka potenciala človeških virov in  

izobraževalnega sistema nista dovolj izkoriščena za 
gospodarski razvoj

 Zaradi ne-tržnega sistema financiranja in upravljanja 
izobraževalnega sektorja, izobraževalne organizacije 
med seboj šibko sodelujejo, zelo šibke pa so tudi 
povezave med izobraževanjem in gospodarstvom.

Komunalne storitve
 Med občinami obstajajo pomembne razlike v ceni in 

standardu komunalnih storitev, ki so posledica različne 
cenovne politike, organiziranosti in lastništva 
infrastrukturnih objektov. 

 Komunalna infrastruktura na podeželju je pomanjkljiva, 
zaradi česar je raven storitev nižja, pojavlja pa se tudi 
onesnaženje okolja (voda, smeti).  

 Na nekaterih področjih organiziranost komunalne 
dejavnosti, ki ne izkazuje pravih stroškov preko cene 
storitve, ne spodbuja doseganja zastavljenih ciljev kot 
npr. zmanjševanje količine odpadkov ali porabe vode.

 Nekateri viri pitne vode so ogroženi zaradi uporabe 
pesticidov v kmetijstvu in onesnaženja na področjih 
razpršene poselitve.

Promet
 V zadnjih desetih letih se je uporaba osebnih 

avtomobilov v regiji povečala na nivo zahodne Evrope. 
S tem se je povečalo onesnaženje zraka s fotokemičnim 
smogom,  gneča se kljub izgradnji avtocest ni bistveno 
zmanjšala. 

 Z večanjem uporabe osebnega prevoza upada uporaba 
javnega prevoza v regiji, s tem pa tudi ponudba storitev 
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12.2 Lastnosti zunanjega okolja regije
Priložnosti
Kultura
 S povezovanjem med kulturnimi ustanovami in 

kulturniki samimi, bi lahko bolje izkorist i l i 
infrastrukturo za delovanje kulture, povezovanje bi 
lahko izboljšalo dostopnost do kulturnih dogodkov na 
podeželju, povezovanje pa bi ob sodobnem poslovanju 
prineslo boljšo konkurenčnost kulture in njeno 
vključevanje v gospodarske procese. 

 Zaradi velikega števila kulturnih ustanov, tako v mestih, 
kot na podeželju, v naši regiji bolj kot v ostali lahko 
razvijemo kulturni turizem, kjer bomo kulturnim 
turistom povezano ponudili različne kulturne dogodke, 
spoznavanje kulturne dediščine, spoznavanje tradicije in 
podeželja  in splošno izobraževanje za življenje. 

 Z izobraževanjem za podjetništvo in povezovanjem 
bomo v kulturi dosegli boljše pogoje za delo, višjo 
kakovost kulturnih storitev in boljši nastop kulture na 
trgih. 

 Kultura lahko predstavlja enega najbolj pomembnih 
področij vključevanja mladih v družbeno življenje, kjer 
se bodo ti radi družili in se posredno vključevali v 
splošen razvoj regije. 

 Posebna priložnost za razvoj kulture pa so nove 
tehnologije, ki kulturi omogočajo enakovredno 
tekmovanje z drugimi oblikami družbenega življenja in 
izobraževanja. 

Tehnološki razvoj

 Razvoj storitev, saj te predstavljajo bistvo razvoja in 
tvorijo osnovni del gospodarskega poslovanja. 

 V regiji je 3000 Zoisovih štipendistov, ki so za enkrat 
slabo organizirani in za katere je bila ravnokar 
organizirana posebna borza ponudbe. 

 Povezovanje med izobraževalnim ter raziskovalnim 
sistemom z gospodarstvom preko trga bi prineslo boljše 
rezultate in prenos znanja v podjetja. 

 Z učenjem za sodelovanje bi izboljšali podjetniško 
kulturo in občutek za trge, kjer bomo lahko uspešno 
prodajali storitve in tehnološki razvoj. 

 Razvoj mrežnic razvojnih centrov in centrov odličnosti, 
kjer bi z raziskovalnimi ustanovami povezali še 
izobraževalni sistem in podjetja. 

 Razvoj tehnoloških parkov in inkubatorjev z srednjimi 
šolami, ki se hitreje prilagajajo trgom in izobražujejo 
mlade, ki imajo še zelo veliko odprtih priložnosti. 

Podeželje
 Turistična dejavnost bi se zaradi bližine večjih urbanih 

središč lahko uspešneje razvijala, če bi bili ponudniki 
bolje organizirani in če bi bilo informiranje  
učinkovitejše.

 Bližina trga je lahko priložnost za kmete, pa tudi za 
obrtnike. Zaradi obsega in pestrosti trga je več tržnih niš, 
ki pa bi jih ponudniki pridelkov, izdelkov in storitev na 
podeželju morali znati izkoristiti.  Bližina Ljubljane je 
tudi priložnost za intenzivnejšo izmenjavo idej.

 Na podeželju bi se morala oblikovati gospodarsko-
izobraževalna središča, ki bi pospešila razvoj  
podeželskega prostora. Zaradi dobrega pretoka 
informacij se lahko tudi v manjših središčih oblikujejo 
visoko strokovne dejavnosti, ki lahko dopolnjujejo 
funkcije večjih naselij, na nekaterih področjih pa 

Nevarnosti
Kultura
 S preveliko komercializacijo kulture bi lahko prišlo da 

razvrednotenja kulture in sčasoma do izgubljanja 
identitete regije. 

 Če kultura ne bo začela s sodobnim poslovanjem in 
poskrbela za povezovanje ljudi, bo v kulturi delalo vse 
manj ljudi. Ravno tako pa kultura lahko izgubi 
pomembno mesto pri gospodarskem razvoju regije.  

 Prevelik vpliv politike na kulturne ustanove bi lahko 
prinesel slabšanje kakovosti v kulturi in posredno manjši 
interes za delo in spremljanje kulture. 

Tehnološki razvoj
 Če se izobraževalni sistem in tehnološko razvojne 

organizacije takoj ne bodo začele prilagajati zahtevam 
trgov bodo podjetja izgubljala konkurenčno prednost in 
kaj kmalu začela iskati nove centre razvoja. To bi poleg 
tega pomenilo tudi zaostajanje človeških virov za 
zahtevami in potrebami podjetij v času hitre in močne 
globalizacije. 

 Zapiranje regionalnega trga pred tujini neposrednimi 
naložbami lahko povzroči tehnološko osamitev regije in 
tako slabšanje njene konkurenčnosti. Poleg tega lahko v 
tem primeru pričakujemo tudi odliv kakovostnih ljudi v 
druge regije Evrope, kjer bo zanje poskrbljeno drugače 
kot pri nas. 

 Nekontroliran in neodplačen odliv znanja iz državnih 
razvojnih ustanov v podjetja, ki jih ustanavljajo 
raziskovalci, da bi tam bolje zaslužili.

 V času šolanja se ljudje že učijo egoizma in ne 
spoznavajo timskega dela, kar je za regijo še kako 
pomembna nevernost.  

Podeželje
 Stihijska urbanizacija je nevarnost, ki vodi v visoke 

stroške infrastrukturnega opremljanja in ogrožanje  
kmetij v smislu neustreznega razmejevanja med 
urbaniziranimi in kmetijskimi območji.

 Nepovezanost in zagovarjanje lokalnih interesov 
zavirajo razvoj regije in s tem tudi podeželja.

 Neenakomeren razvoj in koncentracija gospodarske  
moči v mestih lahko povzročita, da se bo podeželje 
spremenilo v spalno predmestje Ljubljane in drugih 
urbanih središč v LUR.

Prostor
• Nadaljevanje stihijske pozidave. Poselitev se še naprej 

nenadzorovano širi, oblikovanje brezoblične metropole
• Razvoj prostora brez jasne strategije, z različnimi 

kriteriji po posameznih območjih 
• Popuščanje kapitalskim interesom pri prostorskem  

urejanju območij
• Prevelik vpliv prestolnice pri  načrtovanju in 

nesodelovanje pri reševanju prostorskih projektov 
širšega pomena

Izobraževanje
 Z vstopom v Evropsko unijo lahko pride do še večjega 

odliva vrhunskih kadrov.
 Zaradi prestrukturiranja gospodarstva in vse večjih 

zahtev konkurenčnosti prihaja do brezposelnosti in težje 
zaposljivosti  posameznikov z nižjo oz. poklicno 
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prevzamejo vodilno vlogo.

Prostor
• Oblikovanje somestja – mrežaste strukture urbanih in 

zelenih površin, ki si tudi delijo posamezne funkcije. 
Oblikovanje funkcionalno zaokroženih naselij in četrti, 
ki upoštevajo značaj območja in potrebe prebivalstva

Izobraževanje
 Partnerstva med izobraževanjem in gospodarstvom
 Partnerstva znotraj izobraževanja
 Razvoj srednjih in višjih šol v okolici Ljubljane

Komunalne storitve

 Doseganje ekonomije obsega in zmanjševanje tveganj s 
povezavami med infrastrukturnimi sistemi

 Nove tehnologije kot npr. male rastlinske čistilne  
naprave

Promet
 Nove tehnologije – tramvaj na železnici
 Povezava javnega prevoza s kolesarjenjem, peš hojo in 

storitvenimi centri

izobrazbo. 

Komunalne storitve
 Nadaljevanje neustrezne državne politike glede  

komunalne infrastrukture in cen lahko povzroči resen 
zaostanek pri potrebnem vzdrževanju in investicijah in 
dolgoročno ogrozi kakovost komunalnih storitev.

 Večina virov pitne vode je v plitvih prodnih 
vodonosnikih, kjer relativno lahko pride do onesnaženja 
in s tem prekinitve oskrbe.

Promet

 Po vstopu v EU se bo tovorni cestni tranzit bistveno 
povečal, kar lahko povzroči prometno gnečo na 
avtocestah in s tem potrebo po gradnji dodatne cestne 
infrastrukture, če izboljšana ponudba javnega prevoza ne 
bo sposobna prevzeti pomembnega dela prevoza ljudi v 
regiji.

 Postavljanje cestninskih postaj brez sodelovanja regije in 
občin, kar bi povzročilo spremembe v rabi lokalnih cest 
in širše spremembe v prostoru. 
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PREDNOSTNE NALOGE, CILJI IN OPIS IZBRANIH  
STRATEGIJ ZA DOSEGANJE CILJEV

4

13 Že oblikovane konkurenčne prednosti regije
Ljubljanska urbana regija ima bolj kot druge regije v svetu razvite tri konkurenčne prednosti,  
ki jih velja v prihodnje še učinkoviteje izrabiti in uporabiti kot nosilca konkurenčnosti regije: 

13.1 Slovenska jezikovna in kulturna samobitnost ter narečna razčlenjenost 
kot vzorčna evropska posebnost

Ljubljanska urbana regija ima posebno prednost, da kot središče mlade evropske države, ki je  
utemeljena na slovenskem jeziku in kulturi, svojo evropsko konkurenčnost na prvem mestu  
izkazuje v imenu svoje jezikovne in kulturne samobitnosti. Gre za državo, ki je bila mogoča,  
ker so prebivalci tega dela Evrope v vseh zgodovinskih formacijah vselej svojo medsebojno 
povezanost in trdoživost dosegli v imenu pripadnosti lastnemu jeziku. Ljubljanska urbana  
regija ima prednost, da z uveljavljanjem slovenščine kot zaščitne blagovne znamke za  
kulturne, gospodarske in turistične posebnosti, predvsem pa izvirnega pojmovanja kulture 
sožitja in življenjskega sloga, vstopa v evropske povezave s projekti, ki jih zaznamujeta 
slovenščina in slovensko kulturno izročilo.

13.2 Evropsko in svetovno znane kulturne ustanove in dogodki
V regiji deluje nekaj kulturnih organizacij in kulturnih prireditev, ki jih je mogoče umeščati v  
sam evropski in svetovni vrh. Širše so poznani Poletni festival Ljubljana, Drama SNG ter 
številni drugi. Te organizacije in prireditve bodo v bodoče morale, zaradi svoje povezovalne  
funkcije med gospodarstvom in kulturnim dogajanjem, dobiti posebno mesto, saj poleg 
promocije regije v povezanih dejavnostih omogočajo ustvarjanje visoke dodane vrednosti v  
gospodarstvu.   

13.2 Najbolj ohranjena ekološka mreža 
Medtem ko ves svet vlaga velike napore v ohranjanje narave in trajnosten razvoj mest, je v 
Ljubljanski urbani regiji ekološka mreža še zelo dobro ohranjena. Regija lahko v celoti z  
ohranjanjem ekološke mreže narav in poselitve ter infrastrukture zagotovi kakovostno 
življenjsko okolja za razvoj vseh dejavnosti od javnih, do gospodarskih. 
Regija bo z izvajanjem regionalnega razvojnega programa skušala izrabiti tri že oblikovane 
konkurenčne prednosti regije. Vsi predlagani ukrepi v razvojnem programu so neposredno 
ali posredno usmerjeni v omenjene prednosti. Z izvajanjem programa bomo v regiji dobili  
kakovostno dobro razvojno okolje za vse razvojne pobude.  

4 Določitev prednostnih nalog, prikaz ovrednotenih ciljev regionalnega razvojnega programa in opis izbranih 
strategij za doseganje ciljev
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14 Vizija regije 

Ljubljanska urbana regija je somestje prepleteno z naravo. Regija 
bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko 
konkurenčnost v svetu in visoko kakovost življenja. 
Položaj Ljubljane kot »evropske prestolnice« se bo odražal v 
celotni regiji.

15 Prednostne naloge
V programskem obdobju do leta 2006 ima regija naslednje prioritete:

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

Dostopnost: Zagotoviti kakovostno dostopnost storitev  mest in regije vsem skupinam 
prebivalstva z razvojem javnega prevoza, Interneta, komunalne infrastrukture in javnih 
storitev, ter storitev za kakovost življenja (kultura, šport, šolstvo, otroško varstvo,..).

Izobraževanje za prihodnost: Z uvajanjem podjetništva in grozdenjem izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij ter podjetij, izkoristiti trenutno vrzel med usposobljenostjo kadrov 
in institucij ter njihovo izkoriščenostjo za ustvarjanje dodane vrednosti.

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

Ekološka in kulturna mreža: Z oblikovanjem ter ohranjanjem ekološke mreže naravnih 
območij in njihovega varovanja dolgoročno izkoristiti kakovost narave in naravnih virov kot 
eno od ključnih razvojnih prednosti regije.

16 Strategije 
Strategija 1: Vključitev strukturnih projektov v razvojni program države in njihova 
izvedba
Ljubljanska urbana regija v Regionalnem razvojnem programu ponuja tri strukturne projekte,  
ki jih je mogoče vključiti v prvo obdobje financiranja iz strukturnih skladov Evropske unije.  
Predlagani projekti so namenjeni velikemu številu ljudi in odpirajo nove razvojne perspektive 
regije: 
 Projekt za področje javnega prometa, s katerim se bo v regiji rešil problem gneče na 

cestah in omogočil lažji dostop do javnih ustanov, poslovnih con in narave.
 Projekt za posodobitev šolskega sistema in povezovanje tega z raziskovalnimi in 

razvojnimi organizacijami in gospodarstvom, s katerim bomo v veliki meri vplivali na 
konkurenčnost izobraževanja ljudi.

 Projekt posodobitve komunalne infrastrukture, s katerim bomo vplivali na kakovost 
življenja tako v mestih kot tudi na podeželju. 
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Predlagamo, da projekte vključimo v skupni programski dokument (SPD), ki bo osnova za 
črpanje strukturnih skladov.  

Strategija 2: Sodelovanje
Na vseh delovnih področjih regionalnega razvojnega programa je bilo kot največja priložnost  
za razvoj predlagano sodelovanje med organizacijami (kulturnimi, izobraževalnimi, občinami 
in drugimi) in sodelovanje teh povezanih organizacij v širših evropskih in svetovnih mrežah.  
S sodelovanjem bodo organizacije postale bolj konkurenčne, s tem dosegale zahteve trgov in 
stroškovno učinkovitost. 

Strategija 3: Delovanje in razvoj Regionalne razvojne agencije
Za učinkovito sodelovanje v regiji in povezovanje celotne regije v svetovnih mrežah, bo 
potrebno okrepiti delovanje regionalne razvojne agencije, da bo le-ta sposobna pripravljati  
projekte in jih izvajati. 
Trenutno regionalna razvojna agencija deluje v omejenem obsegu (kadrovsko in prostorsko)  
in bo v prihodnje v sedanjem obsegu težko sledila priložnostim regije, ki jih je ta sposobna  
izpeljati in priložnostim, ki jih predstavlja vstop v Evropsko unijo. 
Agencijo, bo torej potrebno okrepiti z novimi sodelavci in v finančnem smislu, da bo ta lahko  
pripravljala in izvajala kakovostne projekte. 

Strategija 4: Skupni projekti
Občine in drugi razvojni partnerji bodo z regionalnim razvojnim programom dobili osnovo za  
sodelovanje in se s potrjevanjem regionalnega razvojnega programa dogovorili za okvire 
bodočih skupnih projektov. Občine bodo z združevanjem projektov in sredstev za njihovo 
izvedbo lažje dosegle boljše ekonomske učinke projektov, ki jih bodo izvajale. 
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ANALIZA SKLADNOSTI REGIONALNIH PREDNOSTNIH  
NALOG Z DRŽAVNIMI IZHODIŠČI 
V preglednici so predstavljeni programi in podprogrami Ljubljanske urbane regije in njihova 
skladnost s prednostnimi nalogami in programi državne. Natančnejša analiza skladnosti je v 
prilogi. 

PROGRAMI IN 
PODPROGRAMI REGIJE

PROGRAMI NA DRŽAVNI RAVNI

1. Prednostna naloga: Sodelovanje v regiji
1. Podprogram:
K r e p i t e v r e g i o n a l n i h 
institucij

Podprogram je skladen s prednostno nalogo državnega 
razvojnega programa Krepitev skladnega regionalnega  
razvoja. S povezovanjem bomo dosegali učinkovitejše 
delovanje vseh razvojnih partnerjev. 

2. Podprogram: 
Podpora regijskim mrežam

Podprogram je skladen s prednostnima nalogama 
državnega razvojnega programa Informacijska družba,  
infrastruktura in kakovost bivanja i n spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj konkurenčnosti. S 
podprogramom skušamo vplivati na sodelovanje v kulturi 
ter na razvoj informacijske družbe. 

3. Podprogram:
I z m e n j a v a i z k u š e n j i n 
priprava skupnih projektov

S podprogramom bomo dosegli učinkovitejšo pripravo 
projektov in povezovanje projektov, kar je namen 
Programa 
Informacijska družba. 

2. Prednostna naloga: Dostopnost
1. Podprogram: 
Trajnostna mobilnost

Podprogram je zasnovan v okviru prednostne naloge 
državnega razvojnega programa; Informacijska družba,  
infrastruktura in kakovost bivanja; kjer želi Slovenija s 
programom Prometna infrastruktura; vplivati na razvoj 
železniškega omrežja, kot trajnostnega načina potovanja in 
transporta. 

2. Podprogram: 
Komunalna infrastruktura

Podprogram podpira delovanje države na področju 
prednostne naloge državnega razvojnega programa 
Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja, 
kjer si želimo ureditve ravnanja z odpadki in razvoja 
sistemov za varovanje vodnih virov. 

3. Podprogram: 
Ljudem prijazne spletne 
vsebine

Podprogram je usmerjen v prednostno nalogo državnega 
razvojnega programa Informacijska družba, infrastruktura 
in kakovost bivanja. Kjer bomo z razvojem aplikacij 
dosegli boljšo informiranost in osnove za razvoj. 

4. Podprogram:
P o n u d b a s t o r i t e v z a 
kakovostno življenje

Podprogram je skladen s prednostno nalogo državnega 
razvojnega programa Znanje, razvoj človeških virov in  
zaposlovanje. S podprogramom želimo na osnovi razvoja 
podeželja zagotoviti enake možnosti in socialne 
vključenosti ter izboljšati zdravstveno stanje aktivnega 
prebivalstva.
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PROGRAMI IN 
PODPROGRAMI REGIJE

PROGRAMI NA DRŽAVNI RAVNI

3. Prednostna naloga: Učinkovito izobraževanje za kakovostno življenje
1. Podprogram:
Grozdenje izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva ter prilagajanje 
družbenih storitev potrebam 
sodobnega načina življenja

S povezovanjem podjetij in izobraževalnega sistema bomo 
dosegli cilje prednostne naloge državnega razvojnega 
programa Spodbujanje podjetniškega sektorja in razvoj  
konkurenčnosti, točneje programa Znanje za razvoj in 
Prilagodljivost podjetij in posameznikov. 

2. Podprogram: 
Odpiranje kulture predvsem 
mladim

S podprogramom želimo doseči tudi cilje programa 
Razvoj kulture in ohranjanje naravne in kulturne dediščine 
kot dejavnik razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni 
ter programa Podjetništvo v kulturi.

3. Podprogram: 
Vseživljenjsko izobraževanje

Podprogram je skladen s prednostno nalogo državnega 
razvojnega programa Znanje, razvoj človeških virov in  
zaposlovanje in sicer programom Zaposljivost in 
vseživljenjsko učenje, ter programom znanje za razvoj

4. Prednostna naloga: Odpiranje v svet
1. Podprogram: 
Vzpostavljanje mednarodnih 
mrež

Podprogram je usmerjen v doseganje Mednarodnega 
sodelovanje v raziskovanju in razvoju , kar je namen 
prednostne naloge Spodbujanje podjetniškega sektorja in  
razvoj konkurenčnosti, programa Znanje za razvoj.

2. Podprogram: 
Mednarodno konkurenčne 
poslovne cone

Ravno tako je ta podprogram usmerjen v Spodbujanje  
podjetniškega sektorja in razvoj konkurenčnosti, 
natančneje v Povečevanje konkurenčne sposobnosti 
podjetij.

3. Podprogram: 
P o d p o r a m e d n a r o d n i 
skupnosti pri nas

V državnem razvojnem programu ni podobnega programa. 

5. Prednostna naloga: Ekološka in kulturna mreža
1. Podprogram: 
Varovanje kulturne dediščine

Podprogram je skladen s programom Razvoj kulture in  
ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot dejavnik 
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni

2. Podprogram: 
U č i n k o v i t o p r o s t o r s k o 
načrtovanje

Podprogram neposredno ni skladen z nobenim od 
programov, predstavljenih v državnem razvojnem 
programu. Posredno pa podpira večino predlaganih 
programov države v programskem obdobju. 

3. Podprogram: 
Varovanje naravnih vrednot

Podprogram je skladen s programom Razvoj kulture in  
ohranjanje naravne in kulturne dediščine kot dejavnik  
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni; katerega del 
so tudi sonaravni razvoj in vzpostavljanje varovanih 
območij narave: regijski park Snežnik; Kamniško –  
Savinjske Alpe; krajinski park Ljubljansko barje.

4. Podprogram: 
R a z v o j m o ž n o s t i z a 
rekreacijo in šport

Podprogram podpira Program 3 Spodbujanje podjetništva 
in izkoriščanje podjetniških priložnosti; Spodbujanje 
razvoja turizma ter prednostno nalogo, prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja; program 3: Razvoj 
podeželja; Diverzifikacija kmetijskih in nekmetijskih 
dejavnosti za zagotovitev alternativnih dohodkov na 
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podeželju.
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DOLOČITEV CILJEV Z OBRAZLOŽITVIJO

17 Splošni cilji regije 
Splošni dolgoročni cilji regije so:
Delujoče somestje: Prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočil dobro dostopnost javnih 
storitev in bližino ohranjene narave vsem prebivalcem regije. V povprečju pa bo do leta 2006 
več kot 80% ljudi imelo manj kot 300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega  
prevoza. 

Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: Razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo 
zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu. V regiji pa se bo do konca 
leta 2006 dodana vrednost na zaposlenega povečala za 10%.
 
Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi : Ljubljana bo 
postala ena od prestolnic Evropske unije in s povezavo ljudi in ohranjenem narave v regiji 
zagotovila vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana življenjska 
doba večja od povprečja v Evropski uniji.

18 Cilji po podprogramih

18.1 Prednostna naloga: Sodelovanje v regiji

18.1.1 Podprogram: Krepitev regionalnih institucij5

Ljubljansko urbano regijo sestavlja 24 občin, ki se razlikujejo po velikost, gospodarski moči  
in usposobljenosti občinskih uprav. Pomanjkanje organizacij oziroma teles, ki bi delovale na  
ravni regije, sicer ne onemogoča reševanja regionalnih problemov preko medobčinskega 
sodelovanja, povzroča pa nepotrebne napore in stroške vedno novega usklajevanja in posledic 
neusklajenih politik med občinami. Zaradi tega so občine tudi podpisale dogovor o pripravi  
RRP in pooblastile RRA LUR za njegovo pripravo. Sam RRP in nekateri projekti, ki so 
zastavljeni s tem programom, kot na primer primestna železnica/tramvaj/ in regionalno 
odstranjevanje odpadkov, pa so brez vzpostavitve regijskih institucij praktično neizvedljivi.  
Regijske institucije bodo po potrebi ustanovljene ali okrepljene v skladu s 143. členom Ustave 
Republike Slovenije, se pravi s prostovoljno 
odločitvijo posameznih občin. Kjer bo to 
narekovala narava dejavnost i , bodo k 
sodelovanju povabljene tudi občine iz sosednjih 
regij, ki bi imele korist od članstva.

Cilji podprograma 

• Usposobi t i Regionalno razvojno 
agencijo, da bo lahko uspešno izvedla 
RRP

5 Pri vsakem podprogramu je v preglednici prikazano, k doseganju katerih strateških ciljev posamezni 
podprogram prispeva preko uveljavljanja posameznih prioritet. Cilj priprave podprogramov in projektov je 
njihov prispevek k čimveč prioritetam in ciljem hkrati.
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• Po potrebi vzpostaviti in usposobiti druge regijske institucije, ki bodo s svojim 
delovanjem koristile vsej regiji in znižale stroške delovanja občinskih ali drugih  
organizacij za dejavnosti predlagane v tem podprogramu.

Orodja za izvedbo podprograma 
Denarni prispevki za delovanje in investicije
Usposabljanje osebja Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
Uporaba storitev podjetij znotraj in izven regije

Partnerji

RRA LUR, Občine, Javna podjetja in drugi izvajalci javnih služb, Gospodarstvo

Kazalci uspešnosti 

Število organizacij vključenih v mrežo v regiji
Število izvedenih projektov na ravni regije

18.1.1.1 Izvedbeni projekt: Dogovor o lastništvu RRA in podpis pogodb s soustanovitelji

Ozadje

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je ustanovljena kot javni zavod,  
katerega ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana. Na podlagi pogodbe za pripravo 
regionalnega razvojnega programa Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije  
vodi pripravo regionalnega razvojnega programa za vseh 24 občin. 
Druge občine v Ljubljanski urbani regiji niso ustanavljale svojih razvojnih agencij, so pa  
nekatere pripravile skupne razvojne programe za manjša območja regije, ki so bili pozneje 
vključeni v regionalni razvojni program celotne regije. 

Rešitev

Lastniška in upravljavska struktura agencije bo v prihodnjih letih, ko bo agencija začela s  
pripravo in izvajanjem projektov pomembna osnova za zagotavljanje razvoja projektov in  
njihovega financiranja. 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije mora zato zagotoviti širšo 
zastopanost občin regije preko pogodb o soustanoviteljstvu ali pogodb o dolgoročnem 
zastopanju in sodelovanju. 
Agencija bo na takšen način lažje zagotovila preglednost postopkov ter lažje sestavljala  
projekte, ki so v interesu območij več občin. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Dogovori z občinami RRA LUR 10 dni
Priprava pogodbe in usklajevanja RRA LUR 10 dni

Podatki o projektu

Cilj: Delovanje RRA v interesu vseh občin
Indikator: Podpis nove pogodbe z vsaj 13 občinami
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški
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• Izvedbeni stroški  4.000 EUR
Vir sredstev: RRA v delu uslužbencev (20 dni)
Rok izvedbe: Junij 2003

18.1.1.2 Izvedbeni projekt: Redna srečanja predstavnikov občin in programskega 
odbora

Ozadje

Izvajanje regionalnega razvojnega programa bo najbolj odvisno od sodelovanja med občinami 
in drugimi razvojnimi partnerji. Projekti, predlagani v regionalnem razvojnem programu se 
bodo spreminjali glede na spreminjanje potreb občin in drugih razvojnih partnerjev. Nekateri  
predlagani projekti v tem programu so vsebinsko še nedorečeni, kar pomeni, da bodo morali 
projektni partnerji še izdelati skupne projektne vsebine za pripravo konkretnih vsebin. Prav 
tako pa so določeni projekti že bili ali pa so v fazi priprave, kar pomeni, da jih bomo ustrezno  
aktivirali oz. nadgradili.

Rešitev

Na razvojnih konferencah bo regionalna agencija v sodelovanju z razvojnimi partnerji  
predstavila predloge izvedbenih projektov in jih tam preverila v širši javni razpravi. Takšen 
način priprave in predstavljanja projektov je privlačen za širše skupine javnosti poleg tega pa 
na takšnih srečanjih lahko dobimo več novih projektnih predlogov in ocenimo že narejeno. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Priprava vsebin srečanj in priprava 
srečanj samih 

RRA LUR 20 delovnih dni

Izvedba razvojnih konferenc RRA LUR 40.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Izboljšanje sodelovanja skozi najmanj 4 razvojne konference 
letno

Indikator: Prijava najmanj 4 regionalnih projektov letno 
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 16.000 EUR 
• Izvedbeni stroški 40.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v delu uslužbencev (20 dni)

Občine in drugi nosilci pooblastil za izvedbo 40.000 EUR za 
izvedbo razvojnih konferenc

Rok izvedbe: Vsa leta 

18.1.2 Podprogram: Podpora regijskim mrežam

V regiji deluje veliko število državnih, občinskih, gospodarskih, nevladnih, prostovoljnih, 
kulturnih, športnih in drugih organizacij. Mnoge med njimi se že, ali so se nekdaj združevale  
v regijske organizacije (gospodarska zbornica). Mnoge organizacije imajo podobne cilje in  
probleme, zato bi jim koristila možnost izmenjave izkušenj ali doseganje ekonomije obsega  
pri doseganju ciljev. Mrežno povezovanje temelji na lastni pobudi tistih, ki za to čutijo  
potrebo, a regija lahko že z majhnimi podporami omogoči uresničitev takih povezav.
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Cilji podprograma 

• Podpreti medsebojno komunikacijo in sodelovanje lokalnih skupnosti, gospodarstva in 
civilne družbe

Orodja za izvedbo podprograma 

Denarne podpore
Organizacija srečanj, sestankov, konferenc

Partnerji

RRA, Gospodarstvo, Nevladne organizacije

Kazalci uspešnosti 

Število organizacij vključenih v regijske mreže

18.1.2.1 Izvedbeni projekt: Medmrežni portal 
skupnih projektov in pomoči pri pripravi projektov

Ozadje

V vseh občinah Ljubljanske urbane regije se pri načrtovanju projektov srečujemo s  
problemom dostopa do informacij o financiranju projektov, o projektih, ki so že bili izvedeni  
in o projektih, ki jih pripravljajo drugi razvojni partnerji. Razdrobljenost otežuje delo, saj se  
namesto z učinkovitim načrtovanjem odgovorni v občinah, strokovnjaki in zainteresirani  
občani še vedno ukvarjajo s pridobivanjem podatkov iz različnih bolj ali manj kooperativnih 
virov.

Rešitev 

Na območju regije že obstajajo tehnično in strokovno dobro opremljeni centri, kjer je  
potrebno  urediti zbirni center informacij o projektih in projektnih pobudah. Za zmanjšanje  
stroškov razvoja je smiselno vzpostaviti enoten sistem, ali pa vsaj dobro organizirati in tesno  
povezati informacijske sisteme občinskih uprav.

Povezovanje informacijskega sistema ne pomeni, da morajo biti podatki fizično na enem 
mestu. Pomeni le to, da lahko uporabnik sistema na enostaven način z enega mesta (npr. ene  
spletne strani) pride do podatkov in da so podatki o isti temi (npr. financiranju projektov) v  
občinah zapisani na enak način, da jih lahko obdeluje ista aplikacija. 

Ukrepi 

1. Zasnova informacijskega sistema
• opredelitev vsebine informacijskega sistema (pri tem se upošteva tudi vsebina ostalih  

ukrepov regionalnega razvojnega programa),
• določitev dostopnosti posameznih informacij,
• način vzdrževanja podatkov,
• opredelitev aplikacij za uporabo podatkov,  
• potrebna oprema (predvidoma obstoječi sistemi zadoščajo),
• ocena stroškov za prenos posameznih vsebin v informacijski sistem.
2. Vzpostavitev podatkovne baze
• oblikovanje podatkovnih baz,
• izvedba povezav med posameznimi podatkovnimi strežniki na različnih lokacijah,
• prenos obstoječih podatkov v baze,
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• oblikovanje centralne vstopne točke za dostop do vseh podatkov prek Interneta.
3. Organizacija vzdrževanja
• določitev pravil za posredovanje podatkov, pridobljenih v okviru javnih naročil in iz vseh 

javnih organizacij,
• dogovori z drugimi organizacijami, ki pridobivajo podatke o projektih (Agencija RS za 

regionalni razvoj ipd.),
• določitev odgovornih oseb na občinah, zadolženih za vzdrževanje sistema.

Vsebina sistema
Okvirno bo informacijski sistem zajemal vsaj naslednje sklope podatkov:
• Informacije o virih financiranja projektov razvojnih partnerjev,
• Navodila in postopki za pripravo prijav projektov,
• Informacije o izvedenih projektih razvojnih partnerjev s pripetimi dokumenti, ki so bili  

pripravljeni (prijava, poročila, ocena projekta s strani naročnika).

Podatki o projektu

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

Indikator: Vzpostavljen portal z najmanj 2.000 dostopi v letu 
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 11.600 EUR
• Izvedbeni stroški 49.200 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški: RRA LUR 2.000 EUR in občine 9.600 EUR 

za zasnovo projekta
Izvedbeni stroški: 19.200 EUR občine in 30.000 EUR e- 
Content 

Rok izvedbe: Junij 2004

18.1.2.2 Izvedbeni projekt: Donacije skupnim projektom in pomoč pri pripravi teh 
projektov

Ozadje

Po pripravi regionalnih razvojnih projektov, je ključnega pomena začetek izvajanja  
dogovorjenih projektov. Med razvojnimi partnerji bo potrebno poiskati tiste, ki bodo resnično  
skupno nastopili na razpisih in začeli s pripravo akcij, ki bodo podpirale razvoj regije. 
Nekatere manjše projekte razvojnih partnerjev bo lahko za začetek podprla tudi razvojna  
agencija, ki bo s tem začela proces priprave projektov in izvajanja regionalnega razvojnega  
programa. Poleg tega pa bi veljalo podpreti tudi druge večje projekte, če bodo ti izvajani za  
območje več občin in bodo prinašali rezultate večjemu številu uporabnikov. 
Poleg tega pa bo potrebno nekaterim organizacijam pomagati pri pripravi projektov, saj 
večina organizacij še ne pozna dobro projektnega dela. Za takšno pomoč je mogoče uporabiti  
regionalno razvojno agencijo in njene uslužbence. 

Rešitev

Ustanovitev sklada za projekte, kamor bodo razvojni partnerji lahko prijavljali manjše 
projekte, med drugim pa se bo takšen sklad lahko povezal z drugimi viri financiranja. Na ta  
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način bo regionalna agencija začela koncentrirati informacije in znanje po drugi strani pa bo 
pozitivno vplivala na izvajanje regionalnega razvoja. 
Poleg tega se bo v okviru regionalne razvojne agencije vzpostavila skupina sodelavcev, ki bo  
lahko pomagala pri pripravi razvojnih programov. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova sklada, priprava poslovnika in 
navodil za delo

RRA LUR 30 dni

Dogovori z občinami in drugimi finančnimi 
viri

RRA LUR 30 dni

Pomoč pri pripravi projektov RRA LUR 30 dni
Nadzor projektov, ocena projektov, 
povezovanje projektov

RRA LUR 30 dni

Podatki o projektu

Cilj: Spodbujanje priprave in izvedba skupnih projektov razvojnih 
partnerjev

Indikator: Vzpostavljen sklad za skupne projekte
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 24.000 EUR
• Izvedbeni stroški 50.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v dogovoru z občinami

Izvedbeni stroški: 50.000 EUR občine
Rok izvedbe: Junij 2005

18.1.3 Podprogram: Izmenjava izkušenj in priprava skupnih projektov

Občine v regiji se srečujejo z vrsto zelo podobnih izzivov tako zaradi geografske bližine kot  
zaradi zakonskih zahtev Slovenije in EU. Prav tako se pojavljajo priložnosti za pripravo 
skupnih projektov manjšega števila občin ali celotne regije, s katerimi bi dosegli skupne cilje.  
Intenzivna izmenjava izkušenj med občinami lahko bistveno olajša delo posameznim  
občinskim upravam in tako poveča njihovo učinkovitost, poleg tega pa prispeva k 
harmonizaciji predpisov in enotnim tržnim pogojem. Podpora pripravi skupnih projektov 
lahko prav tako poveča učinkovitost dela občin ter zniža stroške njihove priprave, poleg tega  
pa tudi izboljša uspeh na državnih in evropskih razpisih. S povezavo v regiji lahko občine tudi  
lažje sodelujejo v mednarodni izmenjavi izkušenj in mednarodnih projektih.

Cilji podprograma 

• Izboljšati učinkovitost dela občinskih uprav preko izmenjave izkušenj
• Uspeh čim večjega števila skupnih projektov občin

Orodja za izvedbo podprograma 

Izmenjava informacij v tiskani in elektronski obliki
Tematske in projektne konference in seminarji
Svetovalna podpora pri pripravi projektov

Partnerji
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Občine, RRA

Kazalci uspešnosti 

Število uspešnih skupnih projektov
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18.1.3.1 Izvedbeni projekt: Informiranje o projektih in možnostih za projekte

Ozadje

Ne glede na vzpostavitev medmrežnega portala o projektih, bo Regionalna razvojna agencija 
Ljubljanske urbane regije morala nekatere razvojne partnerje še vedno pismeno obveščati, saj 
ni smiselno, da bi vse uporabnike storitev agencije silili v rabo medmrežja.

Rešitev

Vzpostavitev sistema pisnega obveščanja o možnostih za projekte, kjer bodo v krajši obliki  
kot na medmrežju predstavljene vse informacije. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova načina obveščanja in priprava liste 
naslovnikov

RRA LUR 2 dni

Priprava kratkih povzetkov z medmrežja in 
pošiljanje

RRA LUR 8 dni

Podatki o projektu

Cilj: Večja stroškovna učinkovitost projektov
Indikator: Več kot 10 skupnih projektov za več občin skupaj
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
Zagonski stroški 2.000 EUR
Izvedbeni stroški  
Vir sredstev: RRA LUR (10 dni v delu uslužbencev agencije)
Rok izvedbe: Marec 2003

18.1.3.2 Izvedbeni projekt: Konference in seminarji o projektnem vodenju in pripravi 
projektov

Ozadje

Občine sodelujejo pri pripravi razvojnih programov in delovanju razvojnih agencij. Skozi  
razvojno načrtovanje skušajo občine spoznati svoje razvojne priložnosti in jih izrabiti. 
Uspešne pa bodo le tiste občine, ki bodo za svoje razvojno delovanje pripravile konkurenčne 
projekte in jih ustrezno predstavile potencialnim financerjem. 
Veliko slovenskih občin je v procesu priprave regionalnih razvojnih programov pripravilo niz 
razvojnih projektov, najbolj pomembna pa je njihova konkurenčnost in izvedljivost, ter 
pričakovani rezultati. 
Za poznavanje osnovnih zakonitosti projektnega dela morajo pripravljavci projektov spoznati  
projektno vodenje, načrtovanje projektov ter nadzor projektov. 
Poznavanje projektnega dela bo omogočalo:
• boljše sodelovanje na projektih, 
• pripravo konkurenčnih projektov, 
• javljanje na javne razpise, 
• namensko ter učinkovito rabo sredstev. 
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Rešitev

Organizacija in izvedba izobraževanja o:
• Metodah ocenjevanja projektov in določanja prioritet;
• Metodah načrtovanja projektov;
• Dokumentaciji za razpise; 
• Metodah predstavitev razpisov;
• Metodah pisanja prijav; 
• Virih financiranja; 
• Metodah ocenjevanja prijav; 
• Metodah spremljanja projektov in sistemih poročanja.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Priprava izobraževanja RRA LUR 400 EUR
Izvedba izobraževanja RRA LUR 38.800 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Večja konkurenčnost projektov in skrajšan čas priprave prijav
Indikator: Uspeh najmanj 30% prijavljenih projektov na razpise
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 400 EUR
• Izvedbeni stroški 38.400 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v delu uslužbencev (2 dni)

Občine za izvedbo izobraževanja 38.800 EUR 
Rok izvedbe: Vsako leto

18.2 Prednostna naloga: Dostopnost

18.2.1 Podprogram: Trajnostna mobilnost

V občinah okoli Ljubljane poteka v zadnjih desetletjih intenziven proces suburbanizacije.  
Medtem, ko je prebivalstvo v Ljubljani v zadnjih desetih letih upadlo za 1 %, se je v drugih  
občinah število prebivalstva povečevalo. V tem času je bilo zgrajenih več avtocestnih odsekov  
v okviru transevropskih koridorjev in število avtomobilov je zelo hitro naraslo. Posledica tega 
procesa je razvoj storitvenih centrov, ki so dostopni le z avtomobili, zmanjševanje javnega  
prevoza in naraščajoča gneča na stranskih cestah in ulicah.

Predvsem otrokom, mladim in starejšim naraščajoči osebni promet in z njim povezana  
nevarnost lokalnih cest ter pomanjkanje javnega prevoza močno zmanjšujejo mobilnost in 
zmanjšujejo ustvarjalni potencial. Odvisnost od avtomobila za pot na delo postavlja tudi visok 
prag za vstop na trg delovne sile v celotni regiji. 

Mesto Ljubljana je že pripravilo idejni projekt ponovne uvedbe tramvaja v Ljubljani. Gre za 
tehnično rešitev, ki bo omogočila vožnjo po obstoječih železniških progah izven in po ulicah 
znotraj mesta. V samem centru mesta obstaja tudi možnost podzemne tramvajske proge,  
katere ekonomsko upravičenost pa je potrebno še preučiti.
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Cilji podprograma 

• Zagotoviti kakovosten in konkurenčen javni 
prevoz (primestna železnica in tramvaj, 
avtobus) za vse družbene skupine,

• Zmanjšanje potrebe po investicijah v ceste 
in parkirišča,

• Zmanjšanje onesnaženja zraka,
• Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov,
• Kvali tetna nova delovna mesta in 

koncentracija storitev v razvojnih conah ob 
vozliščih javnega prevoza.

Orodja za izvedbo podprograma 

Zasnova regionalnega prostorskega plana – priprava in sprejem ter s tem določitev trase 
železnice in koncentracija rabe v prostoru; 
Koncesija – pobuda pristojnim organom za podelitev koncesije za izvajanje prevoza po 
železnici; 
Naložbe v infrastrukturo – sodelovanje občin v naložbah preko zagotavljanja zemljišč in 
sofinanciranja; 
Lokalni predpisi - za urejanje parkirnih režimov, kazni za napačno parkiranje, ureditveni  
pogoji in storitve na postajališčih. 

Partnerji

Slovenske železnice, Mestna občina Ljubljana, Aerodrom Ljubljana, Ministrstvo za promet, 
Direkcija RS za ceste in Direkcija za železnice, Kohezijski sklad EU, Prevozna podjetja  
(Kambus, LPP), Gorenjska regija, koncesionarji.

Kazalci uspešnosti 

Dostop do javnega prevoza  z vsaj 30 minutno frekvenco
Delež dnevnih migrantov, ki uporablja javni prevoz
Št. Na novo ukinjenih javnih parkirišč v Ljubljani
Emisije dušikovih oksidov v zraku zaradi prometa

18.2.1.1 Izvedbeni projekt: Vzpostavitev regijskega podjetja za javni prevoz 

Ozadje

V občinah okoli Ljubljane poteka v zadnjih desetletjih intenziven proces suburbanizacije in to  
predvsem v koridorjih tirnega prometa. Ti sovpadajo z gostejšo poselitvijo in s 
prevladovanjem razpršene gradnje. Posledica razpršene poselitve je neracionalna raba  
prostora in veliko število vsakodnevnih migracij z osebnimi avtomobili, ki povzročajo  
zmanjševanje javnega prevoza, naraščanje gneče na stranskih cestah in ulicah ter 
onesnaževanje okolja. Splošna ugotovitev je, da je javni prevoz v regiji nezadovoljiv.
Mesto Ljubljana je že pripravilo idejni projekt ponovne uvedbe tramvaja v Ljubljani. Gre za 
tehnično rešitev, ki bo omogočila vožnjo po obstoječih železniških progah izven in po ulicah 
znotraj mesta. Za izvedbo celovitega sistema javnega prevoza v regiji je poleg ustanovitve  
skupnega koordinacijskega telesa potrebna še vrsta dejavnosti, med drugim priprava študij  
izvedljivosti, projektiranje, pridobivanje finančnih sredstev in lobiranje pri državnih organih 
in organih EU.
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Rešitev

Sedanji izvajalci javnega prevoza v regiji: Ljubljanski potniški promet, Slovenske železnice in  
Kambus bodo ustanovili skupno podjetje, ki bo vodilo pripravo in izvedbo sistema javnega  
prevoza in investicij. Ljubljanski potniški promet je v skupno podjetje pripravljen investirati  
100 milijonov SIT zagonskih sredstev, od Slovenskih železnic prav tako pričakujemo 100 
milijonov SIT in od Kambusa 20 milijonov SIT. S temi sredstvi se lahko leta 2003 zaposli 
strokovna ekipa, ki bo vodila pripravo projektov. V prvi fazi priprave se bo izdelala študija 
izvedljivosti (feasibility study), regijsko prostorska zasnova javnega prevoza za lokacijski  
načrt in pripravil ustrezni usklajeni lokalni predpis o gospodarski javni službi javnega 
prevoza. Podjetje bo delovalo pod nadzorom regijskega koordinacijskega telesa za javni  
prevoz.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Ustanovitev podjetja Holding Mesta Ljubljana – 

LPP, SŽ, Kambus
100.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Ustanovitev regijskega podjetja za javni prevoz
Indikator: Podjetje ustanovljeno 
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: Holding Mesta Ljubljana – LPP, SŽ, Kambus
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 100.000 EUR
• Izvedbeni stroški Glej projekta Študija izvedljivosti in Gradnja
Vir sredstev: Holding Mesta Ljubljana – LPP, SŽ, Kambus
Rok izvedbe: Marec 2003

18.2.1.2 Izvedbeni projekt: Ustanovitev regijskega koordinacijskega telesa za javni 
prevoz

Ozadje

Visoka udeležba osebnih avtomobilov v prometu regije povzroča zastoje in ovire. To tudi  
močno zmanjšuje kvaliteto javnega prevoza v regiji, predvsem avtobusnega prometa.  
Posledica tega je neredno obratovanje avtobusov in majhna povprečna potovalna hitrost. Vse  
to pa še dodatno vzpodbuja prebivalce Ljubljanske urbane regije, da se vozijo po regiji s 
svojim avtomobilom, kar jim daje sicer občutek da svobodno razpolagajo s svojim časom, 
čeprav vsakokrat ob vožnjah v mesta padejo v avtomobilsko gnečo.
Javna gospodarska služba javnega prevoza v regiji je organizacijsko razdrobljena, saj jo 
izvajajo različna podjetja. Upravljanje prometa je poleg tega razpršeno še med občinami,  
nekaj pristojnosti na področju prometa pa imajo tudi državni organi. Zaradi tega dosedanji  
poskusi uvedbe skupnih vozovnic in koordinacije voznih redov niso uspeli.

Rešitev

Z vzpostavitvijo celovitega sistema javnega prevoza z usklajenim voznim redom, usklajenimi  
cenami potniškega prometa, regijskim sistemom vozovnic in povezavo javnega prevoza s 
parkirišči se bo povečala uporaba javnega prevoza. Za tak sistem in za načrtovanje bodočega 
razvoja javnega prevoza je potrebno skupno koordinacijsko telo, ki bo izvajalo regulacijsko  
funkcijo na področju javnega prevoza. 
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Nosilci pristojnosti bodo za delovanje takšnega koordinacijskega telesa morali na nov organ  
prenesti tudi pooblastila, ki jih imajo, saj bo tako zagotovljena pravna podlaga za učinkovito  
delovanja koordinacije. 
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Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Dogovori z nosilci pooblastil in priprava 
podlag za ustanovitev koordinacijskega telesa 

RRA LUR 20 delovnih dni

Ustanovitev in delovanje koordinacijskega 
telesa

RRA LUR 100.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Učinkovito dogovarjanje in načrtovanje javnega prometa 
Indikator: Koordinacijski odbor ustanovljen 
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 4.000 EUR
• Izvedbeni stroški 96.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v delu uslužbencev (20 dni)

Občine in drugi nosilci pooblastil za izvedbo 96.000 EUR za 
delovanje odbora 

Rok izvedbe: December 2003

18.2.2.3 Izvedbeni projekt: Priprava predlogov sprememb zakonov in podzakonskih 
aktov

Ozadje

Mesto Ljubljana je že pripravilo in tudi predstavilo predlog projekta za posodobitev javnega 
potniškega prometa v Ljubljani in regiji.
Za izvedbo celovitega sistema javnega prevoza v regiji je potrebno ustrezno prilagoditi  
državno zakonodajo in občinske predpise o gospodarski javni službi na področju javnega 
prevoza.  

Rešitev

Regija bo začela pobudo za sprejem novega zakona o bencinskem tolarju v parlamentu, ki bo  
del sredstev od davka na bencin namenil javnemu prevozu v občinah. Zakon naj bi temeljil na  
načelu, da je dostop do javnega prevoza prav taka pravica, kot dostop do javnih cest, ki jih 
gradi država in občine. Z določitvijo 10 SIT na liter bencina v ta namen in alokacijo sredstev 
glede na število prebivalcev, bo naša regija investirala po 19 mrd. letno in v desetih do  
petnajstih letih brez večjih težav zgradila integriran sistem javnega prevoza. V mestnih 
predelih bo šlo za visoko zmogljivo infrastrukturo kot je tramvaj, na podeželju pa za manjše 
avtobuse, kombije ali celo taksije, a za prevoz z vsemi bo veljala ista vozovnica. Sprejem  
takega zakona bo koristil tudi drugim regijam v Sloveniji, saj je javni prevoz splošen problem 
s katerim se bo potrebno soočiti v prihodnjih letih. Po sprejemu zakona bodo ustrezno 
prilagojeni lokalni oziroma regijski predpisi.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Pr iprava in promoci ja 
zakona o zagotavljanju 
sredstev za javni prevoz

Regijsko podjetje za javni prevoz 10 000 EUR
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P r i p r a v a l o k a l n i h i n 
regijskih predpisov

Regijsko podjetje za javni prevoz 10 000 EUR

S p r e j e m l o k a l n i h i n 
regijskih predpisov

Sveti občin
Regijsko koordinacijsko telo za javni 
prevoz

Podatki o projektu

Cilj: Zagotavljanje pravnega okvira za celovit regijski sistem 
javnega prevoza

Indikator: Spremenjen pravni okvir za delovanje 
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: Regijsko podjetje za javni prevoz
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški
• Izvedbeni stroški 20.000 EUR
Vir sredstev: Regijsko podjetje za javni prevoz 
Rok izvedbe: December 2004

18.2.1.3 Izvedbeni projekt: Priprava študije izvedljivosti

Ozadje

Iz do sedaj poznanih študij, ki obravnavajo problem prevelikega števila avtomobilov in z  
njimi povezanimi prometnimi zastoji, je razvidno da je sodobni tramvaj rešitev za reševanje  
mobilnosti v srednje velikih mestih. Ljubljanska urbana regija mora svoje prebivalstvo  
usmeriti na javni potniški prevoz. To pa lahko dosežemo le tako, da prebivalcem regije  
zagotovimo kakovost javnega prometa. Predvsem se moramo koncentrirati na urejanje  
javnega prevoza iz smeri Vrhnike in Logatca, Kamnika in Domžal ter Litije proti Ljubljani. 

Rešitev

Na podlagi idejnega projekta in mnenj občin ter drugih akterjev bo pripravljena študija  
izvedljivosti prometnega sistema s poudarkom na boljši koordinaciji obstoječih storitev  
javnega prevoza (avtobusi in železnica) ter pripravi prioritetne investicije na progi Kamnik – 
Dolgi most. V pripravo bodo vključeni vsi potencialni financerji investicije – Evropska Unija,  
EBRD, EIB in domače finančne ustanove. Študija bo predvidela tudi možnosti enotnega 
sistema vozovnic, povezav med tirnim in avtobusnim prometom ter parkirišči. Proučene bodo 
tudi možnosti razvoja poslovnih in storitvenih dejavnosti ob postajališčih.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Priprava projektne naloge Regijsko podjetje za javni prevoz 10 000 EUR
Zagotavljanje sredstev Regijsko podjetje za javni prevoz 10 000 EUR
Izvedba študije S v e t i o b č i n , R e g i j s k o 

koordinacijsko telo za javni prevoz
500 000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Priprava študije izvedljivosti novega sistema javnega prevoza 
za celotno regijo

Indikator: Izdelana študija
Območje izvedbe: Vse občine
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Nosilec: Regijsko podjetje za javni prevoz
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 20 000 EUR
• Izvedbeni stroški 500 000 EUR
Vir sredstev: Regijsko podjetje za javni prevoz 
Rok izvedbe: Junij 2004

18.2.1.4 Izvedbeni projekt: Gradnja tramvajske proge (I. faza Kamnik – Dolgi most)

Ozadje

Mesto Ljubljana je že pripravilo idejni projekt ponovne uvedbe tramvaja v Ljubljani, ki  
govori, da je udobno in hitro le tisto javno prevozno sredstvo, ki mu ni treba tekmovati za  
prostor na cesti. Prav gotovo je to sodobni tramvaj, ki bo skupaj z železnico zagotavljal  
neposredno povezavo med mestom Ljubljana, ter mesti in naselji v Ljubljanski urbani regiji.  
Gradnja omrežja prog bo trajala deset do petnajst let. 
Pri tej idejni rešitvi se zaradi števila potnikov in jasne trase kot prva prioriteta za gradnjo kaže 
proga Kamnik – Dolgi most. Takoj za tem pa je treba pristopiti k izvedbi proge do Vrhnike in  
Logatca ter proti Litiji. 

Rešitev

Na podlagi študije izvedljivosti in prostorske zasnove se bo v obdobju izvedbe regionalnega 
razvojnega programa začela rekonstrukcija oz. gradnja tramvajske proge Kamnik – Dolgi 
most. Med Kamnikom in Črnučami bo potekala po obstoječi železnici, med Črnučami in 
Dolgim mostom pa po mestnih ulicah. Na Dolgem mostu bo zgrajena prestopna postaja za 
primorsko železnico. Ob progi bodo, na krajih določenih v prostorski zasnovi zgrajena 
postajališča s parkirišči, ki bodo omogočala tudi razvoj storitvenih in poslovnih dejavnosti.
Na podlagi študije izvedljivosti bo ustanovljeno koordinacijsko telo za javni prevoz skupaj s  
podjetjem za javni prevoz sprejelo odločitev o najugodnejšem načinu nabave tirnih vozil –  
opcije vključujejo najem kredita, leasing ali obratovanje v koncesiji. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Projektiranje Regijsko podjetje za javni prevoz 1 mio EUR
Pridobivanje zemljišč Regijsko podjetje za javni prevoz, občine 5 mio EUR
Pridobivanje dovoljenj in 
presoja vplivov na okolje

Regijsko podjetje za javni prevoz 200 000 EUR

Pridobivanje investicijskih 
sredstev

Regijsko podjetje za javni prevoz in regijsko 
koordinacijsko telo

100 000 EUR

Izbira dobavitelja tirnih vozil Regijsko podjetje za javni prevoz 200 000 EUR
Izbira izvajalcev gradbenih 
del

Regijsko podjetje za javni prevoz ali regijsko 
koordinacijsko telo v primeru koncesije

200 000 EUR

Gradbena dela Izvajalci 140 mio EUR
Nadzor gradnje Regijsko podjetje za javni prevoz 1 mio EUR
Tirna vozila Dobavitelj 6,5 mio/leto

Podatki o projektu

Cilj: Zgrajena proga 
Indikator: Začetek gradnje
Območje izvedbe: Kamnik, Domžale, Trzin, Ljubljana
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Nosilec: Regijsko podjetje za javni prevoz
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 147,7 mio EUR
• Izvedbeni stroški 6,5 mio EUR/leto
Vir sredstev: Regijsko podjetje za javni prevoz, Občine, Država, EBRD, 

EIB, Kohezijski sklad EU, Strukturni sklad EU 
Rok izvedbe: December 2006

18.2.2 Podprogram: Komunalna infrastruktura

Občine so lastniki komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so posamezno odgovorne 
za investicije vanjo, kljub temu da vodovodi in kanalizacijski sistemi pogosto povezujejo več 
občin. Občine si poleg tega delijo lastništvo nekaterih javnih podjetij, ki opravljajo storitve 
oskrbe z vodo in ravnanja z odpadki na njihovem območju, storitve pa so nepovezane in tako 
neučinkovite. V mestih je infrastruktura relativno dobro razvita, na podeželskih območjih pa  
investicije v infrastrukturo zaostajajo za potrebami razvijajočih se naselij in poslovnega 
sektorja in zelo obremenjujejo občinske proračune. Na marsikaterem območju zaradi 
razdrobljenosti ni mogoče izkoristiti sinergijskih učinkov in ekonomije obsega. 

Na področju ravnanja z odpadki in oskrbe s pitno vodo sedanja organiziranost ne spodbuja 
zmanjševanja količine odpadkov za odlaganje ali porabe vode, saj so podjetja, ki zbirajo  
odpadke oziroma distribuirajo vodo, hkrati tudi upravljalci deponij in vodnih virov. Tako so 
stroški deponiranja in vodnega vira netransparentni, investicije oziroma varovanje pa 
prepuščena občinam. V primerih, kjer morajo zbiralci odpadkov ali distributerji plačevati 
ceno za deponiranje ali dobavljeno vodo, so tudi ekonomsko motivirani za zmanjševanje 
količin odpadkov ali porabljene vode. Tak primer sta občini Vrhnika in Borovnica, ki nimata 
lastne deponije, imata pa zelo dobro razvit sistem ločenega zbiranja. 

Cilji podprograma

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

• Povezava primarnih vodovodnih sistemov v 
regiji.

• Zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje 
odpadnih vod na območjih razpršene 
poselitve oz. podeželju.

• Ločeno zbiranje ter reciklaža odpadkov.
• Zagotov i t i i zmen javo i zkušen j in 

sodelovanje med občinami ter komunalnimi podjetji na področju komunalnih  
predpisov, oblikovanja cen in standardov storitev.

Orodja za izvedbo podprograma

Lokalni predpisi o izvajanju gospodarskih javnih služb;
Kapitalska okrepitev izvajalcev gospodarskih javnih služb;
Investicijske in upravljalske koncesije;
Javna podjetja;
Optimalna prostorska razporeditev infrastrukture s prostorskimi akti.

Partnerji
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Občine, Javna podjetja, operaterji telekomunikacij, distributerji električne energije in plina,  
operaterji kabelske televizije, investitorji v komunikacijsko infrastrukturo

Kazalci uspešnosti

Število prebivalcev vključenih v enoten sistem ravnanja z odpadki
Delež predelanih odpadkov 
Delež ločenega zbiranja odpadkov 
Delež prebivalcev priključenih na skupen vodovoden sistem 
Število skupnih sestankov predstavnikov občin in komunalnih podjetij 

18.2.2.1 Izvedbeni projekti: Študija izvedljivosti povezovanja ravnanja z odpadki, 
Projekti in ukrepi za povezovanje sistema ravnanja z odpadki, Povezava 
sistema ravnanja z odpadki v regiji6 

Ozadje

V regiji deluje nekaj podjetij za ravnanje z odpadki, poleg tega pa je v regiji urejenih še 5  
odlagališč odpadkov. Po občinah so sistemi ravnanja z odpadki zelo različni, nekatere so že  
uvedle ločeno zbiranje odpadkov druge še ne. Ravnanje z odpadki je tako urejeno zelo  
različno in težko je reči, da se z odpadki v Ljubljanski urbani regiji racionalno upravlja.  
Predvsem to velja za projekte zmanjševanja količin odpadkov, ki sploh niso zaživeli in  
projekte ločevanja odpadkov, ki kot že rečeno delujejo le v majhnem številu občin.  
Odlagališča nenevarnih odpadkov v regiji so večinoma polna in na dolgi rok ne bodo 
zadostovala za zbiranje odpadkov, ki jih pridela regija. Nemudoma bo potrebno začeti s  
pripravo in izvedbo sistema ločenega zbiranja odpadkov na območju cele regije ter takoj 
začeti s projekti zmanjševanja količin odpadkov ter sistemskega povezovanja komunalnih 
podjetij za bolj učinkovito ravnanje z ostanki odpadkov.  

Rešitev

Komunalna podjetja v regiji na področju ravnanja z odpadki že sodelujejo, sodelovanje sedaj 
poteka bolj na projektni ravni, medtem ko se skupnega ravnanja z odpadki do sedaj še niso  
lotili. Na razgovorih s predstavniki komunalnih podjetij je bila izražena potreba po 
povezovanju ravnanja z odpadki. Za komunalna podjetja je pomembna specializacija na  
posamezne segmente odpadkov, kar pomeni, da bo v skupnem sistemu eno podjetje skrbelo za  
določeno vrsto odpadkov v celotni regiji. 
Na ta način bomo v regiji dobili nekaj zbirnih centrov odpadkov in eno centralno odlagališče  
oziroma center za ravnanje z odpadki. V regiji so že bili začeti projekti za izgradnjo novega  
regionalnega centra, kar bomo upoštevali pri nadaljnjih korakih, čeprav projekti za sedaj 
stojijo. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Študija izvedljivosti povezovanje sistema 
ravnanja z odpadki

Komunalna podjetja 72.000 EUR

Projekti in ukrepi za povezovanje sistema 
ravnanja z odpadki

Komunalna podjetja 480.000 EUR

Izgradnja centralnega centra za ravnanje z 
odpadki s sistemom zbirnih centrov v regiji

Komunalna podjetja 3.000.000 EUR

6 Projekti se smiselno nadaljujejo, zato so predstavljeni v enem sestavku
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Podatki o projektu

Cilj: Učinkovito ravnanje z odpadki
Indikator: Predelava najmanj 40% odpadkov
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: Komunalna podjetja in občine
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 72.000 EUR
• Izvedbeni stroški 3.480.000 EUR
Vir sredstev: Komunalna podjetja skozi posojila
Rok izvedbe: Študija december 2003

Projekti junij 2005
Izvedba junij 2006

18.2.2.2 Izvedbeni projekti: Študija izvedljivosti povezovanja vodovodnega sistema, 
Projekti in ukrepi za povezovanje vodovodnega sistema regije, Povezava 
vodovodnega sistema v regiji7 

Ozadje

Ljubljanska urbana regija je zaradi svoje lege v podnožju gora bogata z vodnimi viri, vendar  
je njihova dolgoročna varnost in kakovost ogrožena zaradi urbanizacije, intenzivnega 
kmetijstva, industrijskega onesnaževanja in preteklih posegov v vodotoke. Velik del naselij je  
na poplavnih območjih in poplavna varnost vzbuja vse večjo zaskrbljenost ob negotovosti 
glede možnih učinkov podnebnih sprememb.

Oskrba s pitno vodo v regiji je urejena, kakovost vode pri porabnikih v različnih delih regije  
pa se močno razlikuje. Zaradi intenzivnega kmetijstva in onesnaževanja iz industrije je že bilo  
opuščenih nekaj črpališč podtalnice, kakovost virov vode pa niha in je odvisna od vremenskih  
razmer. 
V regiji je še nekaj sto lokalnih vodovodov, ki niso pod nadzorom, voda v njih pa je po redkih  
meritvah praviloma mikrobiološko neustrezna. Za razvoj regije bo ključnega pomena 
dolgoročno zagotoviti zdravo pitno vodo v zadostnih količinah za vse prebivalce in preprečiti  
vpliv nove urbanizacije na vodne vire.

Rešitev

Prvi korak k celovitemu varovanju virov je vzpostavitev jasnega pregleda nad stanjem v 
celotni regiji. Po eni strani to pomeni celovit pregled količine in kakovosti sedanjih vodnih  
virov ter opredelitev njihovega pomena v oskrbi regije in ne zgolj posameznih občin, po 
drugi, pa je treba identificirati potencialne nove vodne vire. Ključna strateška informacija v 
tem trenutku je koliko kakovostne vode je sploh mogoče zagotoviti prebivalcem in industriji, 
ter kje so perspektivni vodni viri.

Za varovanje vodnih virov pred vplivi kmetijstva je pomembno zlasti izobraževanje kmetov 
za kmetovanje na najširših vodozbirnih območjih in učinkovit nadzor. V celotni regiji težimo  
k vzpostavitvi stalnega uvajanja dobre kmetijske prakse: intenzivno teoretično in praktično 
izobraževanje kmetov v sodelovanju s Kmetijsko svetovalno službo za pravočasno gnojenje v 
pravih količinah ter uporabo ustreznih zaščitnih sredstev. V sodelovanju s kmetijsko 
inšpekcijo pa se nadzira tudi ureditev vodotesnih in dovolj velikih gnojišč in jam za gnojevko 

7 Projekti se smiselno nadaljujejo, zato so predstavljeni v enem sestavku
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oz. gnojnico. Kmetom bo regija pomagala pri pridobivanju sredstev iz kmetijsko-okoljskih  
programov za investicije v tovrstno infrastrukturo.

Zgrajena bo infrastruktura, ki bo omogočala bolj centraliziran zajem in distribucijo vode v  
večini regije. S tem bo zagotovljena varna oskrba ob onesnaženju ali izpadu posameznih  
vodnih virov, z mešanjem vode iz posameznih virov pa tudi ustrezna kakovost vode.  
Dolgoročno se bo celoten sistem upravljal skupno, saj bo tako najbolje zagotovljena 
optimalna izraba vodnih virov.
S trajnostnim urejanjem vodotokov, pri katerem bodo zagotovljena dovolj velika zadrževalna 
območja, bo zagotovljena poplavna varnost. Pri izvajanju vodnogospodarskih ukrepov bodo 
reke urejene tako, da bodo uporabne tudi v rekreacijske namene.
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Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Študi ja izvedl j ivos t i povezovanje 
vodovodnega sistema 

Komunalna podjetja 72.000 EUR

Projekti in ukrepi za povezovanje 
vodovodnega sistema regije

Komunalna podjetja 480.000 EUR

Povezava vodovodnega sistema v regiji Komunalna podjetja 3.000.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Dolgoročno zagotovljena kakovostna pitna voda v zadostnih 
količinah 

Indikator: Povezan regionalni vodovod v eno organizacijo
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: Komunalna podjetja in občine
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 72.000 EUR
• Izvedbeni stroški 3.480.000 EUR
Vir sredstev: Komunalna podjetja skozi posojila
Rok izvedbe: Študija september 2003

Projekti junij 2005
Izvedba december 2006

18.2.2.3 Izvedbeni projekt: Študija odvajanja in čiščenja odpadnih vod

Ozadje

Regija je sicer bogata z vodnimi viri, a je njihova dolgoročna varnost in kakovost ogrožena  
zaradi urbanizacije, intenzivnega kmetijstva, industrijskega onesnaževanja in preteklih  
posegov v vodotoke. Najbolj so hitrega in sistematičnega urejanja potrebna porečja Save,  
Ljubljanice in Krke, kjer čistilne naprave še niso urejene. Poleg urejanja kmetijstva in  
onesnaževanja iz industrije bo potrebno poskrbeti za izgradnjo in ustrezno delovanje čistilnih 
naprav. 

Kot prednostna se, tudi zaradi možnosti pridobitve mednarodnih sredstev, kaže izvedba 
čistilne naprave Šentvid pri Stični. Za izvedbo te čistilne naprave je pismo o sodelovanju  
podpisalo 23 občin porečja Krke. Za izvedbo je potrebnih 180 milijonov SIT projektna 
dokumentacija pa je že pripravljena. Občina Ivančna Gorica bo v prihodnjem letu pridobila  
tudi gradbeno dovoljenje, med tem ko je kanalizacijski sistem že zgrajen.   

Rešitev

Na regionalni ravni je potrebno poskrbeti za pripravo programa opremljanja s čistilnimi  
napravami predvsem pa vzpostaviti sistem izgradnje čistilnih naprav, ki ne bo obremenjeval  
občinskih proračunov in bo hkrati prilagojen zahtevam slovenske zakonodaje o čiščenju 
odpadnih voda iz naselij.

Študija mora odgovoriti na naslednja vprašanja:
• Kakšen sistem čiščenja in odvajanja odpadnih vod je potrebno zgraditi za posamezno 

porečje?
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• Na kakšen način naj občine finančno sodelujejo pri izgradnji in kako naj pridobijo druge 
vire za izgradnjo? 
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Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Kratka analiza stanja za pripravo projektne 
naloge

Komunalna podjetja 30 dni

Študija odvajanja in čiščenja odpadnih vod Komunalna podjetja 72.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Učinkovito čiščenje odpadnih voda
Indikator: Pripravljena študija izvedljivosti
Območje izvedbe: Porečja Save, Ljubljanice in Krke
Nosilec: RRA in občine
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 72.000 EUR
• Izvedbeni stroški 
Vir sredstev: Občine v porečjih Save, Ljubljanice in Krke
Rok izvedbe: December 2005

18.2.3 Podprogram: Ljudem prijazne spletne vsebine

Uporaba storitev na medmrežju (internetu) v regiji je majhna, predvsem zato, ker je na voljo  
malo storitev in ker je za uporabo tehnologije usposobljenih malo prebivalcev. V regiji je  
nekaj pozitivnih primerov rabe na primer: elektronsko bančništvo, prostorski plan občine 
Vodice. 
Sicer pa v regiji praktično ni razvitih medmrežnih upravnih postopkov, občine malo 
uporabljajo oz. nimajo prostorskih informacijskih sistemov, zanemarljiv je delež naročanja 
izdelkov široke porabe, podjetja pa med seboj komunicirajo kvečjemu prek elektronske pošte 
in nimajo skupnih storitev.

Cilji podprograma

• Omogočiti prebivalcem brezplačen fizični dostop do omreženih računalnikov 24 ur 
dnevno.

• Omogočiti izvajanje storitev občin in posredovanje javnih informacij prek medmrežja.

Orodja za izvedbo podprograma

Skupen sklad za e-vsebine;
Koncesije;
Razpisi EU;
Sodelovanje z UE zaradi upravnih postopkov;
Sodelovanje z e-ministrstvom;
Naložbe občin.

Partnerji

posamezni ponudniki storitev

Kazalci uspešnosti

delež upravnih postopkov občin in upravnih enot prek medmrežja, 
delež prebivalcev, ki redno uporabljajo medmrežne storitve v regiji
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18.2.3.1 Izvedbeni projekt: Analiza možnosti in potreb javnih storitev na medmrežju ter 
vzpostavitev storitev na medmrežju

Ozadje 

Slovenska podjetja bodo z možnostjo kandidiranja za izrazito aplikativno naravnane  
mednarodne projekte pridobila ne le sofinanciranje s strani Evropske komisije, temveč tudi  
pomoč pri vzpostavljanju mednarodnih kontaktov. Ministrstvo za informacijsko družbo je 
prevzelo vodenje tega projekta na slovenski ravni. Naš cilj je organizacijsko pomagati kar 
največ projektnim skupinam pri uspešni prijavi projektov. S tem bi se sredstva iz državnega  
proračuna namenjena za pristop k programu vrnila nazaj v Slovenijo v obliki podpore 
aplikativnih projektov za obogatitev digitalnih vsebin.
Predvidena sredstva za obdobje 2001 – 2006 so 23 mio EUR prispevkov iz Evropske  
komisije.
Projekti bodo podpirali razvoj in rabo digitalnih vsebin na medmrežju. Namen podprograma 
je vključiti regionalne projekte v evropske pobude skozi program e-Content. Zato je celoten  
podprogram zasnovan na vsebini tega evropskega razpisa. Razpis e-Content podpira tretji cilj 
e-Europe: »spodbujanje rabe Interneta«. Republika Slovenija bo postala članica programa e-
Vsebine, ki ga izvaja Evropska komisija. Program je bil sprejet z odločbo Sveta 22. decembra  
2000 in zajema vzpodbujanje in pospeševanje uporabe evropskih digitalnih vsebin na 
globalnih omrežjih ter širjenju večjezičnosti in kulturne raznolikosti v informacijski družbi.

Rešitev 

Program e-Vsebine je zasnovan na treh glavnih področjih:
• izboljšanje dostopa do informacij in pospeševanje uporabe informacij javnega sektorja,
• večjezična in kulturno raznovrstna obogatitev digitalnih vsebin in
• povečanje dinamike trga digitalnih vsebin.
Program in projekti bodo tržno usmerjeni in bodo podpirali dostop do visoko kakovostnih 
medmrežnih vsebin in storitev. Projekti vključeni v te vsebine štejejo za projekte kratke 
narave 24 do 36 mesecev. Razvite bodo rešitve na obstoječi tehnologiji in nova poslovna 
partnerstva ter poslovni modeli. 
Raziskovalni projekti, offline multimedijske aplikacije in projekti daljši od 3 leta niso 
primerni za program e-Content.
Vsi ukrepi v okviru programa e-Content morajo upoštevati načela postavljena v direktivi  
95/46/EC o zaščiti osebnih podatkov. 

Izboljšanje dostopa do informacij in pospeševanje uporabe informacij javnega sektorja
Javne informacije so ključen vir za razvoj poslovnega in civilnega sektorja Evropske unije.  
Na podlagi mednarodnih dogovorov so prednostne vsebine vladnih medmrežnih vsebin: 
vzpostavitev uporabnih javnih vsebin, med njimi zakonodaja, kulturne, okoljske in prometne 
informacije, razvoj usklajenega pristopa k informiranju s sektorji, vključujoč Evropsko unijo.  
Program e-Content bo s podporo projektom in drugimi aktivnostmi, ki bodo posebej 
namenjene povečanju možnosti rabe interneta, prispeval k boljši rabi javnih informacij v  
Evropi. 

Večjezična in kulturno raznovrstna obogatitev digitalnih vsebin 
Razvoj večjezičnih in kulturno raznovrstnih informacij in dostopa do njih je ključen pogoj za 
razvoj masovnega trga medmrežnih produktov in storitev. Raziskovalne in razvojne aktivnosti 
večkrat ne zagotavljajo prenosa tehnoloških izboljšav v poslovne rešitve. 
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Aktivnosti bodo zato usmerjene v spodbujanje sodelovanja na Evropski ravni med različnimi 
jezičnimi območji, s čemer bo omogočena konkurenčnost s podporo razvoju, proizvodnji in 
distribuciji kakovostnih večjezičnih vsebin v kulturno različni Evropi.  
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Povečanje dinamike trga digitalnih vsebin
Z namenom da se bomo izognili tržnim nihanjem na področju medmrežnih storitev in  
zmanjšali njihove negativne posledice na ekonomsko rast in zaposlovanje, bo program e-
Content podprl tri široka področja, ki lahko povečajo dinamiko trgov:   
• dostop do obstoječih in razpoložljivih trgov kapitala, 
• enoten evropski pristop k reševanju avtorskih pravic, 
• podpora razvoju skupne vizije o tržnih trendih in pričakovanem razvoju. 

Te teme skupaj predstavljajo tretjo skupino ukrepov, ki jih bo podprl program e-Content. 
Vsa ta tri področja pa prispevajo k vzpostavitvi ugodnega okolja za razvoj, distribucijo in  
komercializacijo evropskih spletnih vsebin. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Analiza potreb in možnosti vsebin, ki bi jih 
potrebovali na medmrežju ter priprava prijave na 
razpis programa e-content

Občina Mengeš 12.000 EUR

Zagon projekta dostop do javnih storitev na 
medmrežju

RRA LUR 448.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Delovanje javnih storitev na medmrežju
Indikator: Možnost dostopa do lokacijske informacije v vsaj 15 občinah
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 12.000 EUR
• Izvedbeni stroški 448.000 EUR
Vir sredstev: Občine za zagonska sredstva 12.000 EUR

Občine za izvedbo 48.000 EUR
Program e-Content 400.000 EUR

Rok izvedbe: Analiza junij 2004
Izvedba.september 2006

18.2.4 Podprogram: Ponudba storitev za kakovostno življenje

Visoka kakovost življenja v prestolnici in njeni okolici temelji na pestri izbiri kakovostnih  
storitev od visoke kulture, zabave, izobraževanja do naravnih lepot, športa, rekreacije,  
gostinstva in kakovostne hrane. Ljubljana in okolica nudita pestro ponudbo raznovrstnih 
storitev, ki pa jo je možno še izboljšati in popestriti. Z razvojem podjetništva, infrastrukture 
ter skupnim trženjem je možno povečati dostopnost storitev in tako izboljšati njihovo 
gospodarnost. 

Cilj  i podprograma   

• Zagotoviti čim bolj raznovrstno ponudbo 
storitev za kakovostno življenje

• Zagotoviti infrastrukturne in tržne pogoje 
za gospodarsko uspešnost ponudnikov 
storitev

• Koncentracija ponudbe na dostopnih krajih
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Orodja za izvedbo podprograma 

Informacije o ponudbi
Sodelovanje med ponudniki
Trženje
Zagotavljanje prostorov in infrastrukture
Grozdenje

Partnerji

Kulturne organizacije in društva, Podjetja, Šolstvo,
Trgovina, Turizem, Športne organizacije in društva,
Kmetijstvo, Upravljalci voda, gozdov in naravnih vrednot, Občine, Državni organi

Kazalci uspešnosti 

Število eko kmetij, število na novo odprtih trgovin z bio hrano, število novih tematskih 
parkov 

18.2.4.1 Izvedbeni projekt: Mini Slovenija 

Ozadje

V Ljubljanski urbani regiji narašča število obiskovalcev, ki prihajajo tako iz Ljubljane in  
okolice, kot tudi tujine. Niti v regiji niti drugje po Sloveniji ni tematskega parka, v katerem bi  
bila prikazana Slovenija v malem, kar bi bilo zanimivo tako iz izobraževalnega in narodnega  
aspekta, kot tudi turističnega. 

Rešitev

Izgradnja tematskega parka »Mini Slovenija«, ki bo razpolagal z najbolj znanimi stavbami in  
objekti v Sloveniji po zgledu Minimundusa v Celovcu.

Dejavnost projekta sodi v turistično izobraževalno tematiko, ki je okolju dobrodošla, saj ne  
povzroča nikakršnih stranskih onesnaževalnih motenj okolja. Dejansko je to obogatitev 
okolja s parkovno površino, v kateri bodo nameščeni miniaturni objekti iz vse Slovenije.  
Glede na to, da bo Slovenija del EU, bodo v parku Mini Slovenija postavljene tudi najbolj  
značilne zgradbe članic EU, za kar so že vodeni razgovori z določenimi kulturnimi  
ministrstvi držav EU o dobavi načrtov ali miniatur. 

Podatki o projektu

Cilj: Izvedba novega turističnega produkta
Indikator: Izveden projekt
Območje izvedbe: Vse občine posebej za območja s posebnimi razvojnimi 

problemi
Nosilec: Zavod za turizem Ljubljana
Vrednost projekta: 
Zagonski stroški
Izvedbeni stroški 1.100.000 EUR
Vir sredstev:
Rok izvedbe: Junij 2006

Stran 58



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

18.2.4.2 Izvedbeni projekt: Inovativni in celostni razvoj turistične ponudbe na podeželju

Ozadje

Območje razpolaga s številno naravno in kulturno dediščino ter z izjemnimi možnostmi za  
rekreacijo, a mu primanjkuje celostna predstavitev vse turistične ponudbe in njihova 
organizacija oziroma vključitev vseh danosti v turistično ponudbo na inovativen način 
vključno s trženjem.

Rešitev

Izjemnega pomena je organizacija skupne predstavitve z natančnimi zemljevidi in opisi  
dostopov v več jezikih in organizacija prevozov, ekskurzij oz. najem avtomobilov, po ureditvi  
poti pa tudi sposoja koles. Pomembna je skupna informacijska točka in urejena spletna stran. 
S turistično ponudbo se bo ohranjala tradicija z oživljanjem običajev rokodelstva in domače  
obrti  staroselcev. Razširjene bodo možnosti prenočevanja pri zasebnikih in na kmetijah, pri  
čemer bo, še posebej za mladino uvedeno, zastonjsko prenočevanje v zameno za  
vsakodnevno nekajurno delo na kmetiji ali pomoč pri skrbi za ostale goste.  Vse to bo 
zanimivo tako iz izobraževalnega kot tudi doživljajskega vidika, saj bo celotna turistična  
ponudba spominjala na določeno zgodovinsko obdobje (npr. v primeru Ljubljanice na 
mostiščarje). V posameznih vaseh so bili izvedeni CRPOV programi , ki jih je smiselno 
povezati in rezultate vključiti v skupno tržno ponudbo.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
• vključitev naravne in kulturne dediščine v turistično ponudbo
• pregled  in  povezava CRPOV  programov v regiji  glede na  njihovo 

vključevanje  v turistično  ponudbo
• vključitev kmetijstva v turistično ponudbo
• izdelava turistične karte območja Ljubljanske regije
• predlog turistične ponudbe z vidika spodbujanja rekreacije in zdravega 

načina življenja
• predstavitev celotne turistične ponudbe območja v publikacijah in na 

spletnih straneh
• izdelava vsebinskega predloga informacijskih točk na značilnih 

turističnih lokacijah 
• organizacija informacijske točke

Podatki o projektu

Cilji: Naravna in kulturna dediščina je vključena v turistično 
ponudbo na inovativen način
Kmetijski produkti so z izvirnim in prodornim trženjem 
vključeni v turistično ponudbo
Celotna turistična ponudba območja je predstavljena na 
publikacijah in spletnih straneh
Organizirana je informacijska točka

Indikator: dobra obiskanost
veliko povpraševanje in prodaja produktov
številni turisti udeleženi v kolesarstvu in jahanju
prodaja publikacij in velik odziv na spletne strani
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vzpostavljena informacijska točka na primerni lokaciji
Območje izvedbe: Podeželske občine zaledja Ljubljane
Nosilec: RRA  LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 3000  EUR
• Izvedbeni stroški 27 000 EUR
Vir sredstev:
Rok izvedbe: oktober 2003

18.2.4.3 Izvedbeni projekt: Razvoj  podjetniškega  pristopa  na  podeželju

Ozadje

Specifične razmere na podeželju  zahtevajo, da pri pospeševanju razvoja podjetništva 
upoštevamo okoliščine, ki v značilnih tipih območij zavirajo ali pa pospešujejo razvoj  
podjetništva.

Medtem ko območja, ki imajo dobro razvito podjetništvo potrebujejo le usmerjevalne ukrepe, 
je v manj razvitih območjih, posebej v območjih praznjenja, podjetništvo zelo težko 
vzpostaviti brez različnih pospeševalnih ukrepov.

Rešitev

Podjetniški pristop mora biti prilagojen značilnostim razvojnih problemov in usmeritvam za  
razvoj podjetništva v posameznih tipih območij.  Zato je potrebno:
• Oceniti stopnjo raznovrstnosti različnih dejavnosti v posameznih območjih.
• Vzpostaviti evidenco oblik podjetništva, ki jih primanjkuje v posameznih območjih regije.
• Izdelati bilanco delovne sile po posameznih podobmočjih s posebnim obzirom na 

presežek ali primanjkljaj delovnih mest tudi po glavnih sektorjih dejavnosti. 
• Opredeliti najbolj pereče razvojne probleme in jih soočiti z možnimi oblikami razvoja  

podjetništva.
Za posamezna geografsko zaključena območja ter problemske sklope bomo kolikor je le  
mogoče konkretizirali inštrumente za razvoj podjetništva na različnih področjih:
• domača obrt z uporabo še neizrabljenih lokalnih virov,
• trženje kmetijskih in živinorejskih proizvodov za neposredno uporabo, 
• uvajanje dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu.

Ukrepi

Koraki
Izobraževanje (sodelovanje med občinami pri razvoju podjetniškega  pristopa, oblikovanje 
regijskega modela za razvijanje podjetništva, promoviranje  primerov dobrih praks za 
razvijanje podjetništva, podjetništvo s specifiko podeželja, prenos dobrih praks, trženje, 
ekoturizem, okoljevarstvo, e-poslovanje, spletne strani, management)
Strokovne priprave in izvedbe (podjetniška organizacija in pristop pri razvoju podeželja, 
upoštevanje   različnih tipov območij, razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, celostno 
trženje območja, skupna blagovna znamka, vzpostavitev prilagodljivih podatkovnih baz)

Podatki o projektu

Cilj: 1-Izvajanje izobraževanja
2-Spodbujanje razvoja podjetništva v različnih tipih območij
3-Razvoj dopolnilnih dejavnosti
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4-Uvedba blagovne znamke
5-Vzpostavljene prilagodljive podatkovne baze

Indikator: 1-izvajani in dobro obiskani so tečaji, seminarji, ekskurzije
2-izvajanje raznolikih podjetniških pristopov glede na tipe 
območij
3-območje razpolaga z dobro ponudbo in ekonomskimi rezultati 
dopolnilnih dejavnosti
4-v blagovno znamko je vključeno veliko število kmetov
5-ključni akterji podeželja imajo dostop do prilagodljivih 
podatkovnih baz

Območje izvedbe: Vse podeželske občine zaledja Ljubljane
Nosilec: RRA  LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 5000 EUR
• Izvedbeni stroški 30 000 EUR
Vir sredstev:
Rok izvedbe: November 2003

18.3 Prednostna naloga: Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za 
ustvarjalnost

18.3.1 Podprogram: Grozdenje izobraževalnih, raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva ter prilagajanje družbenih storitev potrebam sodobnega načina 
življenja 

Obseg in struktura lokalnih centrov srednjega šolstva v okolici Ljubljane ne zadostuje 
lokalnim potrebam, zato se skoraj polovica srednješolcev dnevno vozi v srednje šole zunaj 
svojega ožjega območja. Gospodarstvo občuti pomanjkanje usklajenosti programov 
izobraževanja v območju s potrebami razvoja, problem pa je tudi motiviranost in  
usposobljenost mladih za podjetništvo. Mladi in visoko izobraženi ljudje s svojimi znanji so 
razvojni potencial regije, a ta potencial ni ustrezno izkoriščen za povečevanje dodane  
vrednosti. Zato bi bilo treba izboljšati usposobljenost strokovnjakov za prilagajanje in  
kakovostno vodenje podjetij. V časih globalizacije je kritičnega pomena vseživljenjsko učenje  
oziroma usposabljanje odraslih, saj se tehnologije spreminjajo vsakih nekaj let in le malokdo  
lahko računa, da bo vso delavno dobo opravljal enako ali podobno delo. 

Možna rešitev naštetih problemov se ponuja  v razvoju izobraževalnih središč okrog 
obstoječih ali bodočih šol, kjer bi lahko ustrezno pomešali izobraževalne, raziskovalne in 
gospodarske organizacije. Skozi učne programe bi potem lahko izobraževanje in razvoj  
potekalo bolj usklajeno s potrebami podjetij, razvila pa se bo tudi ponudba vseživljenjskega 
učenja in zaposlitveni servisi. Ti centri bodo začrtani v regionalni prostorski zasnovi, njihov 
razvoj pa bodo usmerjali sveti sestavljeni iz predstavnikov šol, podjetij, raziskovalnih  
institucij in občin. Možne lokacije so Ljubljana Center, Ljubljana Poljane, Ljubljana  
Bežigrad, Kamnik, Domžale, Vrhnika, Ivančna Gorica, Grosuplje, Logatec. Poleg centrov 
samih je potrebno vzpostaviti tudi druge povezave med sodelujočimi, kjer bi organizacije, ki  
ne bodo prisotne v centru lahko dobro komunicirale med seboj in tako zagotavljale trg  
izobraževalnih storitev.  

Cilji podprograma 
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• Usposobiti globalno konkurenčne 
strokovnjake in podjetnike in jih obdržati 
v regiji

• Vzpostaviti mrežo središč, ki bodo na 
e n e m m e s t u n u d i l a f o r m a l n o 
izobraževanje srednje in po možnosti 
višje stopnje, usposabljanje odraslih, 
zaposlitveni (+študentski in upokojenski) 
servis in podjetniški inkubator. 

• Povečanje konkurenčnosti izobraževalnih 
organizacij in vstop zasebnega sektorja v 
izobraževanje

Orodja

Prostorska zasnova izobraževalnih središč, usklajevanje ponudbe, tržne raziskave, povezane 
storitve na medmrežju, poslovne konference, izobraževanje, tvegani kapital, povezave z  
izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami, koncesije za zasebne šole.

Partnerji

Podjetja, GZS, OZS, občine, srednje šole, univerze, pristojna ministrstva

Kazalci uspešnosti

Dodana vrednost na zaposlenega, vzpostavitev izobraževalnega središča, zmanjšanje deleža 
števila nezaposlenih s VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

18.3.1.1 Izvedbeni projekt: Mreža tehnoloških parkov regije

Ozadje

Na območju regije je precej skupin podjetij, ki poslujejo na podobnih področjih storitev in 
proizvodnje. V Ljubljani deluje univerza, poleg nje pa je v regiji veliko srednjih šol, ki 
predstavljajo dobro osnovo za tehnološki in podjetniški razvoj. Na razgovorih s predstavniki  
podjetij se je kot največja slabost območja pokazalo pomanjkanje ustvarjalnih ljudi, ki bi v  
podjetjih lahko vodili razvoj. Glavni namen razvoja tehnoloških parkov bo zato zagotavljati 
kritično maso človeških virov in povezav med podjetji in raziskovalnimi ustanovami in tako 
preseči trenutno slabo rabo raziskovanj v podjetniških projektih. 

Rešitev

Spodbujanje sodelovanja podjetij v proizvodnih in storitvenih dejavnostih bo potekalo preko 
rednih poslovnih konferenc in zagotavljanja skupnih poslovnih funkcij, za katere se bo  
pokazala potreba. Primer takšnih funkcij so tržne raziskave in trženje na medmrežju. 
Pričakujemo, da bo tovrstno sodelovanje koristilo predvsem malim in srednjim podjetjem,  
lahko pa bo ponudilo zanimive priložnosti tudi večjim.

V območju regije bo določena lokacija za razvoj tehnoloških središč, kjer bodo ustrezno 
pomešane izobraževalne in gospodarske organizacije. Za izvedbo podprograma bomo najprej  
analizirali potrebe gospodarstva in preverili njegovo pripravljenost za sodelovanje. Le tako bo  
skozi nove učne programe izobraževanje potekalo usklajeno s potrebami podjetij. Centri bodo 
začrtani v regionalni prostorski zasnovi, razviti pa bodo po geografskem vzorcu po celotni  
regiji. Na tej podlagi bodo potencialne domače ali tuje visokošolske ustanove povabili, da se 
preselijo ali uvedejo nov program na tej lokaciji.
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Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova projekta in priprava programa 
izvedbe

RRA LUR in Tehnološki park 
Ljubljana

100 dni

Dogovor z občinami in prva naložba 
za izvedbo prvih faz projekta 

RRA LUR in Tehnološki park 
Ljubljana

24.000 EUR

Zakup prostora in začetek delovanja 
centrov

RRA LUR in Tehnološki park 
Ljubljana

1.480.000 
EUR

Podatki o projektu

Cilj: Tehnološko razvita regija
Indikator: Delujoča najmanj dva nova tehnološka parka v regiji
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR in Tehnološki park Ljubljana
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 44.000 EUR
• Izvedbeni stroški 1.480.000 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški RRA LUR in Tehnološki park Ljubljana (100 

dni) ter občine 44.000 EUR
Izvedbeni stroški občine 480.000 EUR in EU 1.000.000 EUR

Rok izvedbe: December 2005

18.3.1.2 Izvedbeni projekt: Grozd turističnih organizacij

Ozadje

V Ljubljanski urbani regiji narašča število prebivalcev, s tem pa tudi potrebe po možnostih za  
turizem, šport in rekreacijo. Hkrati se manjša obseg zelenih površin v ravninskem delu, 
možnosti za turizem pa so še vedno slabo izkoriščene. Z ugodnimi prometnimi povezavami 
narašča tudi število obiskovalcev območja, ki sem prihajajo predvsem iz Ljubljane in okolice. 
Tako veliko zaledje obiskovalcev ponuja možnost uspešnega trženja turističnih znamenitosti, 
športnih in rekreacijskih dejavnosti, še posebej skupaj z lokalnimi kulturnimi, etnološkimi in 
zgodovinskimi znamenitostmi in gostinsko ponudbo. 

Hriboviti oz. gorski del regije (npr. Kamniške Alpe, hriboviti svet Rašice ter vzpetine 
Posavskega hribovja, Polhograjski dolomiti,…) ponuja veliko možnosti za aktivno 
preživljanje prostega časa za širši krog obiskovalcev (pohodništvo, alpinizem, kolesarjenje in  
smučanje). Na več krajih v regiji se zaradi prisotnosti termalne vode ponuja tudi možnost  
ureditve toplic.
V regiji je športna infrastruktura neenakomerno razporejena, saj v nekaterih krajih ni športnih 
centrov in rekreacijskih površin. Aktivna so številna lokalna društva in turistične agencije, v 
mestih pa so posebej pomembni posamezni ponudniki turističnih storitev, ki pa se praviloma  
ne povezujejo za uspešnejše izkoriščenje vseh danih možnosti, promocijo in trženje.

Rešitev

Zaradi velike količine ponudnikov turističnih storitev, športnih, rekreacijskih aktivnosti je  
potrebno le-te povezati med seboj v obliki grozda.  
Tako organizirani ponudniki turističnih storitev bodo lahko sami poskrbeli za skupno 
informiranje in promocijo ponudbe. 
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Povezovanje bo namenjeno tudi oblikovanju skupnih akcij, vzpostavitvi vodniške službe 
(turistični in gorski vodniki) in izobraževanju o financiranju in trženju turistične dejavnosti. 
Zavod za turizem Mestne občine Ljubljana je že začel s povezovanjem turističnih  
ponudnikov, s povezovanjem pa je potrebno nadaljevati in ga razširiti tudi na druge dele  
regije. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova grozda turističnih ponudnikov in 
zasnova širjenja grozda na celo regijo 

RRA LUR in Zavod za 
turizem Ljubljana

100 dni

Povezovanje in delovanje grozda RRA LUR in Zavod za 
turizem Ljubljana

24.000 EUR

Aktivnosti grozda, promocija, skupni 
nastopi na trgih 

RRA LUR in Zavod za 
turizem Ljubljana

300.000 EUR

Podatki o projektu

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

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

Območje izvedbe: Vse občine posebej za območja s posebnimi razvojnimi 
problemi

Nosilec: RRA LUR in Zavod za turizem Ljubljana
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 20.000 EUR
• Izvedbeni stroški 324.000 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški RRA LUR in Zavod za turizem Ljubljana 

(100 dni) 
Izvedbeni stroški občine 24.000 EUR in EU 300.000 EUR

Rok izvedbe: Junij 2004

18.3.1.3 Izvedbeni projekt: Grozd lesno predelovalne industrije

Ozadje

Na območju regije se je že začelo ustvarjati jedro lesno predelovalne industrije, ki ga je  
potrebno podpreti in mu pomagati pri razvoju. V regiji je veliko število podjetij, ki poslujejo  
na lesnem področju, ter na področjih povezanih s to industrijo. Lesno predelovalna dejavnost  
ima v regiji in v celotni Sloveniji dolgo tradicijo, v preteklosti pa je že bilo organiziranih  
nekaj večjih trgovskih podjetij za to področje. 

Rešitev

Podobno kot pri drugih vrstah proizvodnje je tudi na tem področju mogoče organizirati boljše 
povezave med podjetji, ki bodo v prihodnosti lahko pomenile konkretnejše povezave med 
podjetji za skupne nastope na trgu. Za podjetja, ki se bodo povezovala v grozde je najprej  
potrebno ugotoviti potrebe ter pozneje začeti organizirati skupne storitve. Za razvoj  
lesnopredelovalnega področja bo potrebno v povezave vključiti tako proizvodne, kot tudi  
trgovske, marketinške, gozdarske in druge sorodne organizacije. 
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Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova lesnopredelovalnega grozda in 
zasnova širjenja grozda na celo regijo 

RRA LUR in Razvojni center 
Litija, Kamnik, Ljubljana

100 dni

Povezovanje in delovanje grozda RRA LUR in Razvojni center 
Litija, Kamnik, Ljubljana

24.000 EUR

Aktivnosti grozda, promocija, skupni 
nastopi na trgih 

RRA LUR in Razvojni center 
Litija, Kamnik, Ljubljana

300.000 EUR
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Podatki o projektu

Cilj: Povezana lesnopredelovalna industrija in skupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Indikator: Skupen nastop na tujem trgu in skupno trženje
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR in Razvojni centri Litija, Kamnik, Ljubljana
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 20.000 EUR
• Izvedbeni stroški 324.000 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški RRA in Razvojni center Litija, Kamnik, 

Ljubljana (100 dni) 
Izvedbeni stroški občine 24.000 EUR in EU 300.000 EUR

Rok izvedbe: Oktober 2006

18.3.1.4 Izvedbeni projekt: Grozd kovinsko predelovalne industrije

Ozadje

Na območju regije se je že začelo ustvarjati tudi jedro kovinsko predelovalne industrije, ki ga 
je potrebno podpreti in mu pomagati pri razvoju. V regiji je veliko število podjetij, ki  
poslujejo na kovinsko predelovalnem področju, ter na področjih povezanih s to industrijo. 
Ravno tako kot lesno predelovalna dejavnost ima v regiji in v celotni Sloveniji dolgo tradicijo  
kovinsko predelovalna industrija. Predvsem območja znana po obrtništvu in malih podjetnikih  
so se v zgodovini razvila ravno zaradi te vrste industrije. 

Rešitev

Preko rednih poslovnih konferenc in zagotavljanja skupnih funkcij bomo spodbujali podjetja 
k sodelovanju, ki bo koristilo prav malim in srednjim podjetjem, lahko pa bo ponudilo 
zanimive priložnosti tudi večjim. Primer takšnih funkcij so tržne raziskave in trženje na  
medmrežju. 
Za razvoj kovinsko predelovalnega področja bo potrebno v povezave vključiti tako 
proizvodne, kot tudi trgovske, marketinške in druge sorodne organizacije. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova kovinsko predelovalnega grozda in 
zasnova širjenja grozda na celo regijo 

RRA LUR in Razvojni 
center Litija, Kamnik, 
Ljubljana

100 dni

Povezovanje in delovanje grozda RRA LUR in Razvojni 
center Litija, Kamnik, 
Ljubljana

24.000 EUR

Aktivnosti grozda, promocija, skupni nastopi 
na trgih 

RRA LUR in Razvojni 
center Litija, Kamnik, 
Ljubljana

300.000 EUR
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Podatki o projektu

Cilj: Povezana kovinsko predelovalna industrija in skupno trženje 
za povečanje dodane vrednosti

Indikator: Skupen nastop na tujem trgu in skupno trženje
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR in Razvojni center Litija, Kamnik, Ljubljana
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 20.000 EUR
• Izvedbeni stroški 324.000 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški RRA LUR in Razvojni center Litija, Kamnik, 

Ljubljana (100 dni) 
Izvedbeni stroški občine 24.000 EUR in EU 300.000 EUR

Rok izvedbe: Oktober 2006

18.3.1.5 Izvedbeni projekt: Grozd mikrostoritvenih podjetij

Ozadje

Na trgu vlada veliko pomanjkanje programov za pospeševanje prodaje in razširitev 
distribucijskih poti za izdelke in storitve, ki jih mala in srednja podjetja ponujajo na domačem 
trgu, še manj pa je takih priložnosti v tujini, saj je vstop na tuje trge  zahteven in drag. Na  
območju regije so se začela povezovati mala podjetja, predvsem »ženska« in »družinska«, s  
komplementarno storitveno dejavnostjo.

Rešitev

S spodbujanjem sodelovanja storitvenih podjetij, ki se posredno ali neposredno povezujejo v 
aktivnosti in programe poklicnega uveljavljanja žensk in družinskega podjetništva, bo  
zagotovljeno zmanjšanje finančnih vložkov v raziskavo novih tržišč,  optimizacija uporabe  
sredstev za promocijsko in reklamno dejavnost, komplementarnost tehnoloških virov podjetij, 
ki se vključijo v grozd tako da hkrati še vedno obdržimo avtonomnost posameznega  
gospodarskega subjekta.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova mikrostoritvenega grozda in 
zasnova širjenja grozda na celo regijo 

Zavod za razvoj družinskega in 
ženskega podjetništva

100 dni

Povezovanje in delovanje grozda Zavod za razvoj družinskega in 
ženskega podjetništva

24.000 EUR

Aktivnosti grozda, promocija,  skupno 
izobraževanje,skupni nastopi na trgih 

Zavod za razvoj družinskega in 
ženskega podjetništva

235.000 EUR
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Podatki o projektu

Cilj: Povezana mikrostoritvena podjetja in skupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Indikator: Skupen nastop na trgu in skupno trženje
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 20.000 EUR
• Izvedbeni stroški 259.000 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški RRA LUR in Zavod za razvoj družinskega in 

ženskega podjetništva (100 dni) 
Izvedbeni stroški občine 24.000 EUR in EU 235.000 EUR

Rok izvedbe: December 2005

18.3.2 Podprogram: Odpiranje kulture predvsem 
mladim

V regiji je veliko kulturnih organizacij in dobro je  
poskrbljeno za ponudbo kulturnih dogodkov. Bogata 
je tudi tradicionalna kulturna ponudba mnogih 
društev, vendar pa mladi pogrešajo tudi drugačne 
prireditve (npr. koncerti rock skupin, festivali, 
turnirji, sejmi, tečaji, druženje ob hobijih, kino, 
zabave itd.), ki bi privabile tudi njih. Na področju 
kulture si organizacije želijo več povezovanja in 
sodelovanja , kar b i pomagalo pr i bol j š i 
organiziranosti in uspešnosti poslovanja kulturnih 
ustanov. V kulturi je potrebno podjetništvo in zavedanje o kakovosti ter trgih, kjer kultura 
ponuja svoje storitve. Predvsem je za povezovanje mladih in drugih skupin pomembna 
popestritev delovanja v kulturi in možnosti za ustvarjalno delovanje različnih skupin. 

Za razliko od Ljubljane je vključevanje mladih na podeželju bolj uspešno po drugi strani pa 
kulturne ustanove na podeželju težje organizirajo svojo dejavnost.

Cilji podprograma

• Razširiti ponudbo kulturnih storitev predvsem s subkulturnimi dejavnostmi
• Odpreti javne kulturne zgradbe za več uporabnikov in dejavnosti

Orodja za izvedbo podprograma 

Sodelovanje med društvi;
Prostori za delovanje društev;
Izobraževanje za projekte;
Obstoječe občinske proračunske postavke delno usmerjene v projektno delovanje društev;
Trženje programov društev.

Partnerji

Študentski klubi, kulturni domovi, centri za mlade, društva upokojencev, knjižnice.

Kazalci uspešnosti
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Število na novo javnosti odprtih prostorov za delo kulturnih skupin, Število novih kulturnih  
prireditev

18.3.2.1 Izvedbeni projekt: Izboljšano trženje kulturnih dejavnosti

Ozadje

V regiji je veliko kulturnih organizacij, ki organizirajo številne kulturne aktivnosti in  
pripravljajo zelo zanimive projekte. Kulturnih prireditev je veliko, vendar je organizacija  
njihove ponudbe pogosto premalo tržno naravnana in zato potencialnim uporabnikom 
premalo znana in dostopna. Številni prostori, primerni za najrazličnejše kulturne prireditve in 
projekte, so premalo dostopni, predvsem mladim oz. za alternativno kulturo. Občine bi lahko  
preko izboljšanega trženja prostorov v svoji lasti lažje zagotavljale sredstva za vzdrževanje 
teh prostorov, obenem pa izboljšale kulturno ponudbo.
Kulturne organizacije so premalo povezane, še posebej s potencialnimi meceni in 
organizacijami, ki se ukvarjajo s trženjem kulture in umetnosti. Boljše sodelovanje, izmenjava 
izkušenj in boljše znanje o pripravi projektov bo pomagalo pri boljši organiziranosti in 
uspešnosti poslovanja kulturnih ustanov. 

Rešitev

Kulturne organizacije in občine bodo izboljšale pripravo projektov in trženje svojih prostorov 
ter dejavnosti na področju kulture; tako se bo povečal delež sredstev, ki jih kulturne  
organizacije za svoje dejavnosti pridobijo iz drugih virov (sponzorji, meceni, programi EU, 
vstopnice) in ne iz proračuna. Občine bodo del proračunskih sredstev, ki jih sedaj namenjajo  
kulturi preko fiksnih postavk, usmerile v projekte. Enkrat letno se bo pripravil »kulturni dan 
LUR«, ki bo namenjen predvsem predstavitvi kulturnih organizacij in srečevanju nosilcev 
kulturnih dejavnosti, financerjev kulturnih dejavnosti (občine, Ministrstvo za kulturo, 
fundacije, sponzorji/meceni) in izobraževalnih ustanov.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Program trženja prostorov za kulturne 
dejavnosti v občinski lasti

Občine 40 de lovn ih dn i 
(skupaj)

Izobraževanje za trženje kulturnih 
dejavnosti

RRA LUR 10 delovnih dni

Organizacija kulturnega dneva regije Z v e z e k u l t u r n i h 
organizacij

40 delovnih dni (10 
vsako leto)

Podatki o projektu

Cilj: Približati kulturne dejavnosti širšemu krogu ljudi 
Indikator: Število obiskovalcev kulturnih dogodkov
Območje izvedbe: Vse občine posebej za območja s posebnimi razvojnimi 

problemi
Nosilec: Zveze kulturnih organizacij
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 32.000 EUR
• Izvedbeni stroški 36.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v delu uslužbencev (10 dni)

Občine in drugi nosilci pooblastil za izvedbo 80 delovnih dni 
ter 40.000 EUR za izobraževanje in organizacijo kulturnega 

Stran 69



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

dneva regije
Rok izvedbe: December 2003 za zagon 

18.3.2.2 Izvedbeni projekt: Informacijska točka za kulturne dejavnosti

Ozadje

V regiji je veliko kulturnih prireditev, projektov in aktivnosti, tako da lahko vsakdo najde kaj  
zase. Vendar ni enotnega vira informacij, ki bi zajel vse, kar se dogaja, zato je količina 
informacij nepregledna. Taka množica informacij iz zelo razpršenih virov otežujejo odločanje  
uporabnikov, o izbiri dejavnosti in udeležbi na njih ter odločanje potencialnih financerjev o 
izbiri dejavnosti, ki bi jih želeli podpreti. Poleg tega so kulturne organizacije premalo  
povezane, kar ovira snovanje in izvedbo večjih, kompleksnejših projektov. 

Rešitev

Kulturne organizacije in občine bodo skupaj oblikovale informacijsko točko, ki bo stičišče 
informacij o kulturnih dejavnostih (kje, kdaj, kdo, koliko stane), kar bo uporabnikom olajšalo 
dostop do informacij in obiskovanje kulturnih prireditev. Kulturna točka je zamišljena kot  
informacijska pisarna, ki pa bo temeljila na uporabi sodobnih sredstev komuniciranja –  
medmrežja, elektronske pošte, SMS,… Kulturna točka bo poleg tega vzpostavila sistem 
zbiranja in posredovanja informacij o:
• prihajajočih in odprtih razpisih s področja kulture,
• prostih prostorih za kulturne dejavnosti, pogojih in ceni uporabe,
• ponudnikih različnih kulturnih dejavnostih in storitvah, predvsem z namenom izmenjave  

izkušenj in povezovanja podobnih organizacij.
Informacijska točka mora biti usmerjena v podajanje informacij tako uporabnikom kot  
organizacijam, ki se ukvarjajo s kulturo, in mora olajšati trženje kulturnih dejavnosti. Po  
vzpostavitvi se bo financirala s trženjem storitev in oglasnega prostora.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Oblikovanje informacijske 
točke

Zveze kulturnih organizacij 60 delovnih dni (skupaj)

Delovanje informacijske 
točke

Zveze kulturnih organizacij 360 delovnih dni

Podatki o projektu

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

Indikator: Vzpostavljena informacijska točka
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: Zveze kulturnih organizacij
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 62.000 EUR
• Izvedbeni stroški 78.000 EUR
Vir sredstev: Zveze kulturnih organizacij in občine v delu uslužbencev (420 

delovnih dni) za izvedbo ter 56.000 EUR za vzpostavitev 
pisarne in režijske stroške njenega delovanja (brez dela)

Rok izvedbe: Junij 2003 
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18.3.3 Podprogram: Vseživljenjsko izobraževanje

V regiji je po podatkih iz leta 2000 nekaj čez 19 % ljudi starejših od 60 let. Zdravstveno stanje  
starejših se zaradi vse boljšega zdravstvenega varstva in bolj kakovostnega načina življenja 
izboljšuje, zato se njihove potrebe in možnosti udejstvovanja spreminjajo. 
Starejši bi bili lahko aktivneje vključeni v družbeno in gospodarsko življenje območja. Svoje 
bogato znanje in izkušnje bi lahko posredovali drugim, prav tako pa bi se lahko organizirali in  
z izvedbo različnih storitev dopolnjevali svoje prihodke. 
Starejši so organizirani predvsem v društvih, kjer se z različnimi dejavnostmi ukvarjajo  
ljubiteljsko in prostovoljno. Čuti pa se pomanjkanje dopolnilnih dejavnosti (izobraževanje,  
poslovna organiziranost …), ki bi tudi starejše povezovala v družbo in razvoj regije. 

Cilji

• Poleg splošnih izobraževanj organizirati tudi izobraževanje starejših s področja posebnih  
znanj pomembnih za razvoj regije.

• Vzpostavitev borze znanja, ki bo posredovala informacije o znanjih in storitvah, ki jih 
nudijo starejši.

Orodja

• Izobraževanje;
• Borza znanja;
• Sodelovanje med društvi upokojencev, 

skupinami za samopomoč;

Partnerji

Skupine za samopomoč, občine, študentski 
servisi, obrtna in gospodarska zbornica 

Kazalci uspešnosti

Število oseb, vključenih v borzo znanja v regiji 
Število oseb, vključenih v nadaljnje izobraževalne programe v regiji 
Število novih zaposlitev v regiji

18.3.3.1 Izvedbeni projekt: Somestje znanja in novih poklicev

Ozadje

V regiji obstaja vrsta ponudnikov storitev na področju zaposlovanja rednega in  
vseživljenjskega izobraževanja, vključno z državnim Zavodom za zaposlovanje.  
Povpraševanje po teh storitvah raste z rastočo dinamiko trga delovne sile. Prav tako se 
izboljšuje ponudba storitev z izvajanjem državnih programov kot so na primer Centri za  
informiranje in poklicno svetovanje. Za povečanje dinamike delovne sile in zagotovitev 
dostopa do storitev večjemu številu ljudi iz različnih ciljnih skupin so sedanje zmogljivosti  
teh centrov premajhne.

Rešitev

Vzpostaviti mrežo informacijskih središč na centralnih lokacijah v regiji, ki bodo omogočala  
dostop do storitev zaposlovanja in izobraževanja najširšemu krogu uporabnikov. Ta središča  
bodo podprta z enim ali več spletnimi portali in mrežo svetovalcev in posrednikov informacij.  

Stran 71

Podprogram 
podpira cilje in 

prioritete:

D
el

uj
oč

e 
so

m
es

tj
e

U
sp

eš
ni

 lj
ud

je
 in

 
po

dj
et

ja

K
ak

ov
os

t ž
iv

lj
en

ja
 

Sodelovanje  
Dostopnost   
Usposabljanje   



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Informacijsko središče bo interaktivno opremljena svetovalna postaja v obstoječi javni 
ustanovi ali v njeni neposredni bližini (za Ljubljano je predlagan Cankarjev dom, vhod iz  
Erjavčeve). V središču bo na voljo vse, kar je potrebno vedeti o dodatnem – vse-življenjskem 
izobraževanju in zaposlovanju na enem mestu. Ciljna publika teh središč bodo:
• iskalci nove zaposlitve in s tem povezanega dodatnega izobraževanja,
• brezposelni,
• ljudje, ki želijo realizirati lastni projekt ali dejavnost in pri tem potrebujejo svetovanje,
• tisti, ki se želijo orientirati v iskanju poklicne kariere.

Na samem mestu ali po dogovoru bo na voljo potrebno individualno svetovanje za orientacijo 
pri poklicnem usposabljanju,  zaposlovanju in projektnem organiziranju z mentorji. Skozi 
izvedbeni projekt se bo razvil portal spletnih vsebin, ki bo brezplačno dostopen. Po izkušnjah 
s pilotnim projektom v Cankarjevem domu bodo pripravljeni programi podobnih središč na 
drugih lokacijah znotraj regije na območjih z visoko koncentracijo šol in v občinskih  
središčih.  

Za podporo projektu bo ustanovljen projektni svet pri RRA v katerem bodo sodelovali vsi  
zainteresirani ponudniki storitev, kot tudi predstavniki občin, gospodarstva in izobraževanja.  
Na ta način bo projekt dovolj širok (interdisciplinaren), močan, kompleksen, odprt za aktivno  
in kreativno sodelovanje sicer razpršenih virov, da bo pritegnil h koncentraciji in sinergiji  
virov v storitveno naravnan proces. Rezultati sodelovanja  v projektu bodo:
• vzpostavitev Somestja znanja in novih poklicev v funkciji neposredne koristi za ciljne  

javnosti,
• Ljubljanska urbana regija lahko postane vzorčni regionalni model prenosljiv na druge 

regije,
• mreža sodelovanja med akterji na področju razvoja informacijsko komunikacijskih (IK) 

storitev, izobraževanja, zaposlovanja in projektnega vodenja oz. pospeševanja  
gospodarstva,

• dodatni razvoj in koncentracija (portal) pripadajočih spletnih vsebin (eLearning, eWork, 
Employment).

S tem projektom bo regija kandidirala za udeležbo v programu v »Improving Digital Literacy  
of Unemployed«, ki ga Vlada RS  pripravlja kot del programa PHARE za leto 2003.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Delovanje projektnega sveta, ki vključuje 
ponudnike storitev na področju zaposlovanja 
in izobraževanja 

RRA LUR 10.000 EUR

Pregled obstoječih storitev in možnosti 
njihovega povezovanja

RRA LUR

Koncept dostopnosti in skupnega trženja 
storitev

RRA LUR

Ugotavljanje možnosti lokacij novih središč v 
regiji

RRA LUR 

Vzpostavitev informacijskega središča v 
Cankarjevem domu

RRA LUR 300.000 EUR

Povezava informacijskih sistemov RRA LUR 100.000 EUR
Program mreže središč v regiji RRA LUR 100.000 EUR
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Podatki o projektu

Cilj: Omogočiti izobraževanje vsem družbenim skupinam
Indikator: Najmanj 50 novih zaposlitev letno
Območje izvedbe: Vse občine 
Nosilec: RRA LUR 
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 10.000 EUR
• Izvedbeni stroški  500.000 EUR
Viri sredstev: Zagonski stroški: 10.000 EUR 

Izvedbeni stroški: 500.000 EUR občine, kandidatura na 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za 
kulturo, Ministrstvo za informacijsko družbo, Program 
PHARE 2003 

Rok izvedbe: Januar 2004

18.3.3.2 Izvedbeni projekt: Internet v šole

Ozadje

Na delavnici s srednjimi šolami so te predstavile željo po boljši opremljenosti šol z  
računalniško opremo in povezavami na medmrežje. Ministrstvo za informacijsko družbo  
vsako leto objavi razpis za opremo šol. 

Rešitev

Regionalna razvojna agencija bo pomagala osnovnim in srednjim šolam pri pripravi prijave 
na razpis Ministrstva za informacijsko družbo in se z občinami dogovorila o sofinanciranju  
projekta. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Priprava prijave za celo regijo na razpis 
MID

RRA LUR 20 dni

Dogovor z občinami o sofinanciranju RRA LUR 10 dni

Podatki o projektu

Cilj: Opremljene šole 
Indikator: Pripravljena prijava do roka za prijavo na razpis
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR 
Vrednost projekta: 
Zagonski stroški 12.000 EUR
Izvedbeni stroški  440.000 EUR
Vir sredstev: RRA v delu uslužbencev (30 dni)

Občine za izvedbo sofinanciranje 40.000 EUR in MID 
400.000 EUR

Rok izvedbe: Junij 2003
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18.3.3.3 Izvedbeni projekt: Medmrežna borza znanj

Ozadje

Na območju regije je po podatkih iz leta 2000 nekaj čez 19% ljudi starejših od 60 let. 
Zdravstveno stanje starejših se zaradi vse boljšega zdravstvenega varstva in bolj kakovostnega 
načina življenja izboljšuje, zato se njihove potrebe in možnosti udejstvovanja spreminjajo. 
Starejši bi bili lahko aktivneje vključeni v družbeno in gospodarsko življenje območja. Svoje 
bogato znanje in izkušnje bi lahko posredovali drugim, prav tako pa bi se lahko organizirali in  
z različnimi storitvami dopolnjevali svoje prihodke. Starejši so organizirani predvsem v 
društvih, kjer se z različnimi dejavnostmi ukvarjajo ljubiteljsko in prostovoljno. Čuti pa se  
pomanjkanje podjetnosti oziroma poslovne organiziranosti, da bi oblikovali skupine, ki bi  
svoje znanje ponujale na trgu.

Rešitev

Vzpostavljeno bo sodelovanje med društvi upokojencev in drugimi društvi z območja. Na 
podlagi sodelovanja bo organizirana borza znanja, katere osnovna naloga bo posredovanje 
informacij o znanjih in izkušnjah ljudi, oziroma storitvah, ki bi jih lahko posredovali oziroma 
opravljali starejši. Borza bo starejšim omogočila interesno združevanje in organiziranje v  
skupine, ki bodo lahko opravljale različne storitve, drugim pa dostop do informacij o starejših,  
ki želijo svoje znanje in izkušnje deliti z drugimi oziroma jih kako drugače koristno uporabiti. 
Borza bo organizirana tako, da bodo podatki dostopni vsem zainteresiranim, zato bo 
omogočala interesno povezovanje med starejšimi in drugimi družbenimi skupinami. Ko bo 
takšna borza zaživela, se bo njeno delovanje lahko razširilo na celotno območje Ljubljanske 
urbane regije.
Organizirano bo izobraževanje za starejše na področju poslovanja podjetij, vodenja projektov,  
trženja, organiziranja dejavnosti, jezikov itd., da se bodo lažje lotili združevanja oziroma 
trženja in izvajanja svojih storitev. Organizirana bo telekomunikacijska oz. medmrežna 
podpora za pomoč na domu.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Priprava projekta in zasnova RRA LUR 50 dni
Izvedba medmrežnega portala 
ponudbe in povpraševanja 

40.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Vključevanje starejših v poslovno in družbeno življenje
Indikator: Vzpostavljena medmrežna stran borze znanj z najmanj 1000 

dostopi v prvem letu
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 20.000 EUR
• Izvedbeni stroški 40.000 EUR
Vir sredstev: RRA v delu uslužbencev (50 dni)

Delegacija EU Program malih projektov 40.000 EUR
Rok izvedbe: Junij 2005
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18.4 Prednostna naloga: Odpiranje v svet

18.4.1 Podprogram: Vzpostavljanje mednarodnih mrež

Občine in druge organizacije v regiji že uspešno sodelujejo v mnogih mednarodnih mrežah, 
vendar se bo pomen mednarodnega sodelovanja z vstopom še povečal. Za zastopanje svojih  
interesov bo regija, po možnosti v sodelovanju z drugimi regijami, zagotovila svoje  
predstavništvo v Bruslju. Naloga tega predstavništva bo spremljanje projektnih priložnosti za 
partnerje v regiji, spremljanje in informiranje o razvoju evropskih politik in podpora  
vključevanju partnerjev v mednarodne procese. 

Regija si bo v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve prizadevala za pridobitev sedeža 
vsaj ene Evropske institucije in bo v ta namen zagotovila lokacijo in prostore.

Cilji podprograma 

• Uveljaviti regijo in njene interese v okviru 
Evropske unije

• Zagotoviti prepoznavnost regije v svetu
• Pritegniti vsaj eno evropsko institucijo v 

regijo

Orodja za izvedbo podprograma 

Predstavljanje regije v tujini, 
članstvo in sodelovanje v mednarodnih mrežah in 
organizacijah, 
zagotavljanje lokacije in prostorov mednarodnim 
organizacijam v regiji, 
organizacija prireditev.

Partnerji

RRA LUR, občine, ministrstvo za zunanje zadeve, mednarodne organizacije in mreže

Kazalci uspešnosti 

Število uspelih evropskih razpisov
Vzpostavljen sedež evropske institucije v regiji
Vzpostavljen sedež regionalne pisarne v Bruslju

18.4.1.1 Izvedbeni projekt: Odprtje in delovanje regionalne pisarne v Bruslju

Ozadje

Slovenija bo leta 2004 postala polnopravna članica Evropske Unije, s čimer se bo širina in 
kompleksnost mednarodnih povezav še bistveno povečala. Veliko regij v EU v Bruslju odpira  
svoja predstavništva, ki so namenjena pridobivanju in koordinaciji regionalnih in lokalnih 
projektov, povezovanju in izmenjavi izkušenj z drugimi regijami, lobiranju na področju 
politik, ki imajo vpliv na regije in občine ter organiziranju gospodarskih nastopov v Evropski  
uniji.
Slovenija ima trenutno diplomatsko in gospodarsko predstavništvo v Bruslju, vendar ti dve, v 
sedanji obliki ne bosta mogli zagotoviti vseh storitev, potrebnih za uspešno delovanje regije v  
Evropi.
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Ljubljanska urbana regija mora v bližnji prihodnosti vzpostaviti redne komunikacije z 
organizacijami Evropske komisije in gospodarskimi predstavništvi v Bruslju. V ta namen 
mora zagotoviti ustrezno prisotnost v Bruslju.

Rešitev

Predlagamo odprtje predstavništva v Bruslju, kjer bo predstavnik regije skrbel za redno 
komunikacijo s tamkajšnjimi ustanovami. Naloge predstavnika bodo:
• Spremljanje regionalne politike EU,
• Spremljanje priložnosti za financiranje projektov iz evropskih skladov,
• Obveščanje regije in občin o dogajanju v Bruslju,
• Zastopanje regije pri delu institucij EU in drugih organizacij,
• Promocija regije v evropskih mrežah,
• Vzpostavljanje sodelovanja z drugimi regijami v Evropi in po svetu,
• Promocija regije kot poslovne lokacije,
• Stiki z multinacionalkami.
V začetni fazi za organizacijo predstavništva obstaja več opcij. Regija se lahko pridruži  
obstoječim predstavništvom drugih partnerskih evropskih regij, slovenskemu gospodarskemu 
predstavništvu, ustanovi lastno predstavništvo ali se poveže z drugimi slovenskimi regijami. 
Prvi korak pri vzpostavljanju predstavništva bo določitev najugodnejše institucionalne 
možnosti in izbira samega predstavnika. Predstavnik bo moral biti hkrati sposoben tvorno  
sodelovati pri izvedbi projektov Regionalnega razvojnega programa, vzpostaviti 
predstavništvo in zgraditi identiteto Ljubljanske urbane regije v Bruslju. Predstavništvo naj bi  
delovalo tako, da bi po začetni investiciji pokrivalo stroške iz storitev, ki bi jih opravilo za  
regijo in občine.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Organizacija in priprava 
pisarne

RRA LUR 30 dni

Delovanje pisarne RRA LUR 250.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Zastopanje regije v Bruslju
Indikator: Odprta pisarna
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 6.000 EUR
• Izvedbeni stroški 250.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR (30 dni v delu sodelavcev agencije)

Občine 250.000 EUR delovanje pisarne 
Rok izvedbe: Junij 2003

18.4.2 Podprogram: Mednarodno konkurenčne poslovne cone

Ena pomembnih ovir za razvoj gospodarstva v 
Sloveniji je pomanjkanje poslovnih lokacij, kar 
še otežujejo dolgi postopki pridobivanja 
dovoljenj za gradnjo. V regiji imamo dobre 
izkušnje s poslovnimi conami v BTC-ju, 
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Logatcu, Vrhniki, Grosuplju, Trzinu in drugje, te cone so omogočile razvoj ene najbolj  
dinamičnih poslovnih regij v Sloveniji in privabile zasebni kapital. V Ljubljanski urbani regiji  
je cela vrsta območij, kjer bi bil možen razvoj gospodarstva tako na novih kot na ponovno 
uporabljenih lokacijah, pomembna pa je priprava lokacij in iskanje mednarodnih naložb za 
zagon delovanja con.  

Cilj podprograma 

• Zagotoviti ponudbo poslovnih lokacij po konkurenčni ceni z zagotovljeno 
infrastrukturo in podpornimi storitvami, ki bodo primerne za naložbe domačih in tujih 
podjetij.  

Orodja za izvedbo podprograma

Regionalna zasnova prostorskega plana, prostorski plani občin, ureditveni načrti
Naložbe občin in drugih investitorjev 
Koncesije
Trženje poslovnih con

Partnerji

Komunalna podjetja, zasebni investitorji, soglasodajalci 

Kazalci uspešnosti 

Cena m² zemljišča v novih poslovnih conah

18.4.2.1 Izvedbeni projekt: Analiza možnosti odpiranja poslovnih con za mednarodno 
konkurenčnost, študija izvedljivosti in načrt izvedbe

Ozadje

V regiji bo potrebno pregledati možnosti razvoja poslovnih con, ki bodo uspele zagotoviti  
mednarodno konkurenčnost. Na tej osnovi bo izdelan srednjeročni in dolgoročni načrt 
razvoja, upravljanja ter vodenja poslovnih con v regiji. 
Razvoj malih in srednjih podjetij ter podjetništva, je eden izmed prioritetnih ciljev Državnega  
razvojnega programa in ključnega pomena za Slovenijo pri spodbujanju podjetniškega 
sektorja in konkurenčnosti. Eden izmed instrumentov za spodbujanje podjetništva je 
nastajanje organiziranih in učinkovitih poslovnih con, kar sovpada tudi s strategijo Državnega 
razvojnega programa za spodbujanje podjetništva.

Dobro organizirane in učinkovite poslovne cone predstavljajo najbolj osnovno obliko pomoči  
pri podjetniški rasti. V Sloveniji je razpoložljivost infrastrukture poslovnih con, v primerjavi z  
razmerami s sosednjo državo Avstrijo ter drugimi manjšimi državami EU kot so Irska, Danska 
in druge, nezadostna, tako v kvalitativnem kot kvantitativnem pomenu.

V regiji bo potrebno izbrati lokacije na podlagi splošnih meril za izbor poslovnih con:
• Fizične značilnosti (lokacija in velikost),
• Pravni status, ki vključuje prostorski načrt in lastništvo, 
• Socialno-ekonomske zadeve, ki upoštevajo človeške dejavnike (za zaposlitev) in 

zmogljivost    regionalnih razvojnih agencij in občin.
Le mednarodno konkurenčne poslovne cone bodo ustrezno odgovarjale na potrebe 
investitorjev ter se ustrezno vklopile v mednarodne trge.  Cene zemljišč v poslovnih conah v  
sosednjih državah so izjemno nizke in ponavadi ne presegajo vrednosti 6-7 EUR/m 2, takšne 
cenovne pogoje pa bomo poleg vseh drugih morali zagotoviti tudi sami. 
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Rešitev

V regiji bo izdelana študija poslovnih con, kjer bodo jasno razdelane vsebine: 
• Primerne lokacije in načrt izvedbe postopkov,
• Profil cone glede na potrebe evropskih in lokalnih trgov in glede na možnosti posameznih 

lokacij,
• Načrti gradbene izvedbe con, 
• Organizacijske rešitve upravljanja con in podpore podjetnikom v teh conah,
• Načini financiranja izvedbe in delovanja poslovnih con,
• Načrt marketinga con in načrt marketinške podpore podjetnikom v conah in
• Druge vsebine. 
Posebej pa bo naloga vključevala in predstavila rešitve za območja s posebnimi razvojnimi 
problemi. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Zasnova naloge RRA LUR 30 dni
Izvedba naloge in umestitev con v prostorske plane 
občin

RRA LUR 250.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Izgradnja in delovanje vsaj 2 mednarodno konkurenčnih 
poslovnih con 

Indikator: Najmanj 30% podjetij z vložki tujega kapitala v poslovnih 
conah 

Območje izvedbe: Vse občine posebej za območja s posebnimi razvojnimi 
problemi

Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 12.000 EUR
• Izvedbeni stroški 250.000 EUR
Vir sredstev: Zagonski stroški RRA LUR (60 delovnih dni) 

Izvedba 250.000 EUR občine regije
Rok izvedbe: Junij 2004

18.4.3 Podprogram: Podpora mednarodni skupnosti pri nas

V letih od neodvisnosti Slovenije se je mednarodna skupnost v Ljubljani in okolici stalno 
povečevala, a je še vedno relativno majhna v primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami.  
Z vstopom v EU in s povečanjem prisotnosti mednarodnih firm in organizacij v regiji se bo  
število tujcev še povečevalo. Ljubljanska urbana regija se po kakovosti življenja, varnosti,  
standardu mnogih storitev in po znanju tujih jezikov lahko meri s svetovnimi metropolami.  
Vendar v podpornem okolju za mednarodno skupnost v ljubljanski regiji manjkajo 
mednarodne šole, ki bi ustrezale pričakovanjem tujcev, neprijetnosti pa povzroča tudi sistem 
delovnih dovoljenj. Poleg tega bi bilo z majhnimi 
vlaganji v promocijo regije kot poslovne lokacije in 
podporo delovanju mednarodne skupnosti lahko 
bistveno izboljšali konkurenčnost regije v svetu. 

Cilji podprograma 
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• Vzpostavitev ustreznih mednarodnih vrtcev in šol
• Prijaznejše procedure glede delovnih dovoljenj
• Pestro delovanje različnih oblik organizacij mednarodne skupnosti
• Prepoznavnost ljubljanske regije kot vrhunske lokacije za bivanje in delo v svetovnem 

merilu

Orodja za izvedbo podprograma 

Zagotovitev lokacij in po možnosti zgradb za šole
Koncesije
Dialog z državnimi organi
Podpora mrežam mednarodne skupnosti
Sodelovanje z veleposlaništvi, mednarodnimi podjetji, nevladnimi organizacijami
Informiranje o regiji v tujih jezikih

Partnerji

Občine, Podjetja, Veleposlaništva, Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za šolstvo,  
Mednarodni klubi

Kazalci uspešnosti 

Število mednarodnih osnovnih šol v regiji
Število novih mednarodnih vrtcev v regiji 
Število letno priseljenih prebivalcev iz tujine

18.4.3.1 Izvedbeni projekt: Ustanovitev zasebne mednarodne šole 

Ozadje

V Ljubljani in okolici deluje vse več mednarodnih organizacij in podjetij, ki zaposlujejo  
mednarodno osebje. Kot ena od Evropskih prestolnic z visoko kakovostjo življenja bo regija v  
prihodnje gotovo pritegnila še več prebivalcev iz držav EU in drugih delov sveta. Privlačnost  
regije za mednarodno osebje je odvisno od kakovosti bivanja, prometne povezanosti, 
prijaznosti zakonodaje o tujcih in infrastrukture, ki podpira mednarodno skupnost. Kakovost  
bivanja v regiji je že visoka in se bo z izvedbo drugih delov RRP še dvignila. Prometno je  
Ljubljana v srcu Evrope. Zakonodaja o tujcih pa se bo z vstopom v EU prilagodila  
mednarodnim standardom. Regija lahko največ za podporo mednarodni skupnosti naredi z  
zagotavljanjem ustrezne infrastrukture.
Eden od osrednjih elementov mednarodne infrastrukture so mednarodne šole, ki velikokrat  
predstavljajo pomemben dejavnik pri odločanju ljudi z družinami in posledično njihovih 
podjetij o naselitvi v določeni regiji. Ljubljana ima mednarodno osnovno in srednjo šolo, ki  
sta del slovenskega šolskega sistema in v njiju učijo predvsem slovenski učitelji, ki jim 
angleščina ni materin jezik. Prav zasedba učiteljev z angleščino kot materinščino pa je eden 
od glavnih dejavnikov konkurenčnosti takih šol. Za povečanje privlačnosti regije za tujce in 
posledično njeno mednarodno konkurenčnost, je potrebno zagotoviti vsaj še eno zasebno 
mednarodno šolo.

Rešitev

V Evropi deluje vrsta izobraževalnih podjetij, ki upravljajo mednarodne šole v različnih 
prestolnicah. V nekaterih prestolnicah pa take šole ustanavljajo tudi skupine staršev –  
poslovnežev, ki se povežejo z mednarodnimi mrežami za akreditacijo kot je npr. Mednarodna  
matura. Za vzpostavitev take šole pa je kritičen element ustrezna, cenovno ugodna lokacija.
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Zasebna mednarodna šola bo v Ljubljanski urbani regiji vzpostavljena tako, da bo zanjo 
najdena ustrezna lokacija, ki je lahko že obstoječ objekt ali zazidljivo zemljišče. Lokacija bo  
nato s pomočjo razpisa oddana najustreznejšemu ponudniku z vidika strokovne 
usposobljenosti in kapitalske moči, ki naj bi z lastnimi sredstvi zagotovil delovanje šole. Pri 
izvedbi projekta se bo RRA LUR povezala z zainteresiranimi občinami in diplomatskimi 
predstavništvi v Ljubljani.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Iskanje investitorjev in upravljavca šole RRA LUR 150 dni

Podatki o projektu

Cilj: Izboljšanje ponudbe izobraževanja za tujce
Indikator: Delujoča šola
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
Zagonski stroški 30.000 EUR
Izvedbeni stroški 
Vir sredstev: RRA LUR (150 dni v delu sodelavcev agencije)
Rok izvedbe: December 2006

18.5 Prednostna naloga: Ekološka in kulturna mreža

18.5.1 Podprogram: Varovanje kulturne dediščine

V regiji je veliko ohranjenih spomenikov premične in nepremične kulturne dediščine, ki jih  
velja ustrezno urediti in jim nameniti ustrezno rabo, ki bo omogočala vzdrževanje in ohranitev  
kulturne dediščine v regiji. Predvsem so zanimivi objekti in predmeti, ki ponazarjajo življenje  
v naših krajih ter ohranjena kulturna krajina. Kulturna dediščina v veliki meri ni izkoriščena 
za razvoj turizma, kar bi v prihodnje lahko pomenilo novo kakovost v tej dejavnosti. Kulturno 
dediščino je potrebno povezati tudi z oddihom domačinov, ki bodo poleg ohranjene narave 
lahko v večji meri kot do sedaj spoznavali tudi kulturne objekte. 

Cilji podprograma 

• Ohranitev kulturne dediščine skozi ustrezno 
ureditev in rabo 

Orodja za izvedbo podprograma 

Regionalna zasnova prostora in prostorski plani
Občinski odloki
Koncesije in pogodbeno varstvo

Partnerji

Občine, Podjetja, Ministrstvo za kulturo

Kazalci uspešnosti 

Število objektov kulturne dediščine skozi ustrezno ureditev in rabo 
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18.5.1.1 Izvedbeni projekt: Pot slovenskih ustvarjalcev (Jurčič, Trubar, Levstik, Vega...)

Ozadje

Številni kraji v regiji so znani po tem, da se je v njih rodil ali deloval kateri od znamenitih  
slovenskih pesnikov, pisateljev ali znanstvenikov, npr. Primož Trubar, Janko Kersnik, Josip 
Jurčič, Jurij Vega, Janez Vajkard Valvasor,… Stavbe, v katerih so se rodili, ustvarjali ali živeli  
ti ustvarjalci, so danes v različnem stanju in različno znane oz. dostopne širši javnosti, v  
nekaterih so oblikovane spominske sobe ali celo manjše muzejske zbirke. Ponekod so  
oblikovane turistične poti in aktivnosti, ki povezujejo kraje in objekte, znane po posameznem 
ustvarjalcu, kot sta na primer Jurčičeva pot ter Pohod od Litije do Čateža. Z boljšo 
povezanostjo takih krajev bi objekti in zbirke postali bolj znani in dostopni širši javnosti, s  
čimer bi se povečal tudi turistični obisk krajev in objektov ter izboljšalo varovanje kulturne  
dediščine.

Rešitev

Kraji, v katerih so živeli in delovali znameniti slovenski ustvarjalci, se bodo povezali s 
tematskimi potmi po zgledu že obstoječih. Najprej se bo pripravil pregled takih krajev, lokacij 
in stanj zanimivih objektov, nato pa se bo oblikovala mreža poti, ki jih bo povezovala.  
Oblikovana bo enotna zasnova poti, ki bo označena in natisnjena v informacijsko gradivo 
(zemljevidi, zloženke).

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Analiza lokacij in objektov, 
poznanih po znamenitih 
ustvarjalcih

ZVKD 60 delovnih dni

Zasnova označitve in izvedbe 
poti slovenskih ustvarjalcev

RRA LUR 120 delovnih dni

O z n a č i t e v i n u r e d i t e v, 
pr iprava informativnega 
gradiva

RRA LUR 100.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Izobraženi prebivalci z močno zavestjo o regiji kjer živimo
Indikator: Povezava vsaj 15 krajev ter število obiskovalcev povezave
Območje izvedbe: Občine, kjer so posamezni spomeniki
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 22.000 EUR
• Izvedbeni stroški 118.000 EUR
Vir sredstev: RRA  LUR v delu uslužbencev (100 dni)

Občine in drugi nosilci pooblastil za izvedbo 100 delovnih dni 
ter 100.000 EUR za označitev in ureditev poti ter pripravo 
informativnega gradiva

Rok izvedbe: December 2005

18.5.1.2 Izvedbeni projekt: Popis ter program varovanja in rabe kulturnih spomenikov

Ozadje
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Regija ima veliko število objektov kulturne dediščine, ki pa so različno dobro ohranjeni. 
Nekateri so bili kakovostno prenovljeni in namenjeni kulturni ali kaki drugi dejavnosti,  
nekateri pa propadajo. Zanimanje za take objekte je veliko, njihovo obnovo pa otežujejo  
neurejene lastniške razmere, nejasne konservatorske smernice in pomanjkanje sredstev ter 
vizije, kako objekt uporabljati po prenovi.

Rešitev

Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD) ima evidenco objektov kulturne dediščine, ki pa  
je v različnih delih regije različne kakovosti. Evidenca se bo ažurirala, tako da bo izdelan  
jasen popis evidentiranih in zavarovanih objektov kulturne dediščine, njihovo stanje in  
lastništvo. Na podlagi popisa se bo v sodelovanju z ZVKD pripravil program varovanja in 
rabe zavarovanih objektov kulturne dediščine z usmeritvami za varovanje in rabo  
evidentiranih objektov kulturne dediščine. Program bo zajemal tudi prioritete zavarovanja 
objektov, ki so le evidentirani. Program bo temeljil na trženju lokacij in aktivnosti v 
prenovljenih objektih. 
Program varstva in rabe kulturne dediščine bo spodbujal načrtno uvajanje sodobnih tehnik in 
pristopov k ohranjanju kulturne dediščine, zato bodo pri njegovi pripravi poleg lastnikov 
objektov in organizacij, ki bodo sofinancirale obnovo objektov, sodelovali tudi ustvarjalci in  
obrtniki, ki se ukvarjajo z ohranjanjem objektov kulturne dediščine.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Ažuriranje evidence objektov kulturne dediščine ZVKD 100 delovnih dni
Izdelava strokovnih podlag za varstvo objektov ZVKD 70 delovnih dni

Izdelava programa varovanja in rabe objektov 
kulturne dediščine

RRA LUR 480.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Zagotoviti rabo objektov kulturne dediščine, ki bo omogočala 
njeno ohranitev

Indikator: Izdelan program rabe
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 34.000 EUR
• Izvedbeni stroški 586.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v delu uslužbencev (60 dni)

Občine in drugi nosilci pooblastil za izvedbo 140 delovnih dni 
ter 480.000 EUR za izdelavo programa varovanja in rabe 
objektov kulturne dediščine

Rok izvedbe: December 2006 

18.5.2 Podprogram: Učinkovito prostorsko načrtovanje

Občine so nosilec prostorskega načrtovanja na svojem območju. Infrastruktura, naravna 
območja  in poselitveni vzorec presegajo občinske meje in zahtevajo načrtovanje v širšem 
geografskem okviru. Občine bodo v prihodnosti morale določiti skupne osnove za načrtovanje 
v prostoru in pozneje uskladiti skupne točke, kjer se v prostoru srečujejo. 
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Cilji

• Zagotoviti razvoj regije kot somestja
• Ohraniti mrežni vzorec rabe prostora.
• Zagotoviti ustrezno ponudbo lokacij za 

poslovne in stanovanjske zgradbe.

Orodja za izvedbo podprograma

Regionalna zasnova prostorskega razvoja – 
določitev regionalnih izhodišč;
Prostorski plani občin – določitev rabe prostora;
Prostorski izvedbeni akti – natančnejše urejanje 
lokacij.
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Partnerji

Predstavniki gospodarstva, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za promet, strokovne službe (Zavod za gozdove 
Slovenije, Kmetijska svetovalna služba) 

Kazalci uspešnosti

Število območij prostorsko urejene strukture tal
Število združenih zemljišč oz. kmetijskih površin

18.5.2.1 Izvedbeni projekt: Demografska analiza in projekcija regije v povezavi s 
poselitvenimi možnostmi in javnimi storitvami

Ozadje

Ljubljanska urbana regija, v nasprotju z večino ostalih regij beleži v zadnjih obdobjih rast 
prebivalstva, kar se odraža tudi v potrebah po večanju območij, namenjenih poselitvi, kot tudi  
v drugih, predvsem prometnih posegih, ki so nujni za uspešno povezavo naselij z  
zaposlitvenimi centri. Ob pripravi planskih dokumentov je zato treba utemeljiti skladnost  
predlaganih širitev območij za poselitev z obveznim republiškim izhodiščem za poselitev,  
zato je potrebno v ta namen izdelati strokovne podlage. Spremembe in dopolnitve prostorskih  
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije, ki so pričele 
veljati v marcu 1999 uveljavljajo poselitev kot obvezno republiško izhodišče.
Urad RS za planiranje je izdal priporočila za okvirno vsebino strokovnih podlag, ki jih mora 
posamezna občina predložiti, da lahko uveljavi posamezne širitve ureditvenih območij naselij.

Rešitev

Strokovne podlage bodo zato izdelane do nivoja uporabnosti za prostorski izvedbeni akt, 
kakršen je določen z Zakonom o urejanju prostora in drugih posegov v prostor.(Ur.l.S, 
št.18/84, 37/85, 43/89, 29/86, RS 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97).
Ena od pomembnih analiz, ki jih je potrebno pripraviti kot strokovno podlago za spremembo 
prostorskih dokumentov je tudi demografska analiza. V načrtovani nalogi je demografska 
analiza zastavljena načrtno in dovolj obsežno, da jo bo mogoče uporabiti tudi v druge namene  
(npr. strategije razvoja občin).
Na osnovi seznama podatkov iz popisov prebivalstva Republike Slovenije v letih 1981, 1991 
in 2001 ter tekočih podatkov Registra prebivalstva RS je praktično mogoče dobiti 80% 
izpeljanih parametrov za potrebe srednjeročnega in dolgoročnega planiranja. 

Za posamezna naselja, občine in za celotno regijo se bodo izdelale preliminarne projekcije na  
osnovi obstoječih trendov, z intervencijami v projekciji v tistih časovnih presekih, ki jih 
plansko predvidevamo kot večji poseg v izgradnji večjega števila stanovanj. Za te projekcije  
je potrebnih mimo preteklih demografskih podatkov uporabiti tudi predvidene (planirane) 
demografske prilive (priseljevanje novih prebivalcev), tako da razpolagamo s spontanim 
razvojem (kot osnovo za nadaljnje poglobljene analize) ter s planiranimi in usmerjenimi  
razvojnimi trendi.  Na osnovi informacij Statističnega zavoda RS, ki je s svojo bazo osnova za  
vse projekcije, je mogoče brez večjih problemov dobiti izvorne podatke po naseljih za  
predlagane popise prebivalstva. Ti podatki nam omogočajo dobiti naslednje izpeljanke,  
pomembne za izdelavo planskih dokumentov.

Kot naselje naj bo privzeto naselje po registru prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska  
uprava Republike Slovenije. Razpršena gradnja se bo upoštevala kot del naselja h kateremu  
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razpršena gradnja gravitira. Za vsako naselje bodo opredeljeni trendi sprememb in primerjani 
s trendi sprememb za občino in celotno regijo.

Izdelane bodo naslednje analize:
Po
z

Analiza Naselje Občina Regija

A1 PREBIVALSTVO
število prebivalcev po popisih, projekcija 
prebivalstva

X X X

A2 T R E N D I R A S T I P R E B I V A L S T V A
nataliteta, fertilnost žena, mortaliteta

O X X

A2 STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALSTVA
starostne skupine po petletnih obdobjih, generacijske 
strukture, po spolu, aktivno prebivalstvo,
povprečne starosti, mediane starosti

X X X

A3 GOSPODINJSTVA
število gospodinjstev, vrste gospodinjstev, vrste 
družin, število družinskih članov

X X X

A4 MIGRACIJE
selitvene migracije znotraj občine, med občinami, 
med državami)

X X X

A5 G O S T O T A P O S E L I T V E
geografska analiza

O X X

A6 KMETIJSTVO
število kmečkih gospodarstev, velikost kmetij

X X X

X – bo izdelano, O – ne bo izdelano
Vse analize bodo predstavljene numerično (tabele s podatki), grafično (grafi podatkov, karte  
prostorskih podatkov) in tekstovno (obrazložitev analize, strokovna ocena podatkov). 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Koordinacija projekta RRA LUR 22 dni
PREBIVALSTVO
število prebivalcev po popisih, projekcija prebivalstva

izbrani izvajalec 30 dni

T R E N D I R A S T I P R E B I V A L S T V A
nataliteta, fertilnost žena, mortaliteta

izbrani izvajalec 68 dni

STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALSTVA
starostne skupine po petletnih obdobjih, generacijske 
s t r u k t u r e , p o s p o l u , a k t i v n o p r e b i v a l s t v o ,
povprečne starosti, mediane starosti

izbrani izvajalec 24 dni

GOSPODINJSTVA
število gospodinjstev, vrste gospodinjstev, vrste družin, 
število družinskih članov

izbrani izvajalec 34 dni

MIGRACIJE
selitvene migracije znotraj občine, med občinami, med 
državami)

izbrani izvajalec 52 dni

G O S T O T A P O S E L I T V E
geografska analiza

izbrani izvajalec 68 dni

KMETIJSTVO
število kmečkih gospodarstev, velikost kmetij

izbrani izvajalec 44 dni

Predstavitve rezultatov R R A L U R i n 
izbrani izvajalec

24 dni
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Podatki o projektu

Cilj: Jasno opredeljena projekcija razvoja rasti prebivalstva po 
občinah in v regiji

Indikator: Uporabnost študije za pripravo prostorskih planskih aktov
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR in izbrani izvajalec
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 2.000 EUR
• Izvedbeni stroški  87.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR (34 dni v delu sodelavcev agencije)
Rok izvedbe: Oktober 2004

18.5.2.2 Izvedbeni projekt: Prometna analiza in projekcija regije

Ozadje

Usmerjanje prometnih tokov je bistveno za načrtovan razvoj regije. Pri tem je treba imeti v  
vidu vse vrste transporta, ki ga lahko v osnovi delimo na potniški in tovorni transport,  
transport po cestah in železnici ter javni in individualni transport, posebno poglavje v  
transportu pa sigurno zavzema tudi urejanje mirujočega prometa, kar je še posebno 
pomembno za večja mesta. S transportom je neposredno povezan tudi gospodarski razvoj, saj 
se ob transportnih poteh, še posebej pa v vozliščih ustvarjajo možnosti za oblikovanje 
industrijskih in poslovnih con, ki prispevajo k večjim možnostim zaposlovanja ter hitrejšem 
gospodarskem razvoju. 

Rešitev

Za potrebe priprave regionalne zasnove prostorskega razvoja bo zato analizirano stanje na 
področju prometa ter pripravljena projekcija nadaljnjega razvoja v okviru regije ter v  
povezavi s sosednjimi regijami.
V okviru transporta je treba v splošnem pri analizi in projekcijah obdelati naslednji področji:
cestni in železniški promet.
Seveda je treba pri transportu ločiti potniškega od tovornega.
Podrobno je treba analizirati ter oceniti trende za naslednja področja:
• povezavo manjših središč z regijskim na področju potniškega prometa (dnevne migracije),
• ločeno glede na javni prevoz in individualni prevoz,
• transport in mirujoči promet v Ljubljani,
• transport, povezan z oskrbo centrov ter industrijskih in poslovnih con,
• tranzitni potniški promet,
• tranzitni tovorni promet.

Podatki za analizo stanja so na razpolago na različnih institucijah, potrebno jih je predvsem 
zbrati ter ovrednotiti.
Projekcije je treba pripraviti v različnih scenarijih ter jih tudi prostorsko opredeliti.
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Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Koordinacija projekta RRA LUR 10 dni
Analiza stanja  in trendi cestni promet izbrani izvajalec 28 dni
Analiza stanja  in trendi železniški promet izbrani izvajalec 22 dni
Povezava manjših središč z regijskim na področju 
potniškega prometa (dnevne migracije), ločeno glede na 
javni prevoz in individualni prevoz – različne projekcije

izbrani izvajalec 44 dni

Transport in mirujoči promet v Ljubljani  - analiza stanja 
in projekcije

izbrani izvajalec 34 dni

Transport, povezan z oskrbo centrov ter industrijskih in 
poslovnih con - analiza stanja in projekcije

izbrani izvajalec 28 dni

tranzitni potniški promet - analiza stanja in projekcije izbrani izvajalec 19 dni
tranzitni tovorni promet - analiza stanja in projekcije izbrani izvajalec 12 dni
predstavitev rezultatov in projekcij izbrani izvajalec 24 dni

Podatki o projektu

Cilj: Ugotovljeni trendi ter pripravljene projekcije na področju 
prometa v regiji

Indikator: Uporabnost študije za pripravo prostorskih planskih aktov
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR in izbrani izvajalec
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 2.000 EUR
• Izvedbeni stroški 66.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR (30 dni v delu sodelavcev agencije), MOP, MGD, 

občine
Rok izvedbe: Oktober 2005

18.5.2.3 Izvedbeni projekt: Zložba zemljišč

Ozadje

Velika razdrobljenost posesti povzroča velike težave pri smotrnem prostorskem razvoju,  
predvsem na podeželju. Največje težave so predvsem v kmetijstvu, kjer razdrobljena posest  
onemogoča ekonomično gospodarjenje, po drugi strani pa tudi same kmetije postajajo 
utesnjene in nimajo prostora za gradnjo novih gospodarskih objektov, ki jih potrebujejo za  
sodobno kmetijsko pridelavo. Tako so kmetije, ki nimajo prostorskih možnosti za razvoj 
dejavnosti obsojene na stagnacijo, dolgoročno pa to pomeni nazadovanje in opuščanje 
kmetijske pridelave.

Rešitev

Namen projekta je združiti zemljišča in s tem omogočiti bolj ekonomično kmetovanje ter  
boljše možnosti za razvoj kmetijstva. Pri iskanju rešitev bodo za različne namene uporabljeni 
različni instrumenti. Ob naseljih naj se ob kmetijah združijo zemljišča, razparcelirajo in za  
določeno odškodnino dodelijo zainteresiranim kmetijam v last. Tako se bo kmetijam omogočil 
prostor za njihov razvoj. Ta zemljišča bodo postala strogo namenska le za širjenje kmetij in tu  
gradnja stanovanjskih objektov, z izjemo objektov za bivanje kmetov, ki na kmetiji živijo in  
delajo, ne bo dovoljena. Poleg tega je smiselno tudi združevanje zemljišč z namenom 
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povečevanja posesti, predvsem pa zmanjšanja njene razdrobljenosti. Veliko lastnikov zemljišč  
namreč svoje posesti ne obdeluje več, zato se ta zarašča, skratka s svojimi zemljišči ne  
gospodarijo kot dobri gospodarji. Kmetje v bližini so zainteresirani za povečevanje posesti, 
vendar le v primeru lastništva, oziroma dolgoročnejših pogodb ter zmanjšanju razdrobljenosti 
posesti. Tu se lahko združevanje izvede kot pri klasičnih komasacijah, s soglasjem lastnikov.  
Druga možnost pa je organiziranje združevanja zemljišč na podlagi dolgoročnih pogodb. V 
tem primeru se bodo lastniki zemljišč v določenem območju zavezali, za oddajo zemljišča v 
najem za daljše obdobje (20 let). Neodvisna organizacija (zadruga, društvo, agencija,..) bo ob 
pomoči strokovnjakov izdelala predlog zložb, ki jih bo na koncu, po v naprej predvidenem 
postopku (kriteriji, žreb,..) dala v dolgoročni najem zainteresiranim kmetom. Težava pri  
oblikovanju zložb je ta, da bi se lahko kmetje med samim postopkom premislili, zato  
predlagamo, določitev postopka, za kršitelje le-tega pa bodo predvidene primerne kazni. 

Predlagamo, da se v obdobju do leta 2006 pripravijo štirje pilotni projekti zložb, in sicer 2 za 
zložbe v bližini naselij in 2 za zložbe kmetijskih zemljišč.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Pregled stanja, potreb in 
določitev pilotnih območij

RRA LUR 15 dni

Predstavitev projekta kmetom RRA LUR in i zva ja lec 
projekta

80 dni

Priprava programa urejanja 
zložb

Izvajalec projekta 60 dni

Dokumentacija za ureditev 
zložb – predlog razdelitve

Izvajalec projekta 50.000 EUR

podpis pogodb, oziroma vpis 
v zemljiško knjigo

izvajalec projekta 22.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Zagotoviti smotrnejšo rabo prostora in razvoj zazidljivih 
območij naselij

Indikator: Izdelanih najmanj 10 pilotnih programov zložbe zemljišč
Območje izvedbe: Občine s posebnimi razvojnimi problemi
Nosilec: Občina Dobrepolje
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 2.000 EUR
• Izvedbeni stroški 80.000 EUR
Vir sredstev: Občine, Urad RS za prostor 
Rok izvedbe: Junij 2006

18.5.2.4 Izvedbeni projekt: Regionalna zasnova prostora

Ozadje

Zakon o urejanju prostora, ki je v postopku sprejemanja predvideva za prostorsko urejanje  
skupnih področij regije pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja. Za Ljubljansko 
urbano regijo so to predvsem področja razvoja poselitve, mobilnosti ter oblikovanja 
industrijskih in poslovnih con. S pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja regije za ta 
tri področja bodo pridobljene rešitve za dolgoročno načrtovanje razvoja regije. Pri pripravi  

Stran 88



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

regionalne zasnove prostorskega razvoja je treba upoštevati glavno izhodišče, ki izhaja iz  
regionalnega razvojnega programa, to je oblikovanje somestja.
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Rešitev

Izdelava regionalne zasnove prostorskega razvoja za Ljubljansko urbano regijo na področjih  
transporta, oblikovanja industrijskih in poslovnih con ter razvoja poselitve bo potekala v štirih 
fazah. 
V prvi fazi se opravi analiza stanja, s katero se prikaže trenutni razvojni položaj regije v  
primerjavi z zunanjim okoljem regije ter »notranja dinamika« in značilnosti razvoja regije za  
področja, za katera se regionalna zasnova pripravlja. V drugi fazi se oblikuje predlog vizije  
prostorskega razvoja na področjih transporta, oblikovanja industrijskih in poslovnih con ter 
razvoja poselitve, ki mora vsebovati splošna načela in cilje ter razvojne usmeritve, ki 
omogočajo ohranitev in nadgradnjo najpomembnejše prednosti regije. V tretji fazi se oblikuje 
predlog regionalne zasnove z usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje ter opravi javna  
razgrnitev. V četrti fazi se po javni razgrnitvi dopolni predlog regionalne zasnove  
prostorskega razvoja za Ljubljansko urbano regijo na področjih transporta, oblikovanja  
industrijskih in poslovnih con ter razvoja poselitve. Dopolnjen predlog se da v obravnavo 
občinskim svetom občin Ljubljanske urbane regije ter Vladi Republike Slovenije.

Analiza stanja
Pri analizi stanja je treba v prvi fazi analizirati obstoječe prostorske in razvojne dokumente in  
njihove vplive na stanje na področju vsebin, ki jih obravnava regionalna zasnova prostorskega 
razvoja.
V ta namen je treba analizirati predvsem:
• politiko prostorskega razvoja Slovenije,
• sektorske razvojne strategije in programe,
• prostorskega plana države,
• regionalne zasnove prostorskega razvoja sosednjih regij,
• prostorske plane občin. 
Za posamezno področje, ki ga obravnava regionalna zasnova prostorskega razvoja bodo 
obdelane tudi vse bistvene značilnosti, ki so pomembne za razvoj posameznega področja. 

Predlog vizije in zasnova prostorskega razvoja regije v različicah
V okviru te naloge je treba pripraviti predvsem naslednje vsebine:
• vizijo prostorskega razvoja, 
• izhodišča za urejanje prostora,
• možnosti prostorskega razvoja, ki izhajajo iz vrednotenja obstoječega stanja, trendov,  

razvojnih načrtov in zlasti potencialov in ranljivosti regije,
• vizija prostorskega razvoja - strateški cilji in usmeritve za zasnovo urejanja prostora: na 

področju poselitve, transporta ter oblikovanja industrijskih in poslovnih con, ki naj se 
oblikuje    na osnovi izhodišč iz regionalnega razvojnega programa,

• zasnova prostorskega razvoja po posameznih sistemih in območjih, oblikovana na podlagi 
vizije prostorskega razvoja.

Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja z usmeritvami in ukrepi za njeno 
izvajanje
V tej fazi se oblikujejo usmeritve, pravila in kriteriji za pripravo občinskih planov in  
izvedbenih aktov ter oblikovanje sistema spremljanja izvajanja zasnove prostorskega razvoja 
vključno s pripravo sistema kazalcev.
Podrobneje se bodo opredelili predvsem:
• usmeritve, pravila in kriteriji za pripravo občinskih planov in izvedbenih aktov (obvezna  

izhodišča) in ukrepi za izvajanje regionalne zasnove prostorskega razvoja,
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• kazalci in metodologija spremljanja izvajanja zasnove prostorskega razvoja.

Predlog akta, ki bo primeren za obravnavo in sprejem
V zadnji fazi je treba regionalno zasnovo prostorskega razvoja oblikovati tako, da bo  
primerna za javno razgrnitev ter sprejem na občinskih svetih ter Vladi RS.
Dolžnost izvajalca je tudi pripraviti javne predstavitve regionalne zasnove prostorskega 
razvoja v vseh občinah.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Koordinacija projekta RRA LUR 30 dni
Analiza stanja izbrani izvajalec 60 dni
Predlog vizije in zasnova prostorskega razvoja 
regije v različicah

izbrani izvajalec 125 dni

Predlog regionalne zasnove prostorskega razvoja z 
usmeritvami in ukrepi za njeno izvajanje

izbrani izvajalec 95 dni

Predlog akta, ki bo primeren za obravnavo in 
sprejem

izbrani izvajalec 60 dni

Podatki o projektu

Cilj: Usklajene usmeritve ter opredeljena območja poseganja v 
prostor za obravnavane vsebine

Indikator: Regionalna zasnova prostora sprejeta na občinskih svetih
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR in izbrani izvajalec
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 5.000 EUR
• Izvedbeni stroški izvedbe 110.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR (30 dni v delu sodelavcev agencije), MOP, MG, 

občine
Rok izvedbe: Junij 2006

18.5.3 Podprogram: Varovanje naravnih vrednot 

V regiji je nešteto območij, ki zaradi svoje naravne vrednosti, poleg rabe zahtevajo tudi  
varovanje. S sodobnim varovanjem naravnih vrednot bo regija lahko vzdrževala dobro 
razporeditev naravnih območij in poselitve ter infrastrukture, poleg tega pa bo z zavarovanjem 
naravnih vrednosti vzpostavljenih nekaj novih poslovnih priložnosti. 

V regiji je nekaj območij (Barje, Kamniško-Savinjske Alpe, Mlake - Blata, Planinsko polje, 
Iški Vintgar, Ljubljanica s pritoki, Polhograjski dolomiti, Krka, Šmarna gora…), ki zahtevajo  
takojšnjo pozornost in jih je potrebno zavarovati. 
Regija bo naravne vrednote vključila v Naturo 2000 in poleg inventarizacije poskrbela za  
njihovo kakovostno upravljanje v skladu z direktivo o habitatih in varstvu ptic.  

Cilji

• Vrhunska kakovost krajine in ohranitev naravnih vrednot
• Nove poslovne priložnosti
• Izpolnjevanje zahtev evropskih direktiv
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Orodja za izvedbo podprograma

Regionalna zasnova prostorskega razvoja – 
določitev regionalnih izhodišč;
Prostorski plani občin – določitev rabe prostora;

Partnerji

Občine, podjetja, društva, Zavod za gozdove 
Slovenije , Kmeti jska svetovalna služba, 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 

Kazalci uspešnosti

Število zavarovanih naravnih območij z načrtom 
upravljanja
Število sklenjenih pogodb o sodelovanju
Število zavarovanih območij naravnih vrednot

18.5.3.1 Izvedbeni projekt: Zavarovanje Ljubljanskega barja

Ozadje

Ljubljansko barje je obširno območje južno od prestolnice, kjer so se ohranili številni 
mokriščni habitati in ekstenzivna raba prostora, poleg tega pa je tudi pomemben habitat  
številnih evropsko pomembnih vrst ptic. Ljubljansko barje je zaradi izjemnosti in lahke 
dostopnosti dobro raziskano, pripravljene so bile številne študije, analize in raziskave 
rastlinstva, živalstva, krajinskih vidikov in etnoloških posebnosti, pa tudi conacija. 
Območje edinstvenih habitatov in tradicionalne rabe je vedno manjše zaradi novogradenj,  
intenzivnejšega kmetijstva in vodnogospodarskih posegov. Obenem narašča potreba po 
rekreativnih dejavnostih v naravi, pa tudi izobraževanju. Ob vstopu v Evropsko unijo bo  
morala Slovenija določiti območja, ki so pomembna za varovanje evropsko pomembnih  
habitatov ter rastlinskih in živalskih vrst po Habitatni direktivi in Direktivi o varstvu ptic, ter  
jih vključiti v mrežo Natura 2000.

Rešitev

V prvi fazi bo zagotovljeno soglasje vseh občin zavarovanega območja predvidenega  
krajinskega parka. Izbran bo nosilec aktivnosti za zavarovanje. Pripravil se bo načrt 
upravljanja za Krajinski park Ljubljansko barje, v čigar pripravo se bodo vključile vse občine 
in prebivalci bodočega krajinskega parka, nevladne in strokovne organizacije ter širša javnost.  
Načrt upravljanja bo zajemal tudi mehanizme za trženje območja in uporabo prihodkov v  
naravovarstvene namene, obvezno pa mora vključevati tudi strategijo vključitve krajinskega 
parka v omrežje Natura 2000.

Istočasno bo potekala priprava ustreznega predpisa za zavarovanje, pri čemer je potrebno  
doseči dogovor, ali naj zavarovanje poteka na nivoju sodelujočih občin ali na državnem 
nivoju, saj je predvideni krajinski park naravna vrednota državnega pomena. Po sprejetju 
predpisa o zavarovanju bo izbran upravljalec krajinskega parka. Občine, vključene v krajinski 
park, se bodo dogovorile o financiranju delovanja krajinskega parka in dosegle dogovor z  
Ministrstvom za okolje, prostor in energijo o sofinanciranju oz. prehodu zavarovanja na 
državni nivo. Pripravil se bo načrt zagotavljanja sredstev iz občinskih proračunov za obdobje  
naslednjih petih let.

Ukrepi
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Koraki Nosilec Vložek
Priprava načrta upravljanja Mestna občina Ljubljana 92.000 EUR
Priprava predpisa o zavarovanju Mestna občina Ljubljana 30 delovnih dni
Izbor upravljavca in upravljanje 
Krajinskega parka

Občine 640.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Skozi rabo območja zagotoviti učinkovito varovanje 
Ljubljanskega barja

Indikator: Ustanovitev in upravljanje Krajinskega parka Ljubljansko 
barje

Območje izvedbe: Občine na Ljubljanskem barju
Nosilec: Mestna občina Ljubljana
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 98.000 EUR
• Izvedbeni stroški 640.000 EUR
Vir sredstev: Občine in RRA LUR v delu uslužbencev 60 dni za zagon 

projekta in 86.000 EUR za pripravo načrta upravljanja
Občine za izvedbo 100 delovnih dni ter 620.000 EUR za 
izbiro upravljavca in upravljanje območja

Rok izvedbe: December 2006

15.5.3.2 Izvedbeni projekt: Zavarovanje Kamniško Savinjskih Alp – zasnova 

Ozadje

Kamniško Savinjske Alpe predstavljajo najvišje ležeči del regije. Območje Kamniško -  
Savinjskih Alp je zelo privlačno za razvoj turizma in rekreacije, saj je v njem nekaj najbolj  
znanih smučišč, številne planine in vrhovi pa so privlačen cilj izletnikov. Zaradi ohranjenosti  
naravnega okolja, edinstvene flore in favne ter geomorfoloških posebnosti so bile predlagane 
za zavarovanje kot regijski park. Kljub predlogu se je priprava zavarovanja območja ustavila 
na mrtvi točki.

Rešitev 

Občine na območju predlaganega Kamniško - Savinjskega regijskega parka, ki ležijo na 
območju več regij, morajo najprej doseči soglasje o predlagani obliki parka in postopku 
njegove ustanovitve ter priložnostih, ki jih zavarovanje omogoča. Nato se bo pripravil akcijski  
načrt za pripravo zavarovanja in osnutek načrta upravljanja. V pripravo načrta upravljanja se  
bodo vključile vse občine in prebivalci bodočega krajinskega parka, nevladne in strokovne  
organizacije, športne organizacije in turistično-rekreativna podjetja ter širša javnost. Načrt  
upravljanja bo zajemal tudi mehanizme za trženje območja in uporabo prihodkov v  
naravovarstvene namene, obvezno pa bo vključeval tudi strategijo vključitve regijskega parka  
v omrežje Natura 2000.
Istočasno bo potekala priprava ustreznega predpisa za zavarovanje, pri čemer je potrebno  
doseči dogovor, ali naj zavarovanje poteka na nivoju sodelujočih občin ali na državnem 
nivoju, saj je predvideni regijski park naravna vrednota državnega pomena. Predpis bo 
definiral tudi obliko in financiranje upravljanja. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
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Dogovor med občinami in 
oblikovanje akcijskega načrta 
za zavarovanje

Občina Kamnik 56.000 EUR

Priprava Načrta upravljanja Občina Kamnik 150.000 EUR
P r i p r a v a p r e d p i s a o 
zavarovanju

Občina Kamnik 30 delovnih dni

Podatki o projektu

Cilj: Skozi rabo območja zagotoviti učinkovito varovanje 
Kamniško-savinjskih Alp

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

Območje izvedbe: Občine na območju Kamniško Savinjskih Alp
Nosilec: Občina Kamnik
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 12.000 EUR
• Izvedbeni stroški 200.000 EUR
Vir sredstev: Občine in RRA LUR v delu uslužbencev 100 dni za zagon 

projekta in 42.000 EUR za pripravo akcijskega načrta
Občine za izvedbo 60 delovnih dni ter 138.000 EUR za 
pripravo načrta upravljanja ter predpisa o zavarovanju

Rok izvedbe: September 2005

18.5.3.2 Izvedbeni projekt: Zavarovanje manjših območij naravnih vrednot v regiji

Ozadje

Naravno okolje je predvsem v ravninskih predelih Ljubljanske urbane regije precej 
razdrobljeno zaradi goste poselitve in kmetijskih površin. Ta relativno majhna območja 
naravnega okolja oziroma območja ekstenzivne rabe so kljub temu bogata z najrazličnejšimi 
habitati, ki so zaradi obsega in razčlenjenosti regije zelo pestri - od kraških in gorskih 
travnikov ter gozdov do močvirnih ravnic. Otočki naravnega okolja v bližini naselij, še 
posebej v okolici Ljubljane, so priljubljene izletniške točke in zato dokaj obremenjeni, poleg  
tega pa jih ogroža predvsem intenzivna urbanizacija in suburbanizacija, melioracije in  
regulacije ter intenziviranje kmetijstva, do česar prihaja predvsem v ravninskih predelih 
regije. V regiji je nekaj območij naravnih vrednot, ki so zavarovana, vendar je zavarovanje le  
formalno in ne vključuje aktivnega upravljanja. Nekatera območja so že predlagana za  
zavarovanje v različnih oblikah (npr. Mlake pri Radomljah, območje Iške in Zale). 

Rešitev 

Dobro ohranjene naravne vrednote (ogrožene habitate, redke in ogrožene rastlinske in 
živalske vrste) lahko obdržimo s smiselnim zavarovanjem in upravljanjem območja, kjer se 
nahajajo. Naravne vrednote državnega pomena bodo zavarovane z ustreznimi aktivnostmi s 
strani države, naravne vrednote lokalnega pomena pa bodo zavarovale občine, saj bodo tako 
tudi izboljšale kakovost življenja svojim prebivalcem. V primeru, da območje sega v več  
sosednjih občin, je smiselno, da občine dosežejo soglasje in ga skupaj zavarujejo. Občine 
bodo pripravile ustrezen predpis o zavarovanju, ki bo definiral tudi obliko in financiranje  
upravljanja ter izdelavo načrta upravljanja. V postopku ustanovitve zavarovanega območja 
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bodo sodelovali tudi okoliški prebivalci, strokovne in nevladne organizacije, športne 
organizacije in turistično-rekreativna podjetja ter širša javnost. Pri pripravi predloga 
zavarovanja bo poudarek na priložnostih, ki jih zavarovanje omogoča, in aktivnem 
upravljanju območja. Načrt upravljanja bo zajemal tudi mehanizme za trženje območja in 
uporabo prihodkov v naravovarstvene namene, strategijo vključitve zavarovanega območja v  
omrežje Natura 2000, v primeru da se v njem nahajajo evropsko pomembni habitati oziroma  
rastlinske ali živalske vrste.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Aktivnosti občine (občin) za uvodne aktivnosti v 
zvezi z zavarovanjem in sodelovanje z javnostjo

Posamezne občine 78.000 EUR

Priprava načrtov upravljanja Posamezne občine 230.000 EUR

Priprava predpisa o zavarovanju Posamezne občine 50 delovnih dni

Podatki o projektu

Cilj: Mreža zavarovanih območij v regiji
Indikator: Vzpostavljenih vsaj 15 območij naravnih vrednot lokalnega 

pomena
Območje izvedbe: Občine Ljubljanske urbane regije
Nosilec: Občine
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 14.000 EUR
• Izvedbeni stroški 304.000 EUR
Vir sredstev: Občine in RRA LUR v delu uslužbencev 20 dni za zagon 

projekta in 78.000 EUR za uvodne aktivnosti in sodelovanje z 
javnostjo
Občine in RRA LUR 70 delovnih dni za pripravo predpisov o 
zavarovanju, občine in drugi nosilci pooblastil 230.000 EUR 
za pripravo načrta upravljanja

Rok izvedbe: December 2006

18.5.4 Podprogram: Razvoj možnosti za 
rekreacijo in šport

Sodobno življenje zahteva veliko časa za 
sprostitev in zahteva povečevanje možnosti 
za šport in rekreacijo. V ravninskem delu se 
manjša obseg zelenih površin, poleg tega pa 
širitev naselji vse bolj posega v možnosti za 
oddih v naravi. Z ugodnimi prometnimi 
povezavami narašča tudi število obiskovalcev iz 
drugih območij. V regiji so dobre možnosti za 
uspešno trženje športnih in rekreacijskih 
dejavnosti, še posebej skupaj z lokalnimi 
kulturnimi, etnološkimi in zgodovinskimi znamenitostmi in gostinsko ponudbo. Zanimivi deli  
regije (npr. Barje, Polhograjsko hribovje, Kamniške Alpe, hriboviti svet Rašice ter vzpetine 
Posavskega hribovja, Krim, Šmarna gora in drugi) ponujajo še posebej veliko možnosti za  
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aktivno preživljanje prostega časa za širši krog obiskovalcev (pohodništvo, alpinizem, 
kolesarjenje in smučanje). Na več krajih v regiji se zaradi prisotnosti termalne vode ponuja 
tudi možnost ureditve toplic.

V regiji je športna infrastruktura neenakomerno razporejena, saj v nekaterih krajih ni športnih 
centrov in rekreacijskih površin. Aktivna so številna lokalna društva in turistične agencije, ki 
pa se praviloma ne povezujejo za uspešnejše izkoriščenje vseh danih možnosti, promocijo in  
trženje.

Cilji podprograma

• Ustanovljena ena širša lokalne turistične organizacije za celotno območje regije 
• Vzpostavitev osnovne mreže rekreacijskih poti, ki bo povezala občine 

Orodja

Regionalna zasnova prostorskega plana, prostorski plani občin, ureditveni načrti;
Gozdnogospodarski načrti in načrti upravljanja za naravne vrednote in rekreacijska območja;
Gradnja in vzdrževanje infrastrukture iz občinskih proračunov;
Delo društev in posameznikov;
Služnostne pravice na poteh;
Lokalne turistične organizacije;
Turistične takse;
Pobude in sodelovanje med nosilci turistične ponudbe.

Partnerji

Občine, društva, osnovne in srednje šole, športna zveza/ZTKO, Planinska zveza Slovenije, 
Turistična zveza Slovenije, gostinski lokali, turistične kmetije, Zavod za gozdove Slovenije,  
Kmetijska svetovalna služba, podjetja

Kazalci uspešnosti

Dolžina rekreacijskih poti 

18.5.4.1 Izvedbeni projekt: Mreža kolesarskih poti regije (priprava in izvedba)

Ozadje

Kolesarstvo v zadnjem času postaja vse bolj popularna rekreacijska dejavnost tudi v Sloveniji. 
Zaradi gostote in okoljskih vplivov prometa pa postaja vse bolj potrebna oblika prevoza v  
službo in med naselji. Kljub temu, urejanje kolesarske infrastrukture ne sledi razmahu in  
potrebam prebivalcev. Postopki za ureditev so zamudni, kolesarske poti pa pogosto niso 
investicijska prioriteta. Velikokrat so kolesarji prepuščeni sami sebi in lastni iznajdljivosti.  
Nekatere ceste in poti zaradi premajhne širine ali slabe kakovosti ne omogočajo varne vožnje,  
poleg tega pa so zato kolesarji marsikdaj prikrajšani za vtise in doživetja območja, po katerem 
kolesarijo.

Rešitev

Namen projekta je organizirati celovito kolesarsko mrežo na območju občin, vključenih v 
Ljubljansko urbano regijo. V okviru projekta bo pripravljen in ovrednoten pregled obstoječe  
kolesarske infrastrukture, pripravljeni bodo predlogi za izboljšanje stanja in dodatne 
kolesarske poti, predlagane bodo lokacije izhodišč in počivališč, pa tudi predlogi lokacij  
informacijskih tabel, ki bodo omogočale kolesarjem boljšo orientacijo, in vsebine  
informacijskih tabel ob znamenitostih in razglediščih. Kolesarske povezave bodo speljane 
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tako, da bodo čim bolj upoštevale obstoječo infrastrukturo regije in se bodo izogibale  
prometnejšim potem ter se povezovale s kolesarskim potmi v sosednjih območjih.

Kolesarske mreže zaradi obsega in zahtevnosti del ne bo mogoče takoj vzpostaviti v celoti,  
zato bo na podlagi zahtevnosti posameznih del pripravljen načrt postopnega urejanja. Za  
označitev poti ter ureditev počivališč ter izhodišč za kolesarjenje bo pripravljena ocena  
potrebnih sredstev, za zahtevnejše ureditve, kjer bo potrebno pridobivanje gradbenih 
dovoljenj, pa bo pripravljena ocena potrebnih sredstev za pridobitev dokumentacije. 
Pripravljena bo dokumentacija, potrebna za označitev poti ter ureditev spremljajoče 
infrastrukture, ki bo upoštevala zahteve organizacij, ki so soglasodajalci. Za promocijo  
kolesarske mreže ter za lažjo orientacijo kolesarjev bo pripravljena zasnova informacijskega  
gradiva, ki bo predstavilo celotno kolesarsko mrežo in zanimivosti ob njej. V končni fazi  
projekta bodo kolesarske steze tudi urejene po načrtu urejanja, kolikor bo to omogočal potek 
pridobivanja dokumentacije in soglasij.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Pregled stanja, potreb in zasnova kolesarskih 
poti

RRA LUR 20 dni

Uskladitev poteka kolesarskih poti z občinami in 
soglasodajalci

RRA LUR 10 dni

Priprava programa urejanja kolesarskih poti RRA LUR 10 dni
Dokumentacija za ureditev in označitev 
kolesarskih poti

Občine 100.000 EUR

Izvedba označitve kolesarskih poti in njihove 
ureditve, kjer je to potrebno

RRA LUR 1.580.000 EUR

Podatki o projektu

Cilj: Varne in urejene poti za kolesarstvo - tako za rekreacijo kot  
dnevne migracije

Indikator: Urejenih vsaj 100 km kolesarskih poti v regiji
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 6.000 EUR
• Izvedbeni stroški  1.730.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR v delu uslužbencev 30 dni za zagon projekta

RRA LUR za izvedbo 50.000 EUR, občine in drugi nosilci 
pooblastil 1.680.000 EUR za dokumentacijo in izvedbo

Rok izvedbe: Junij 2006

18.5.4.2 Izvedbeni projekt: Mreža pešpoti

Ozadje

Poleg kolesarskih tudi sprehajalne poti predstavljajo pomembno infrastrukturo, ki omogoča 
tako počitek in rekreacijo kot tudi možnost transporta. V celotni regiji je urejenih veliko  
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sprehajalnih poti, ki so nekje bolje drugje pa slabše vzdrževane. Pomanjkljivost regije je, da ta 
še nima povezovalne sprehajalne poti, ki bi povezala manjše zaokrožene lokalne poti. 

Rešitev

Namen projekta je pripraviti mrežo sprehajalnih poti, ki bo v celi regiji povezana z osrednjo  
potjo, nanjo pa se bodo priključevale lokalne sprehajalne poti. Tudi sprehajalnih poti zaradi  
obsega ne bo mogoče izvesti v enem projektu, zato bomo za postopno izvajanje najprej 
pripravili program izvedbe, za tem pa pridobili vsa dovoljenja in izvedbo projekta začeli. 

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Pregled stanja, potreb in zasnova sprehajalnih 
poti

RRA LUR 20 dni

Uskladitev med občinami in soglasodajalci RRA LUR 10 dni
Dokumentacija za ureditev in označitev 
sprehajalnih poti 

RRA LUR 10 dni

Izvedba poti Občine 300.000 EUR
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Podatki o projektu

Cilj: Ureditev pešpoti kot dodatne ponudbe za sprostitev in počitek 
Indikator: Urejenih vsaj 100 km regionalnih pešpoti v regiji
Območje izvedbe: Vse občine
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 6.000 EUR 
• Izvedbeni stroški 330.000 EUR
Vir sredstev: RRA LUR za pripravo projekta, občine za izvedbo 
Rok izvedbe: Marec 2006

18.5.4.3 Izvedbeni projekt: Mreža vodnih poti regije (priprava) 

Ozadje

Reke predstavljajo povezovalni člen med občinami in regijo samo. Poleg okoljskih imajo tudi  
rekreativni in gospodarski pomen. 
V Ljubljanski urbani regiji povodja rek Save, Kamniške Bistrice, Ljubljanice in Krke v  
rekreativne namene skoraj ne uporabljamo. Nekoliko bolje je urejena raba Ljubljanice v  
mestu Ljubljana, medtem ko na drugih rekah rabimo bolj obrežja kot reke same. 
Nekaj občin se je lotilo priprave posebnih ureditvenih načrtov za rabo posameznih rek vendar 
celovitega pristopa rabe rek nimamo izdelanega. Posebej tu velja izpostaviti plovbo po rekah,  
namakalne možnosti rek, poplave kot rezultat rabe rek in podobne aktivnosti, ki na rekah in  
ob njih omogočajo sprostitev.  

Rešitev

Za vsa porečja bo potrebno določiti razvojne funkcije rek; rekreacijska območja, opredelitev  
potencialov za uporabo vode za namakanje, zaščito pred poplavami, ter določiti funkcije 
površin ob rekah. Za pripravo na izvedbo projektov, ki bodo predlagani kot prednostni bo tako 
potrebno pripraviti predloge, idejne projekte jih uskladiti z občinami in pozneje pripraviti  
prostorske izvedbene akte.

Ukrepi

Koraki Nosilec Vložek
Priprava projekta v obliki zbranih informacij in 
izdelanih predlogov razvojnih partnerjev o 
njihovih predlogih

RRA LUR 200 delovnih dni

Priprava lokacijskih načrtov in drugih izvedbenih 
aktov za izvedbo projektov

RRA LUR in izbrani 
izvajalec

50.000 EUR

Podatki o projektu

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

Indikator: Pripravljen program vzpostavitve mreže vodnih poti
Območje izvedbe: Občine ob rekah
Nosilec: RRA LUR
Vrednost projekta: 
• Zagonski stroški 6.000 EUR
• Izvedbeni stroški 50.000 EUR
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Vir sredstev: Priprava projekta RRA LUR v delu uslužbencev 200 dni
Izvedbeni del občine 50.000 EUR

Rok izvedbe: September 2006
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OCENA GLOBALNEGA JAVNO FINANČNEGA OKVIRA ZA  
IZVAJANJE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije predlaga za izvedbo v naslednjih 4 
letih manjše število projektov, kot smo jih navajeni v drugih regijah. Za izvedbo so bili 
predlagani le tisti projekti, ki so bili predlagani na delavnicah in srečanjih z razvojnimi 
partnerji, poleg tega pa zanje verjamemo, da so izvedljivi. 

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

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

V strukturi sredstev pa pričakujemo, da bo Regionalna razvoja agencija Ljubljanske urbane  
regije v delu in finančnih sredstvih vložila 158.516.400 SIT (701.400 EUR) ali 1%, občine 
2.400.165.200 SIT (10.620.200 EUR) ali 6%, iz drugih virov pa naj bi pridobili  
36.561.828.000 SIT (161.778.000 EUR) ali 93%. Izračun velja za program s posodobitvijo 
železnice. Brez posodobitve železnice bo struktura financiranja izvedbe regionalnega 
razvojnega programa takšna: RRA LUR bo v izvedbo programa vložila 158.516.400 SIT ali  
4%, občine 1.270.165.200 SIT ali 30% in drugi viri 2.844.436.000 SIT ali 66%. 

Regija bo tako lastna sredstva vlagala v pripravo projektov in sofinanciranje. Največ sredstev 
pa bo pridobila skozi razpise Ministrstva za promet, Razpis EC E-Content, Ministrstva za  
kulturo, Program EU Culture 2000, Ministrstva za informacijsko družbo, EC Delegation 
Slovenia, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za okolje, prostor in energijo in Programa 
EU Life Narava.   

Ljubljanska urbana regija s strani državnega proračuna ne pričakuje velikih finančnih spodbud 
saj se skupaj s Primorsko regijo uvršča med najbolj razvite regije v Sloveniji. Regija se bo 
zaradi tega oprla na svoje finančne vire in sredstva, ki jih je mogoče dobiti na razpisih  
slovenskih ministrstev in evropskih agencij. Največji del sredstev za svoj razvoj bo regija 
torej pridobila z združevanjem investicijskih sredstev podjetij in občin, za izvedbo projektov 
pa bomo poleg vložkov podeljevali koncesije, omogočali skupna vlaganja zasebnih in javnih  
podjetij in najemali kredite za izvedbo zastavljenih projektov. 
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19 Proračunska perspektiva za občinske proračune
Razdelitev stroškov izvedbe regionalnega razvojnega programa bo po občinah izvedena na  

podlagi:

• števila prebivalstva (oznaka: PC), 

• enakomerne razdelitve stroškov projektov (oznaka: E) in

• lokacije projekta oz. po udeleženih občinah pri izvedbi projekta (oznaka: št. O).

Projekti kjer je mogoče natančno določiti finančne vire so Gradnja prve tramvajske proge  
Kamnik - Dolgi most, Analiza potreb in študija izvedljivosti izvedbe sistemov čiščenja 
odpadnih voda po porečjih, Pot slovenskih ustvarjalcev (Jurčič, Trubar, Levstik, Vega…), 
Zavarovanje Ljubljanskega barja, Zavarovanje Kamniško Savinjskih Alp – zasnova.

19.1 Ocena možnosti za financiranje regionalnega razvojnega programa 
Občine bodo za financiranje izvedbe regionalnega razvojnega programa, na letni ravni  
namenile povprečno 1,28% proračuna. Natančnejši prikaz deležev je v preglednici v 
nadaljevanju. Takšen delež sredstev ni nedosegljiv, predstavlja pa okvir o katerem se bodo  
morali občinski sveti uskladiti in jih ustrezno nameniti investicijam v regionalni razvoj. 

Občina SIT SIT/leto
SKUPAJ 
PRIHODKI

Delež  
proračuna 
( g l e d e n a 
leto 2001)

Borovnica 42.038.284,59 10.509.571,15 407.604.000 2,58
Brezovica 48.452.887,02 12.113.221,75 811.203.000 1,49
Dobrepolje 41.015.082,01 10.253.770,50 536.813.000 1,91
Dobrova-Polhov Gradec 43.946.251,02 10.986.562,76 588.170.000 1,87
Dol pri Ljubljani 41.864.155,68 10.466.038,92 457.783.446 2,29
Domžale 63.609.498,83 15.902.374,71 3.603.350.000 0,44
Grosuplje 52.961.587,16 13.240.396,79 2.232.224.000 0,59
Horjul 40.101.549,46 10.025.387,37 398.480.000 2,52
Ig 43.832.773,86 10.958.193,47 1.568.159.223 0,70
Ivančna gorica 50.902.609,82 12.725.652,45 1.339.717.100 0,95
Kamnik 62.626.568,02 15.656.642,01 3.180.953.497 0,49
Komenda 41.327.339,54 10.331.834,88 570.591.500 1,81
Litija 57.635.928,74 14.408.982,18 2.205.931.000 0,65
Ljubljana 344.806.502,78 86.201.625,69 45.077.287.114 0,19
Logatec 48.583.487,45 12.145.871,86 1.505.495.000 0,81
Lukovica 41.933.551,91 10.483.387,98 716.331.690 1,46
Medvode 51.621.537,75 12.905.384,44 1.650.951.000 0,78
Mengeš 43.578.976,23 10.894.744,06 980.495.000 1,11
Moravče 41.306.027,94 10.326.506,99 522.270.000 1,98
Škofljica 45.455.205,41 11.363.801,35 1.481.690.475 0,77
Trzin 40.193.385,15 10.048.346,29 555.892.946 1,81
Velike Lašče 41.273.919,82 10.318.479,95 443.600.000 2,33
Vodice 40.856.708,51 10.214.177,13 1.302.051.079 0,78
Vrhnika 58.757.781,30 14.689.445,32 2.383.499.000 0,62
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Posebej pa velja omeniti občine Kamnik, Domžale, Trzin in Ljubljano, katerih deleži se bodo  
močno spremenili z izvedbo posodobitve tramvajske proge Kamnik-Dolgi most. Večina 
sredstev za ta projekt bo prišla iz drugih virov, občine pa bodo morale prispevati del sredstev 
za izvedbo tega projekta. 

19.2 Proračunska perspektiva po občinah za vsa leta izvajanja programa
2003 2004 2005 2006

Borovnica          942.294,15     3.954.463,99         4.386.153,49          32.755.372,96 
Brezovica       1.733.935,68     4.013.104,10         8.658.872,81          34.046.974,43 
Dobrepolje          904.611,18     3.951.672,66         4.182.767,53          31.976.030,65 
Dobrova-Polhov 
Gradec       1.339.311,20     3.983.872,66         6.528.969,85          32.094.097,32 
Dol pri Ljubljani       1.005.547,72     3.959.149,44         4.896.013,01          32.003.445,51 
Domžale       4.781.022,83     4.238.814,26       21.560.778,54        133.730.517,08 
Grosuplje       2.676.309,10     4.082.909,54       13.745.135,96          32.457.232,55 
Horjul          769.131,92     3.941.637,16         3.451.546,58          31.939.233,81 
Ig       1.163.756,39     3.970.868,60         5.581.449,54          33.116.699,33 
Ivančna gorica       2.370.957,38     4.060.290,89       12.097.064,02          32.374.297,52 
Kamnik       4.311.032,40     4.204.000,15       21.210.303,99        122.856.753,41 
Komenda       1.028.725,74     3.960.866,33         4.328.006,70          32.009.740,77 
Litija       3.255.161,45     4.125.787,49       17.640.528,08          32.614.451,71 
Ljubljana     40.998.697,42     6.921.604,97     198.776.866,72     1.026.911.209,61 
Logatec       2.027.025,48     4.034.814,46       10.240.763,60          32.280.883,91 
Lukovica       1.098.259,80     3.966.017,00         4.840.648,55          32.028.626,57 
Medvode       2.477.576,27     4.068.188,59       12.672.517,15          32.403.255,73 
Mengeš       1.363.386,43     3.985.656,01         6.129.297,52          32.100.636,27 
Moravče       1.025.136,88     3.960.600,49         4.311.524,55          32.008.766,02 
Škofljica       1.363.984,58     3.985.700,32         6.662.139,22          33.443.381,30 
Trzin          837.768,76     3.946.721,37         3.451.019,11        42.498.844,15 
Velike Lašče          921.359,17     3.952.913,25         4.419.067,92          31.980.579,48 
Vodice          949.471,86     3.954.995,67         3.964.025,95          31.988.215,03 
Vrhnika       2.921.547,50     4.101.075,35       15.750.537,84          35.984.620,60 

V preglednici so predstavljeni okvirni zneski8, ki jih bodo za izvajanje regionalnega 
razvojnega programa morale v občinskih proračunih rezervirati občine. Izračun velja seveda 
ob predpostavki, da bodo izpeljani vsi projekti, ki so v programu predvideni in jih bodo 
občine v predlaganem obsegu tudi realizirale. 

20 Zasebni viri za financiranje razvojnega programa 
Na podlagi izračunov, ki so bili pripravljeni za Državni razvojni program (skupaj zasebno 
financiranje - lastna udeležba podjetij in prebivalstva ter domači in tuji krediti) ocenjujemo,  
da za izvedbo regionalnega razvojnega programa lahko iz omenjenih virov pričakujemo med  
175 mrd. SIT in 234 mrd. SIT. 

Izračun temelji na preglednicah, ki so bile pripravljene za izvedbo Državnega razvojnega  
programa in sicer tistega dela, ki upošteva zasebno financiranje - lastna udeležba podjetij in 
prebivalstva ter domači in tuji krediti. Iz zneska 1.175.702 mrd. SIT, kot jih za izvedbo DRP  
predvideva omenjana preglednica, smo odšteli sredstva namenjena krepitvi skladnega 
regionalnega razvoja in ocenili, da je delež ki po izračunu odpade na Ljubljansko urbano  

8 Finančni okvir regionalnega razvojnega programa je izračunan na podlagi finančnih ocen projektov, kar 
ocenam povečuje natančnost. Za izračun so vzete cene iz leta 2002, inflacijska gibanja pa v preglednicah niso 
upoštevana.
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regijo med 30 in 40 odstotkov celotnega zneska. V izračunu pa je poleg tega upoštevana le  
polovica zneska, ki je bila predvidena za izvajanje Državnega razvojnega programa,  
regionalni razvojni program bo namreč pripravljen na polovici programskega obdobja torej za  
leta 2004, 2005 in 2006. 

Omenjena sredstva bodo v izvajanje razvojnega programa lahko prišla z oddajanjem koncesij,  
skupnimi vlaganji in neposrednimi vlaganji gospodarstva in zasebnikov v projekte, ki jih  
predlagamo v razvojnem programu. 

Za Ljubljansko urbano regijo je v tem delu sredstev ključnega pomena projekt Gradnja prve 
faze tramvajske proge Kamnik - Dolgi most. Projekt je ocenjen na 34.849.200.000 SIT 
(154.200.000 EUR) od tega pa naj bi iz zasebnih virov v projekt bilo vloženih kar 
33.719.200.000 SIT (149.200.000 EUR). Pogovori o finančnem delu projekta so že stekli 
vendar so za sedaj še v začetnih fazah. 

Poleg tega projekta pa so za zasebno financiranje zanimivi še projekti: 
• Povezava vodovodnega sistema v regiji in povezava sistema ravnanja z odpadki v regiji,
• Analiza možnosti in potreb javnih storitev na medmrežju ter vzpostavitev storitev na  

medmrežju,
• Mreža tehnoloških parkov regije,
• Grozd turističnih organizacij, grozd lesnopredelovalne industrije, grozd mikro storitvenih 

podjetij, grozd kovinsko predelovalne industrije,
• Izboljšano trženje kulturnih dejavnosti,
• Ustanovitev zasebne mednarodne šole,
• Zavarovanje Ljubljanskega barja, zavarovanje Kamniško Savinjskih Alp – zasnova, 

zavarovanje manjših območij naravnih vrednot v regiji.

21 Sredstva Evropske unije
Sredstva pa bo regija skušala pridobiti tudi iz virov Evropske unije, med njimi iz raznih  
programov unije (Culture 2000, e-Content, Urban, Leader, Leonardo da Vinci) in nekaj virov  
iz strukturnih skladov Evropske unije, kamor bomo predlagali prijavo projektov:
• Projekt za področje javnega prometa, s katerim se bo v regiji rešil problem gneče na  

cestah in omogočili lažji dostop do javnih ustanov in gospodarskih con, ki ga bomo  
predlagali za kohezijski sklad, 

• Projekt posodobitve komunalne infrastrukture s katerim bomo vplivali na kakovost 
življenja tako v mestih kot tudi na podeželju, ki ga bomo predlagali za kohezijski sklad,

• Projekt za posodobitev šolskega sistema in povezovanje tega z tehnološkim parkom in  
gospodarstvom, s katerim bomo v veliki meri vplivali na ustvarjalnost ljudi in uporabo 
izobraževanja in izboljšav v gospodarstvu, ki ga bomo predlagali za Evropski sklad za 
regionalni razvoj. 

 
Slovenija na podlagi državnega razvojnega programa in pozneje skupnega programskega 
dokumenta od Evropske unije po vstopu Slovenije v EU pričakuje med 600 in 700 milijoni 
E U R za obdobje med letoma 2004 in 2006. Glede na trditve državnih predstavnikov 
Slovenija pričakuje, da bo v prvem obdobju po pristopu v EU cela država uvrščena v cilj 1 
(Objective 1).  
Tako bi tudi naša regija lahko črpala sredstva iz naslednjih skladov Evropski regionalni sklad,  
Evropski socialni sklad, Evropski sklad za kmetijstvo in Kohezijski sklad. 
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Ključnega pomena za črpanje sredstev so projekti, ki so pripravljeni za izvedbo (READY TO 
GO). To pomeni, da mora regija tako začeti s pripravami na izvedbo projektov in te do konca  
leta 2004 pripraviti tako, da bodo ti ustrezni za prijavo na enega od omenjenih strukturnih 
skladov Evropske unije.

ANALIZA PRIČAKOVANEGA UČINKA PROGRAMA  

22 Učinki programa na področju zaposlovanja
Na podlagi preračuna zaposlitvenega potenciala, lahko regija v naslednjih 5 letih računa na  
okrog 1.000 novih zaposlitev, ki bodo rezultat izvedbe regionalnega razvojnega programa, 
zlasti načrtovanih regionalnih projektov: 
• Mreža tehnoloških parkov regije,
• Grozd turističnih organizacij,
• Grozd lesnopredelovalne industrije,
• Grozd mikro storitvenih podjetij,
• Grozd kovinsko predelovalne industrije in 
• Izboljšano trženje kulturnih dejavnosti.

Preračun je zasnovan na podlagi izračuna zaposlitvenih možnosti, ki jih nudi vsak posamezen 
projekt. Število pričakovanih zaposlitev po projektih pa je prikazano v naslednji preglednici. 

Prioritete/Podprogrami/Projekti Potenc ia lno š tev i lo novih 
zaposlitev

Sodelovanje v regiji

Krepitev regionalnih institucij

Dogovor o lastništvu RRA  LUR in podpis pogodbe s soustanovitelji 0

Redna srečanja predstavnikov občin in programskega odbora 0

Podpora regijskim mrežam

Medmrežni portal skupnih projektov in pomoči pri pripravi projektov 0

Donacije skupnim projektom in pomoč pri pripravi teh projektov 0

Izmenjava izkušenj in priprava skupnih projektov

Informiranje o projektih in možnostih za projekte 1

Konference in seminarji o projektnem vodenju in pripravi projektov 0

Dostopnost

Trajnostna mobilnost

Vzpostavitev regijskega podjetja za javni prevoz 10

Ustanovitev regijskega koordinacijskega telesa za javni prevoz 4

Priprava predlogov sprememb zakonov in podzakonskih aktov 0

Priprava študije izvedljivosti 0

Gradnja prve tramvajske proge Kamnik – Dolgi most 0

Komunalna infrastruktura

Študija izvedljivosti povezovanja ravnanja z odpadki 0

Študija izvedljivosti povezovanje vodovodnega sistema 0

Projekti in ukrepi za povezovanje sistema ravnanja z odpadki 0

Projekti in ukrepi za povezovanje vodovodnega sistema regije 0

Povezava vodovodnega sistema v regiji 0

Povezava sistema ravnanja z odpadki v regiji 0

Študija odvajanja in čiščenja odpadnih vod 0
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Ljudem prijazne spletne vsebine

Analiza možnosti in potreb javnih storitev na medmrežju 0

Vzpostavitev storitev na medmrežju 0

Ponudba storitev za kakovostno življenje

Mini Slovenija 0

Inovativni in celostni razvoj turistične ponudbe na podeželju 0

Razvoj podjetniškega pristopa na podeželju 0

Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost

Grozdenje izobraževalnih, raziskovalnih organizacij in gospodarstva

Mreža tehnoloških parkov regije 300

Grozd turističnih organizacij 100

Grozd lesnopredelovalne industrije 100

Grozd mikro storitvenih podjetij 100

Grozd kovinsko predelovalne industrije 100

Odpiranje kulture predvsem mladim

Izboljšano trženje kulturnih dejavnosti 40

Informacijska točka za kulturne dejavnosti 0

Vseživljenjsko izobraževanje

Somestje znanja in novih poklicev 150

Internet v šole 0

Medmrežna borza znanj 20

Odpiranje svetu

Vzpostavljanje mednarodnih mrež

Odprtje in delovanje regionalne pisarne v Bruslju 3

Mednarodno konkurenčne poslovne cone

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

0

Podpora mednarodni skupnosti pri nas

Ustanovitev zasebne mednarodne šole 20

Ekološka mreža

Varovanje kulturne dediščine 

Pot slovenskih ustvarjalcev (Jurčič, Trubar, Levstik, Vega…) 5

Popis ter program varovanja in rabe kulturnih spomenikov 0

Učinkovito prostorsko načrtovanje

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

0

Prometna analiza in projekcija regije 0

Zložba zemljišč 0

Regionalna zasnova prostora 0

Varovanje naravnih vrednot

Zavarovanje Ljubljanskega barja 5

Zavarovanje Kamniško Savinjskih Alp – zasnova 1

Zavarovanje manjših območij naravnih vrednot v regiji 3

Razvoj možnosti za rekreacijo in šport

Mreža kolesarskih poti regije (priprava in izvedba) 0

Mreža pešpoti 0

Mreža vodnih poti regije (priprava) 0

SKUPAJ 962
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23 Učinki programa na področju javnih financ
Občine bodo v izvedbo programa vložile 2.558.681.600 SIT (11.321.600EUR). Večina teh 
sredstev pa bo porabljena za pripravo projektov in njihovo sofinanciranje. Tako pripravljeni 
projekti bodo za tem predstavljeni potencialnim investitorjem ali vloženi na različne razpise  
evropskih institucij, slovenske vlade in drugih podobnih organizacij. 

Regija računa da bo s pripravljanjem konkurenčnih projektov pridobila večji delež sredstev. 
Ob izvedbi vseh zastavljenih projektov bodo ta sredstva presegala 36 milijard SIT oziroma  
bodo 2 krat večja od vloženih. 
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INSTITUCIONALNI OKVIR IZVAJANJA, VREDNOTENJA IN  
NADZORA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 

24 Načela
Izvedba regionalnega razvojnega programa bo temeljila na naslednjih načelih:
Subsidiarnost: Regija bo delovala na tistih področjih in se lotevala tistih projektov, pri  
katerih bo jasno, da zastavljenih ciljev ne more doseči poslovni sektor sam preko tržnih 
mehanizmov in bi bile druge ravni javnega sektorja (občine, država) pri njihovem doseganju 
manj učinkovite.
Partnerstvo: Predstavniki občin, države, Evropske komisije, podjetja, socialni partnerji in  
ustrezne nevladne organizacije morajo biti vključeni v proces priprave in izvajanja  
podprogramov in projektov.
Ekonomska upravičenost in trajnost: Izvedeni bodo ekonomsko upravičeni projekti, ki 
bodo zagotavljali dolgoročno doseganje zastavljenih ciljev.
Koncentracija: Sredstva regije, države in EU bodo usmerjena v ključne projekte, ki bodo s 
svojo vsebino in velikostjo bistveno izboljšali razvojni položaj regije.

25 Programski odbor 
Vodilno vlogo pri izvajanju RRP bo imel Programski odbor, ki ga sestavljajo predstavniki 
občin, socialnih partnerjev in državnih organov. Vloga odbora bo:
• produktivno sodelovanje med občinami in občinskimi upravami pri izvedbi programa,
• posredovanje informacij o vsebini in poteku programa razvojnim partnerjem, 
• zagotovitev udeležbe javnosti v procesu izvedbe RRP preko Razvojnega foruma,
• določanje nosilcev posameznih podprogramov,
• nadzor nad delom izvajalcev storitev v okviru programa.

26 Razvojni forum
Razvojni forum predstavlja odprt mehanizem udeležbe razvojnih partnerjev in javnosti. V 
njem bodo sodelovali predstavniki občin, malega gospodarstva, velikih podjetij, javnih 
gospodarskih služb, socialnih služb, šolstva, verskih skupnosti in društev ter predstavniki 
regionalne razvojne agencije. Namen foruma bo:
• spodbujanje razvojnih partnerjev in javnosti pri pripravi izvedbe programa in oblikovanju 

pobud za posamezne projekte ter
• pravočasna vključitev predlogov in pobud javnosti, gospodarstva, javnega sektorja in 

nevladnih organizacij v  programske in izvedbene dokumente.

Forum bo organiziran enkrat do dvakrat letno. Poleg tega bo deloval tudi preko delavnic,  
posvetov in okroglih miz na posamezne teme ter pobud posameznih partnerjev.

27 Nosilci podprogramov
Vsak podprogram ima nosilca, ki ga določi Programski odbor. To je organizacija praviloma 
javnega sektorja, ki je strokovno, denarno in tehnično usposobljena za izvedbo podprograma 
in povezovanje z razvojnimi partnerji. Nosilec podprograma mora v izvedbo vložiti vsaj del 
lastnih sredstev.
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Pomemben nosilec podprogramov bo Regionalna razvojna agencija, ki pa bo za to 
potrebovala ustrezna sredstva in mandat občin. Drugi pomembni nosilci podprogramov bodo 
občine. V tem primeru bo posamezna občina prevzela koordinacijsko vlogo in določila  
koordinatorja projekta. V primerih, kjer nosilec ne bo niti RRA LUR niti občina, bo nosilec 
podjetje ali organizacija, ki k izvedbi podprograma prispeva določena lastna sredstva. 

RRA LUR bo skrbela za informiranje, izobraževanje in povezovanje nosilcev, ter v določenih 
primerih sofinancirala pripravo projektov. Večinoma pa bodo nosilci morali finančne vire najti  
sami, jih organizirati in jih pozneje naložiti v projekte, ki jih bodo vodili. V ta namen bodo 
nosilci kandidirali za sofinanciranje projektov s strani države ali EU in vodili proces 
sodelovanja med različnimi partnerji na projektu. Nosilci podprogramov bodo z upoštevanjem 
predpisov o javnih naročilih zagotavljali oddajo del, podeljevanje denarnih podpor ali 
pridobivanje vlagateljev in koncesionarjev. 

27.1 Regionalna razvojna agencija
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo osrednja organizacija za 
koordinacijo in izvajanje RRP. RRA LUR bo skrbela za podporo sodelovanju med občinami 
in razvojnimi partnerji v regiji in za informiranje o pripravi in izvedbi programa in projektov.  
Skrbela bo tudi za mednarodno povezovanje regije in bo v ta namen zagotovila predstavništvo  
regije v Bruslju. 

Ob doslednem spoštovanju načel subsidiarnosti in partnerstva bo glede na odločitve 
Programskega odbora nastopala kot »organ upravljanja« za regionalne projekte, ki bodo 
kandidirali za financiranje EU, in kot nosilec tistih projektov, za katere ne bo mogoče najti  
ustreznejših nosilcev. Po Uredbi Evropskega sveta 1260/1999 – splošne določbe o strukturnih 
skladih - člen 9n je organ upravljanja katerakoli javna ali zasebna oblast ali telo na državni,  
regionalni ali lokalni ravni, ki jo določi država članica, oziroma država članica sama, kadar  
opravlja to funkcijo, za upravljanje pomoči strukturnih skladov. Regija bo pri Vladi RS 
sprožila postopek za določitev RRA LUR kot organa upravljanja za projekte na področju 
LUR, prav tako pa bo zagotovila ustrezno kadrovsko in denarno usposobljenost RRA LUR.  

27.2 Druge regijske organizacije
Na nekaterih področjih se kaže potreba po ustanovitvi organizacij za opravljanje specifičnih 
nalog na regionalni ravni (npr. telo za koordinacijo javnega prevoza, podjetje za 
odstranjevanje odpadkov, podjetje za vodne vire). Morebitno ustanavljanje teh organizacij bo 
potekalo v okviru posameznih podprogramov ob doslednem spoštovanju načel subsidiarnosti 
in ekonomske upravičenosti, ter na podlagi 143. člena Ustave RS in Zakona o lokalni  
samoupravi.

27.3 Koncentracija sredstev
Sredstva, ki jih bodo za izvajanje programa zagotovile občine in drugi razvojni partnerji se  
bodo zbirala na računu regionalne razvojne agencije, ki bo pozneje na podlagi tega programa  
in na podlagi odločitev Programskega odbora sredstva vlagala v izvedbo projektov. 
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UVELJAVLJANJE NAČELA PARTNERSTVA IN  
ENAKOPRAVNOSTI  
Načelo partnerstva in enakopravnosti je najpomembnejši del regionalnega razvojnega 
programa in ga program obravnava kot eno prvih prednostnih nalog SODELOVANJE.

28 Ponudba - povpraševanje
Regionalni razvojni program je bil pripravljen na podlagi razvojnih delavnic, sestankov in 
konferenc. V celotnem dokumentu so predstavljeni le tisti razvojni programi in projekti, ki so  
bili predlagani ali zasnovani na teh dogodkih. Na vsa srečanja, kjer smo razpravljali o razvoju 
regije, so bili vedno vabljeni predstavniki obeh strani: PONUDBE in POVPRAŠEVANJA. 
Tako so na primer na delavnici o tehnološkem razvoju poleg tehnološkega parka in 
predstavnikov univerze sodelovali tudi uporabniki teh storitev - gospodarstveniki. Na tak 
način smo na vsakem srečanju lahko ocenili oboje: ponudbo določenih storitev, kot tudi  
povpraševanje po teh storitvah, in tako takoj prišli do razvojnih predlogov. 

Delavnica Ponudba Povpraševanje
Ustvarjalni ljudje Univerza, srednje šole, vrtci, 

ministrstva, občine
P o d j e t j a , š t u d e n t s k e 
organizacije

K a k o v o s t n o ž i v l j e n j e 
(zdravje, kultura,..)

Kulturni domovi, ministrstvo 
za kulturo, občine, zveze 
kulturnih društev 

D r u š t v a , p r e d s t a v n i k i 
nevladnih organizacij

P r o s t o r i n o k o l j e - 
konkurenčna prednost

Javna komunalna podjetja, 
občine, 

P o d j e t j a , p r e d s t a v n i k i 
nevladnih organizacij

D o d a n a v r e d n o s t v 
prihodnosti

Tehnološki park Ljubljana, 
Univerza v Ljubljani, srednje 
š o l e , M i n i s t r s t v o z a 
i n f o r m a c i j s k o d r u ž b o , 
Ministrstvo za gospodarstvo 

Podjetja

Regija v svetu Regionalna razvojna agencija, 
občine  

Predstavniki veleposlaništev 
in predstavniki tujih podjetij 

Podeželje potencial kakovosti 
življenja

Kmetijska svetovalna služba, 
občine, kmetijsko-gozdarska 
zbornica, občine, ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

Podjetja s področja podeželja, 
kmetje

Učinkovita mobilnost Občine, prevozna podjetja, 
S l o v e n s k e ž e l e z n i c e , 
Ministrstvo za promet

P o d j e t j a , š t u d e n t s k e 
organizacije, predstavniki 
nevladnih organizacij

29 Organiziranost
Vsebinsko sta nastajanje regionalnega razvojnega programa spremljala programski odbor in 
projektni svet. Formalno je pripravo regionalnega razvojnega programa spremljal in nadziral 
programski odbor sestavljen iz predstavnikov občin, delodajalcev, delojemalcev, 
predstavnikov gospodarskih in javnih organizacij ter predstavnika regionalne razvojne 
agencije. 
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Programski odbor pa je na svoji prvi seji imenoval še projektni svet, sestavljen iz vseh 
predstavnikov javnosti, ki so se odzvali na javni poziv za sodelovanje pri pripravi 
regionalnega razvojnega programa. V programskem svetu tako sodelujejo še predstavniki 
organizacij, ki niso dobile svojega mesta v programskem odboru, predstavljajo pa strokovno 
in drugo javnost. Člani projektnega sveta so sodelovali na razvojnih delavnicah in na 
razvojnih konferencah, kjer so na podlagi predlogov za regionalni razvojni program 
predstavili svoje predloge in ideje. 

30 Partnerstvo in enakopravnost med pripravo regionalnega 
razvojnega programa

Za pripravo na vsebinske delavnice za področja, ki smo jih določili kot tista, ki naj bi prinesla  
največ razvojnih priložnosti, smo se srečali s predstavniki gospodarstva (GZS, Tosama, 
Ljubljanske mlekarne, Danfoss,…), Servisom skupnih služb Vlade RS, javnimi 
gospodarskimi službami (JKP Vrhnika, JKP Grosuplje, JKP Prodnik) ter predstavniki srednjih 
šol. 

Za pripravo strateškega dela regionalnega razvojnega programa pa so bile organizirane 
strateške delavnice za naslednja področja: 
1. Ustvarjalni ljudje,
2. Kakovostno življenje (zdravje, kultura,..),
3. Prostor in okolje - konkurenčna prednost,
4. Dodana vrednost v prihodnosti,
5. Regija v svetu,
6. Podeželje potencial kakovosti življenja,
7. Učinkovita mobilnost.

Organiziranih je bilo več delavnic, ki se jih je udeležilo več kot 100 predstavnikov različnih  
organizacij in posameznikov, ki delujejo na  posameznih področjih, obravnavanih na 
delavnicah. 
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SEZNANJANJE JAVNOSTI S CILJI IN REZULTATI  
REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA 

31 Predstavitve regionalnega razvojnega programa

31.1 http://www.rralur.si/
Za komuniciranje z javnostjo je bila kmalu po začetku priprave regionalnega razvojnega  
programa vzpostavljena domača stran http://www.rralur.si/. Na tej domači strani so poleg 
predlogov dokumentov, predstavljeni še vsi dogodki in razprave, ki so bile organizirane v 
času priprave programa.

Na domači stani bodo tudi v prihodnje predstavljeni vsi napredki regije, odprti projekti in 
predlogi razvojnih usmeritev, ki jih bo regija obravnavala. 

31.2 Zloženka
Ob koncu priprave regionalnega razvojnega programa bo izdelana zloženka s kratko 
predstavitvijo programa in regionalne razvojne agencije. Zloženke bodo v začetku leta 2003 
prejela vsa gospodinjstva v regiji. 

31.3 Časopis
Poleg kratke predstavitve na zloženki bo v začetku leta 2003 pripravljen in objavljen tudi  
povzetek regionalnega razvojnega programa. Povzetek bo izšel v obliki časopisa, prejeli pa ga  
bodo tisti občani, ki se bodo z zloženko prijavili za prejemanje časopisa. 

31.4 Novinarske konference
Vsake 3 mesece bo regionalna razvojna agencija organizirala novinarsko konferenco, kjer bo  
predstavila uspehe regije in projekte na katerih regija dela. 

32 Razvojne konference - razvojno orodje 
Za večje razvojne projekte, v katere bo potrebno vložiti več sredstev in ki so organizacijsko 
zahtevnejši, bomo v času izvajanja regionalnega razvojnega programa organizirali širše 
razvojne konference, kjer so sodelovali predstavniki številnih organizacij, pomembnih za  
oblikovanje določenega projekta. 

Načrtovalci, finančniki, občinske oblasti in drugi bodo na razvojnih konferencah predstavili 
svoje poglede na predlagane projekte in predlagali načine in organiziranost za izvajanje 
posameznih razvojnih projektov. 
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SODELUJOČI 

33 Programski odbor 
Za vsebinsko usmerjanje priprave programa pa je bil odgovoren Programski odbor za 
pripravo regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije v sestavi: 
Predstavniki občin
Občina Borovnica, Alojz Močnik, župan (namestnica Slavka Gerdina, tajnik), Občina 
Brezovica, Drago Stanovnik, župan (namestnik Viktor Poličnik, dir. obč. uprave), Občina 
Dobrepolje, Anton Jakopič, župan (namestnica Andreja Babič), Občina Dobrova - Polhov 
Gradec, Jože Brezovec (namestnik Marjan Pograjc), Občina Dol pri Ljubljani, Franc 
Vončina, tajnik občine,(namestnik Marko Hrovat), Občina Domžale, Edvard Ješelnik, dir. 
obč. upr. (namestnik  Milan Pirman), Občina Grosuplje, Janez Lesjak, župan, Občina 
Horjul, Ivan Rožnik, podžupan, Občina Ig, Ciril Podržaj, župan, (namestnica Lorena 
Goričan, dir. obč. uprave), Občina Ivančna Gorica, Jernej Lampret, župan, ( Janez Radoš, 
dir. obč. upr.), Občina Kamnik, Martina Bajde nadomestila mag. Martino Koncilio, 
(namestnik Ivan Pristovnik, dir. obč. uprave), Občina Komenda, Tomaž Lamovšek 
nadomestil dr. Marto Ciraj, svetn. obč. sveta, Občina Litija, Jože Kovič, Občina Logatec, 
Alenka Gorza Jereb, dir. obč. upr., Občina Lukovica, Vinko Pirnat, dir.obč.upr., (namestnica 
Katka Mav), Občina Medvode, Marjan Oblak, (namestnik Dušan Brekič), Občina Mengeš, 
Mag.Tomaž Štebe, župan, (namestnik Dimitrij Kovačič, dir. obč. upr.), Mestna občina 
Ljubljana, Tomaž Souvan, (namestnica Marjana Grobelnik), Občina Moravče, mag. Franc 
Capuder, Občina Škofljica, dr. Jože Jurkovič, župan (Stanislav Bozjo, v.d. tajnik), Občina 
Trzin, Tone Peršak, župan, (namestnik Jorg K. Petrovič, svet. za fin. in proračun),  Občina 
Velike Lašče, Anton Zakrajšek, župan, Občina Vodice, Anton Kokalj, župan (namestnik 
Peter Lovšin, tajnik), Občina Vrhnika, Vincencij Tomšič, Župan, (namestnik Vid Klančar 
zap. v odd. za urejanje prostora). 
Predstavniki delodajalcev 
GZS, Ljubljana, Miroslav Samardžija, direktor, GZS - Združenje podjetnikov, Vili 
Pšeničny, Lek Ljubljana, Dr. Alenka Rožaj-Brvar, izvršilna direktorica, Tosama Domžale, 
Vitomir Osojnik, Prodnik Domžale, Marko Fatur, 
Predstavniki delojemalcev
KNSS-neodvisnost, Franjo Matjašič, Drago Lombar, Pergam, konf.sindikatov, Jerman 
Metod, predsednik, Zveza svobodnih sindikatov
Predstavniki ministrstev   
Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorsko planiranje, Barbara Strajnar, 
svetovalka direktorice, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija RS za okolje, Mateja 
Klinar, svetovalka direktorice, Ministrstvo za šolstvo, Marina Cankar, državna 
podsekretarka,    
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Janja Kokolj Prošek, državna 
podsekretarka, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Sašo Sedmak, državni 
podsekretar, Ministrstvo za gospodarstvo - Agencija RS za regionalni razvoj, dr. Aleš 
Mihelič, državni podsekretar, (namestnik Igor Gabrenja).
Predstavniki javnega in zasebnega prava
Sklad Dela Ljubljana, Karel Destovnik, direktor, Tehnološki park Ljubljana, Mag. Iztok 
Lesjak, direktor, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Dr. Zarjan Fabjančič, izredni 
profesor, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, doc. dr. Andrej Udovč, Holding 
Ljubljana, dr. Marjan Rekar, direktor, Snaga Ljubljana, Janko Kramžar, direktor, Zavod 
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Naš Laz, Štefan Skledar, direktor nadomestil Dr. Lojzeta Gosarja, ZRS za zaposlovanje – 
enota Ljubljana, Cvetka Cvek, direktorica, (Metka Cerar, pom. Direktorice), SIB, Tomaž 
Rogelj, predsednik uprave. 

34 Strokovna delovna skupina
Za pripravo regionalnega razvojnega programa je skrbela strokovna delovna skupina  v 
sestavi: 
Dr. Zarjan Fabjančič, (predsednik programskega odbora), Miroslav Samardžija, 
(podpredsednik programskega odbora), Dr. Alenka Rožaj-Brvar, doc. dr. Andrej Udovč, 
Vitomir Osojnik, Marko Fatur, Lilijana Resinovič, Jernej Stritih. 

35 Projektni svet
Programski odbor je imenoval projektni svet, ki je namenjen vsebinskemu usmerjanju  
regionalnega razvojnega programa in zagotavljanju udeležbe javnosti pri izdelavi  
regionalnega razvojnega programa, v sestavi:

V projektni svet so imenovani:B&B Papirnica Vevče, Marko Jagodič, Center za prostorsko 
sociologijo, Dr.Drago Kos, CIUDAD d.o.o., Vid Ratajc, Društvo bolnikov z osteoporozo, 
Dr.Duša Hlade Zore, Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije, Zdravko Zore, Društvo 
invalidski forum Slovenije, Jože Miklavič, ELASTIK, Mika Cimolini, FAGG, Prof. Peter 
Gabrijelčič, FAGG Katedra za splošno hidrotehniko, Prof. dr. Mitja Brilly, Izr. prof. dr. 
Matjaž Mikoš, Mag. Aleš Bizjak, FAGG, Institut za komunalno gospodarstvo, Doc.dr. 
Maruška Šubic Kovač, Mag.Alma Zavodnik, FAGG, Katedra za prostorsko planiranje, 
Prof.dr.Andrej Pogačnik, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Dr.Darko Ogrin, 
Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, Dr. Matej Klemenčič, Dr. Boris 
Gaberščik, GIZ Podjetnost, Mojca Vadnjal, Valentin Gorenčič, Institut za razvijanje 
osebne kakovosti, Greta Bratovš, Irena Koren, Jože Piano, Kalona Brodnik in družbeniki, 
Alenka Kalona, KGZS-Zavod Ljubljana, Jože Benec, Mag. Janez Kolar, Kolinska,d.d., 
Gregor Höfferle, Kompas, d..d., Liljana Vavpotič, Mirjam Kopše, LEK, d.d., Martin 
Rahtena, Doc. dr. Boris Leskovec, Ljubljanski urbanistični zavod, Mag.Maja Simoneti, 
Karla Jankovič, Marko Fatur, Mednarodni institut za turizem, Nataša Mršol, MOL, Odd. 
za gosp.dejavnost in turizem,Vanja Rangus, Much,d.o.o., Dunja Simšič, Petrol, d.d., Aleša 
Svetic, Pobega Nataša, R.P. Razvoj projektov d.o.o., Andrej Jamšek, Regionalni center za 
okolje, Milena Marega, SCT d.d., Mag. Andrej Kerin, Skupina samostojnih projektantov, 
Mima Suhadolc, Marko Peterin, Matevž Frančič, Slovenske železnice, d.d., Alenka Pirnat, 
Srednja šola tehničnih strok Šiška, Zdravko Žalar, Stepišnik Vesna, Šot Pavlovič Leonida, 
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Dr. Ivo Lavrač, Dr. Janez Malačič, Dr. Nada 
Zupan, Vodnogospodarski inštitut, Mitja Starec, Sklad dela, Barbara Svetelj Šprah, Občina 
Vodice, Jože Sovinc, Franci Stanonik, Friderik Pipan, Peter Lovšin, Območna obrtna 
zbornica, Ivan Jordan, Občina Borovnica, Vinko Košir, Zavod za zaposlovanje, Bojana 
Pribošič Peric, Inštitut Jožef Štefan, dr. Branko Kontič,  ISPO d.o.o., Marjan Seliškar, 
Limnos d.o.o., Bogdan Macarol, Primis d.d., Tatjana Slavec, dr. Matija Kovačič, dr. Vito 
Hazler, Mihevc Pavel, Občina Trzin, Valentin Kolenc, Franci Mušič, Šturm Janez, Srednja 
šola Domžale, Jožef Jarm, Občina Litija (Center za razvoj Litija), Saša Gradišek, 
Ljubljanski urbanistični zavod, Blaž Tomaž, Urbanistični inštitut,  Mojca Golobič, Mag. 
Andrej Gulič, dr.Breda Mihelič, Mag. Nataša Pichler Milanovič, Ivan Stanič, Mag. Ina Šuklje 
Erjavec, Franc Zakrajšek, Ministrstvo za kulturo RS, Nataša Pihler, Jože Horvat 
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36 Razvojne delavnice in forum
Na razvojnih delavnicah in na razvojnem forumu so sodelovali:
Alenka Brodnik, Alenka Gorza Jereb, Alenka Jeraj, Aleš Bizjak, Aleš Jereb, Aleš Škorjanc, 
Aleša Svetic, Alexis Zrimec, Alojz Kolar, Alojz Močnik, Andrej Klemenc, Andrej Udovč, 
Andrej Urbanc, Andreja Eržen, Anton Jakopič, Anton Rus, Barbara Potočnik, Barbara 
Strajnar, Blaž Sveten, Branko Fatur, Bogdan Macarol, Bogomir Senčič, Bojan Valančič,  
Bojana Omersel, Boris Gabrščik, Brigita Marinšek, Boštjan Koprivec, Ciril Podržaj, Cvetka 
Cvek, Darja Piciga, Dunja Simsič, Dušan Vodeb, Fani Al-Mansour, Franc Žle, Franci Bernot, 
Franci Mušič, Franjo Rojc, Friderik Pipan, Goran Završnik, Gorazd Maslo, Igor Gabrenja, 
Igor Vrhovec, Iva Kramar Šubelj, Ivan Stanič, Ivan Rožnik, Iztok Lesjak, Janez Radoš, Janez 
Šturm, Janez Selan, Janko Kramžar,  Jerica Tomšič Lušin, Jernej Stritih, Jože Miklavčič, Jože 
Petarka, Jože Sovinc, Jože Horvat, Jožef Jarni, Judita Gosar, Jurij Kobal, Katarina Volčini, 
Katica Podlipnik, Lilijana Vaupotič, Leon Kobetič, Lojze Gosar, Maja Beden Primec, Maja 
Simoneti, Maja Štefula, Majda Grašič, Marija Zabjek, Marija Zdravje, Marija Čampa, Marjan 
Hočevar, Marjan Kobav, Marjan Oblak, Marjan Seliškar, Marjan Vezjan, Marjana Oblak, 
Marko Hren, Matej Gabrovec, Mateja Mlakar, Marko Debevec, Marko Fatur, Marko Fatur, 
Marko Hrovat, Marta Feldi, Martina Koncilia, Margerita Jančič, Martina Zupančič,  Martina 
Žebjek, Maruška Markovčič, Matej Gojčič, Matjaž Harmel, Metka Cerar, Milan Kokalj,  
Mirjam Kopše, Mirko Kepic, Miro Šubelj, Miroslav Samardzija, Mojca Šašek Divljak, Mojca 
Drevenšek, Mojca Hrabar, Mojca Šteblaj, Nada Radonjič, Nataša Bider, Nataša Pihler, Nataša 
Mršol, Nevenka Glažar, Nevenka Gregorič, Nika Gams, Niko Osolnik, Nives Počkar, Peter 
Lovšin, Peter Planinc, Polona Kolarek, Polona Skledar, Rajko Peterlin, Roman Šimec, Silvo 
Tratar, Stane Borjan, Stane Bozja, Stanka Debevec, Stanislava Muršak, Tatjana Rot Djalil, 
Tatjana Suhadolc, Tjaša Bulc, Tomaž Drolec, Tomaž Štebe, Tone Peršak, Tonka Grgič,  
Valentin Gorenčič, Vesna Hrovat, Vid Klančar, Viktor Poličnik, Vinko Logaj, Vinko Tomšič,  
Zarjan Fabjančič, Zdravko Žalar, Zoran Vitorovič, Rika Binter 
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VIRI IN REFERENCE

• Council regulation (EC) No. 1260/1999 of 21. June 1999 lying down general provisions  
on the Structural Funds (Official Journal L 161, 26/06/199, pages 0001-0042) 

• Center za razvoj Litija (2001): Lokalni razvojni program Občine Litija
• European Commission (1999): Evaluating socio-economic programmes: Principal  

evaluation techniques and tools
• European Commmission, Phare programme (2001): Regional strategies and  

programming, gradiva seminarja, PHARE Programming guide 2001
• IMD International (2002): IMD Competitiveness Yearbook 2002. IMD International, 

Switzerland
• Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem (2002): Trajnostni razvoj Mestne občine  

Ljubljana. Mestna občina Ljubljana, Slovenija
• Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in  

vrednotenja regionalnega razvojnega programa, (Uradni list RS 52/00, 111/00, 44/01)
• Občina Dol pri Ljubljani (1998): Uradni Vestnik, (Uradni list RS, št. 43/95 in 27/96)
• Občina Grosuplje; Urad za komunalno infrastrukturo (2002): Načrt razvojnih programov 

za obdobje 2002-2006
• Oikos d.o.o., (2001): Skupni razvojni program Podjetna regija (Občine Domžale, Kamnik,  

Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice). Občine Domžale, Kamnik, 
Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice, Slovenija.

• Povzetek razprav razvojnega foruma, Cankarjev dom, 18. junij 2002 
• Razgovori na delavnicah, programskem odboru, programskem svetu in na sestankih s 

predstavniki gospodarskih in javnih podjetij
• The World Bank in OECD (1993): Environmental Action Programme for Central and  

Eastern Europe
• Vlada Republike Slovenije (1999): Državni razvojni program 2001-2006 – predlog. 

Ministrstvo RS za gospodarstvo, Slovenija
• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, (Uradni list 60/99)
• Zavod Naš laz (2001-2002): Skupni razvojni program občin Brezovica, Dobrepolje, Ig,  

Ivančna Gorica, Logatec, Škofljica, Velike Lašče in Vrhnika. Zavod Naš laz, Slovenija 
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PRILOGE

• Logični okvir Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo
• Preglednica projektov
• Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR v EUR
• Analiza skladnosti regionalnih prednostnih nalog z državnimi izhodišči
• Seznam uporabljenih kratic
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Priloga

37 Logični okvir Regionalnega razvojnega programa za 
Ljubljansko urbano regijo
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Logični okvir Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo

Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Širši namen programa Referenca v 
SWOT analizi

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Izkoristiti priložnost vstopa v EU
Dogovor o skupnih  projektih, ki 
bodo zagotovili dolgoročno 
prihodnost regije

vse Izvedba pomembnih velikih 
projektov
Boljša dostopnost in kakovost 
storitev ter cenovna učinkovitost

RRP LUR
RRA LUR

Število skupnih projektov P: Članstvo RS v EU 2004

N: Počasen sprejem in začetek izvajanja 
regionalnega razvojnega programa 

Razvojna vizija regije Referenca v 
SWOT analizi

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Ljubljanska urbana regija je 
somestje prepleteno z naravo, z 
visoko kakovostjo življenja, kjer 
bo vsa regija izkoristila položaj 
Ljubljane kot evropske 
prestolnice. 

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

vse Optimizacija 

Kakovostno življenje

Dostop do globalnih trgov

Visoka dodana vrednost na 
zaposlenega

Prostorska zasnova
Infrastruktura
Varovanje naravnih virov
Ponudba delovnih mest
Dostopnost vseživljenjskega 
izobraževanja
Odpiranje medn. mrežam
RRA LUR
Projekti partnerjev

Povprečna dostopnost do javnih 
storitev
Povprečna pričakovana življenjska 
doba
BDP/prebivalca
Dodana vrednost na zaposlenega
Število multinacionalk v regiji
Tuji lastniški deleži v podjetjih

P: 
Sedanje pristojnosti občin
Delovanje RRA LUR
 

N: 
Neustrezna upravna reforma v RS
Stihijski gospodarski in prostorski razvoj
Zapiranje regije vase in državni ukrepi na 
področju tujih neposrednih naložb
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Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Razvojna vizija regije Referenca v 
SWOT analizi

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Strateški cilji Prostorska zasnova
Infrastruktura

Povprečna dostopnost do javnih 
storitev

P:
Sedanje pristojnosti občin
Delovanje RRA LUR
 Ustvarjalni ljudje in uspešna 

podjetja 
Delujoče somestje Ponudba delovnih mest

Dostopnost vseživljenjskega 
izobraževanja
Odpiranje medn. mrežam
RRA LUR
Projekti partnerjev

Dodana vrednost na zaposlenega
Število multinacionalk v regiji
Število skupnih projektov

N:
Neustrezna upravna reforma v RS
Stihijski gospodarski in prostorski razvoj
Zapiranje regije vase in državni ukrepi na 
področju tujih neposrednih naložb

Regija s prestolnico z najvišjo 
kakovostjo življenja v Evropi

Kakovostno življenje Varovanje naravnih virov Povprečna pričakovana življenjska 
doba
BDP/prebivalca

Prioritete Odgovorna 
organizacija

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Koordi
nacija

Nosilc
i 
odloč
anja

Sodelovanje v regiji RRA 
LUR

Natančneje opisano v nadaljevanju

Število skupnih projektov

Natančneje opisano v nadaljevanju

Dostopnost RRA
LUR

Število dostopov do interneta
Povprečni letni dnevni promet na 
mestnih vpadnicah

Učinkovito izobraževanje in 
usposabljanje za ustvarjalnost

RRA 
LUR

Število mladih vključenih v 
inkubatorje

Odpiranje svetu RRA 
LUR

Število mednarodnih poslovnih con

Ekološka in kulturna mreža RRA 
LUR

Dostopnost zelenih površin
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Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Podprogrami Odgovorna 
organizacija

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Prioriteta: Sodelovanje v regiji
Krepitev regionalnih institucij RRA LUR Usposobljena RRA 

druge regijske institucije
Denarni prispevki za delovanje 
in investicije
Usposabljanje osebja RRA LUR
Uporaba storitev podjetij znotraj 
in izven regije

Število izvedenih projektov na ravni 
regije

Delovanje RRA LUR

Podpora regijskim mrežam RRA LUR sodelovanje lokalnih skupnosti, 
gospodarstva in civilne družbe

Denarne podpore
Organizacija srečanj, sestankov, 
konferenc

Število mrež v regiji Volja za sodelovanje

Izmenjava izkušenj in priprava 
skupnih projektov

RRA LUR Bolj učinkovita uprava
Uspeh skupnih projektov občin

Izmenjava informacij v tiskani in 
elektronski obliki
Tematske in projektne 
konference in seminarji
Svetovalna podpora pri pripravi 
projektov

Število uspešnih skupnih projektov Volja za sodelovanje

Prioriteta: Dostopnost
Trajnostna mobilnost Prometna regija  kakovosten in konkurenčen 

javni prevoz za vse 
družbene skupine,

 zmanjšanje potrebe po 
naložbah v ceste in 
parkirišča,

 zmanjšanje onesnaženja 
zraka,

 zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov,

 kakovostna nova delovna 
mesta in koncentracija 
storitev v razvojnih conah 
ob vozliščih javnega 
prevoza.

Zasnova regionalnega 
prostorskega plana  
Koncesije
Naložbe v infrastrukturo 
Lokalni predpisi 

Potovalni časi z javnim prevozom Predvidevamo, da bodo pristojni organi 
ustanovili organ, ki bo urejal javni promet 
v regiji
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Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Podprogrami Odgovorna 
organizacija

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Komunalna infrastruktura Javna komunalna 
podjetja, Občine

 kakovostne komunalne 
storitve 

 povezava primarnih 
vodovodnih sistemov v 
regiji, skupno upravljanje 
vodnih virov 

 stroškovno učinkovito 
čiščenje odpadnih vod 

 zmanjševanje nastajanja 
odpadkov na izvoru in 
ločeno zbiranje ter 
reciklaža 

 izmenjava izkušenj in 
sodelovanje med občinami 

 sodelovanje med občinami 
pri pripravi energetskih 
zasnov

Lokalni predpisi o izvajanju 
gospodarskih javnih služb;
Kapitalska okrepitev izvajalcev 
gospodarskih javnih služb;
Investicijske in upravljalske 
koncesije;

delež prebivalcev priključenih na 
posamezno vrsto razpoložljive 
infrastrukture
uravnoteženost ponudbe in 
povpraševanja po komunalnih 
storitvah

Predvidevamo, da bodo povezovanje 
podprle tudi občine, ki so lastnice javne 
infrastrukture. 

Prioriteta: Dostopnost
Ljudem prijazne spletne vsebine Ponudniki 

spletnih storitev
 brezplačen dostop do 

omreženih računalnikov 24 
ur dnevno

 izvajanje storitev občin in 
posredovanje javnih 
informacij prek medmrežja

Skupen sklad za e-vsebine;
Koncesije;
Razpisi EU;
Sodelovanje z UE zaradi 
upravnih postopkov;
Sodelovanje z e-ministrstvom;
Naložbe 

delež upravnih postopkov občin in 
upravnih enot prek medmrežja, 
delež prebivalcev, ki redno 
uporabljajo medmrežne storitve v 
regiji

Predvidevamo da bo raba medmrežij 
naglo naraščala. 

Ponudba storitev za kakovostno 
življenje

Kulturne 
organizacije in 
društva, 
Podjetja, 
Trgovina, 
Turizem, Športne 
organizacije in 
društva,
Kmetijstvo, 
Upravljalci voda, 
gozdov in 
naravnih vrednot
Občine, Državni 
organi

 ponudba storitev za 
kakovostno življenje

 koncentracija ponudbe na 
dostopnih krajih

Informacije o ponudbi
Sodelovanje med ponudniki
Trženje
Zagotavljanje prostorov in 
infrastrukture
Grozdenje

Število kulturnih prireditev
Število športnih prireditev
Ponudba bio hrane

Z modernim načinom življenja morda ne 
bo dovolj potrebe po storitvah na 
podeželju saj bodo ljudje hodili v večje 
storitvene centre.
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Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Podprogrami Odgovorna 
organizacija

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Prioriteta: Učinkovito izobraževanje za kakovostno življenje
Grozdenje izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva

Podjetja, 
zbornici, srednje 
šole, univerze, 
pristojna 
ministrstva

 globalno konkurenčni 
strokovnjaki in podjetniki, 
ki bodo ostali v regiji

 mreža razvojnih središč 
 povečanje konkurenčnosti 

izobraževalnih organizacij 
in vstop zasebnega sektorja 
v izobraževanje

Prostorska zasnova 
izobraževalnih središč,
Usklajevanje ponudbe,
Tržne raziskave;
Povezane storitve na 
medmrežju;
Poslovne konference;
Izobraževanje;
Tvegani kapital;
Povezave z izobraževalnimi in 
raziskovalnimi organizacijami
Koncesije za zasebne šole.

Dodana vrednost na zaposlenega, 
stopnja zaposlenosti, izobrazbena 
struktura zaposlenih.

Predvidevamo, da bodo javne 
izobraževalne in raziskovalne 
organizacije razumele povezovanje kot 
priložnost in ne kot nevarnost za njihov 
razvoj. 

Odpiranje kulture ljudem 
predvsem mladim

Zveze kulturnih 
organizacij

 Razširiti ponudbo 
kulturnih storitev

 Odpreti javne kulturne 
zgradbe

 Popestriti kulturno 
življenje 

Sodelovanje med društvi;
Prostori za delovanje društev;
Izobraževanje za projekte;
Obstoječe občinske proračunske 
postavke delno usmerjene v 
projektno delovanje društev;
Trženje programov društev.

Število javnosti odprtih prostorov za 
delo kulturnih skupin 
Število kulturnih prireditev

Predvidevamo, da bodo javne kulturne 
ustanove pripravljene prostore ponuditi 
tudi drugim organizacijam.

Vseživljenjsko izobraževanje samopomočne 
skupine

 izobraževanje starejših 
 vzpostavitev borza znanja

Izobraževanje;
Borza znanja;
Sodelovanje med društvi 
upokojencev, 
samopomočniškimi skupinami;

število starejših, vključenih v 
izobraževalne programe 
število vključenih v borzo znanja 

Predvidevamo, da se bodo starejši 
vključevali v širše programe, ki bodo 
imeli tudi vsebine za njih ne pa 
ustanavljali posebnih organizacij zanje.

Prioriteta: Odpiranje v svet
Vzpostavljanje mednarodnih 
mrež

RRA  uveljaviti regijo in njene 
interese v okviru Evropske 
unije

 prepoznavnost regije v 
svetu

 pritegniti vsaj eno 
evropsko institucijo v 
regijo

Predstavljanje regije v tujini, 
članstvo in sodelovanje v 
mednarodnih mrežah in 
organizacijah, 
zagotavljanje lokacije in 
prostorov mednarodnim 
organizacijam v regiji, 
organizacija prireditev

Uspeh na evropskih razpisih, sedež 
evropske institucije v regiji.

Slaba zunanja politika Slovenije lahko 
vpliva tudi na prepoznavnost Ljubljanske 
urbane regije in Ljubljane kot glavnega 
mesta

Mednarodno konkurenčne 
poslovne cone

Podjetja, občine  ponudba poslovnih lokacij 
po konkurenčni ceni z 
zagotovljeno infrastrukturo 
in podpornimi storitvami, 
ki bodo primerne za 
naložbe tujih podjetij

Regionalna zasnova 
prostorskega plana, prostorski 
plani občin, ureditveni načrti
Naložbe občin in drugih 
investitorjev 
Koncesije
Trženje poslovnih con

Cena stavbnega zemljišča za 
poslovno dejavnost

Slaba zunanja politika Slovenije lahko 
vpliva tudi na prepoznavnost Ljubljanske 
urbane regije in Ljubljane kot glavnega 
mesta
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Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Podprogrami Odgovorna 
organizacija

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Podpora mednarodni skupnosti 
pri nas

RRA  mednarodni vrtci in šole
 prijaznejši postopki za 

delovna dovoljenja
 pestro delovanje različnih 

oblik organizacij 
mednarodne skupnosti

Zagotovitev lokacij in po 
možnosti zgradb za šole
Koncesije
Dialog z državnimi organi
Podpora mrežam mednarodne 
skupnosti
Sodelovanje z veleposlaništvi, 
mednarodnimi podjetji, 
nevladnimi organizacijami
Informiranje o regiji v tujih 
jezikih

Ocena regije kot območja za delo in 
bivanje v svetovnem merilu

Nevarnost je zapiranje trga delovne sile v 
celotni državi kar bi negativno vplivalo 
na odnose s tujci 

Prioriteta: Ekološka in kulturna mreža
Varovanje vodnih virov Komunalna 

podjetja
 dolgoročna učinkovita 

zaščita sedanjih in 
perspektivnih vodnih virov 
v porečjih Save, 
Ljubljanice, Kamniške 
Bistrice in Krke znotraj 
regije in v sodelovanju s 
sosednjimi regijami

 oskrba prebivalstva s 
kakovostno pitno vodo

 poplavna varnost in 
večnamensko upravljanje 
vodotokov

Učinkoviti in strokovno podprti 
občinski predpisi;
Sodelovanje z uporabniki 
zemljišč;
Nadzor;
Prostorski plan;
Naložbe v infrastrukturo.

kakovost pitne vode (koncentracija 
nitratov, pesticidov in mikrobiološka 
ustreznost; delež neustreznih vzorcev 
v celotnem sistemu zaradi drugih 
onesnaženj), 
cena m3 pitne vode, 
pogostost poplav, ki prizadenejo 
naselja

Predvidevamo, da bo država kmalu 
sprejela zakonodajo za varovanje vod, 
kjer bodo pristojnosti in naloge med 
občinami in državo jasno razdeljene. 

Učinkovito prostorsko 
načrtovanje

Občine  razvoj regije kot somestja
 mrežni vzorec rabe 

prostora.
 Ustrezna ponudba lokacij 

za poslovne in 
stanovanjske zgradbe

Regionalna zasnova 
prostorskega razvoja – določitev 
regionalnih izhodišč;
Prostorski plani občin – 
določitev rabe prostora;
Prostorski izvedbeni akti – 
natančnejše urejanje lokacij

struktura rabe tal oziroma prepletanje 
rabe

Predvidevamo, da bo sprejeta ustrezna 
zakonodaja 

Varovanje naravnih vrednot Občine  Vrhunska kakovost krajine
 Ohranitev naravnih 

vrednot in upravljanje 
 Nove poslovne priložnosti
 Izpolnjevanje zahtev 

evropskih direktiv

Regionalna zasnova 
prostorskega razvoja – določitev 
regionalnih izhodišč;
Prostorski plani občin – 
določitev rabe prostora
Načrti upravljanja za zavarovana 
območja

Število zavarovanih naravnih vrednot 
z načrtom upravljanja

Predvidevamo, da bo regiji uspelo skleniti 
dogovor o varstvu naravnih vrednot z 
Ministrstvom za okolje in prostor in 
pridobiti ustrezne strokovne podlage 
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Logični okvir programa Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije Datum: 7. 6. 2002

Podprogrami Odgovorna 
organizacija

Pričakovani učinki Vložki in orodja Kazalci uspešnosti Predvidevanja in nevarnosti

Razvoj možnosti za rekreacijo in 
šport

zavodi za 
turizem in 
lokalne turistične 
organizacije 

 Ustanovljene širše lokalne 
turistične organizacije za 
širša območja 

 Vzpostavitev osnovne 
mreže rekreacijskih poti, ki 
bo povezala občine. 

 Posodobljeni in nadgrajeni 
večji turistični centri, ki 
bodo z lokalnimi 
zanimivosti povezani v 
celovito ponudbo območja. 

Regionalna zasnova 
prostorskega plana, prostorski 
plani občin, ureditveni načrti;
Gozdnogospodarski načrti in 
načrti upravljanja za naravne 
vrednote in rekreacijska 
območja;
Gradnja in vzdrževanje 
infrastrukture iz občinskih 
proračunov;
Delo društev in posameznikov;
Služnostne pravice na poteh;
Lokalne turistične organizacije;
Turistične takse;
Pobude in sodelovanje med 
nosilci turistične ponudbe

obseg rekreacijskih površin, 
dolžina rekreacijskih poti, 
število uporabnikov rekreacijske 
infrastrukture, 
število udeležencev športnih in 
rekreacijskih akcij

Državna infrastruktura bo povezala 
lokalne rekreativne povezave 
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Preglednica projektov

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji
Območje 
izvedbe Nosilci

Rok 
izvedbe    Projektna naloga

1. Prioriteta Sodelovanje v regiji 2003 2004 2005 2006

1.1. Podprogram Krepitev regionalnih institucij

Projekt
Dogovor o lastništvu RRA in 
podpis pogodb s soustanovitelji

Delovanje RRA v interesu vseh 
občin

Podpis nove pogodbe z vsaj 13 
občinami Vse občine RRA junij    Delovanje RRA

Projekt
Redna srečanja predstavnikov 
občin in programskega odbora

Izboljšanje sodelovanja skozi 
najmanj 4 razvojne konference 
letno

Prijavljeni najmanj 4 regionalni 
projekti letno Vse občine RRA celo leto 

celo 
leto 

celo 
leto 

celo 
leto Redna srečanja

1.2. Podprogram Podpora regijskim mrežam

Projekt

Medmrežni portal skupnih 
projektov in pomoči pri pripravi 
projektov

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

Vzpostavljen portal z najmanj 
2000 dostopi v letu Vse občine RRA  junij   Projektni portal 

Projekt
Donacije skupnim projektom in 
pomoč pri pripravi teh projektov

Spodbujanje priprave in izvedba 
skupnih projektov razvojnih 
partnerjev

Vzpostavljen sklad za skupne 
projekte Vse občine RRA   junij  Pomoč projekti

1.3. Podprogram
Izmenjava izkušenj in 
priprava skupnih projektov

Projekt
Informiranje o projektih in 
možnostih za projekte

Večja stroškovna učinkovitost 
projektov

Več kot 10 skupnih projektov za 
več občin skupaj Vse občine RRA marec    Informiranje o projektih

Projekt

Konference in seminarji o 
projektnem vodenju in pripravi 
projektov

Večja konkurenčnost projektov in 
skrajšan čas priprave prijav

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

celo 
leto 

celo 
leto 

celo 
leto 

Izobraževanje o 
projektnem vodenju
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Strateški in izvedbeni del programa

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Cilji Indikatorji
Območje 
izvedbe Nosilci

Rok 
izvedbe    

Projektna 
naloga

2. Prioriteta Dostopnost 2003 2004 2005 2006

2.1. Podprogram Trajnostna mobilnost

Projekt
Vzpostavitev regijskega 
podjetja za javni prevoz 

Ustanovitev regijskega podjetja 
za javni prevoz Podjetje ustanovljeno Vse občine

Holding Mesta 
Ljubljana – LPP, 
SŽ, Kambus marec    Podjetje

Projekt

Ustanovitev regijskega 
koordinacijskega telesa za javni 
prevoz

Učinkovito dogovarjanje in 
načrtovanje javnega prometa 

Koordinacijski odbor 
ustanovljen Vse občine RRA december    Koordinacija

Projekt
Priprava predlogov sprememb 
zakonov in podzakonskih aktov

Zagotavljanje pravnega okvira za 
celovit regijski sistem javnega 
prevoza

Spremenjen pravni okvir 
za delovanje Vse občine

Regijsko podjetje 
za javni prevoz  december   Zakonodaja

Projekt Priprava študije izvedljivosti 

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

Regijsko podjetje 
za javni prevoz   junij  

Študija 
izvedljivosti

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

Kamnik, 
Domžale, 
Trzin, 

Regijsko podjetje 
za javni prevoz    december Gradnja

2.2. Podprogram Komunalna infrastruktura

Projekt

Študija izvedljivosti 
povezovanja ravnanja z 
odpadki Učinkovito ravnanje z odpadki

Izdelana študija 
izvedljivosti Vse občine

Komunalna 
podjetja december Odpadki

Projekt

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

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

Komunalna 
podjetja junij Odpadki

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

Predelava najmanj 40% 
odpadkov Vse občine

Komunalna 
podjetja  junij Odpadki

Projekt

Študija izvedljivosti 
povezovanja vodovodnega 
sistema

Dolgoročno zagotovljena 
kakovostna pitna voda v 
zadostnih količinah

Izdelana študija 
izvedljivosti Vse občine

Komunalna 
podjetja september Vodooskrba

Projekt

Projekti in ukrepi za 
povezovanje vodovodnega 
sistema regije

Dolgoročno zagotovljena 
kakovostna pitna voda v 
zadostnih količinah

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

Komunalna 
podjetja junij Vodooskrba

Projekt
Povezava vodovodnega 
sistema v regiji

Dolgoročno zagotovljena 
kakovostna pitna voda v 
zadostnih količinah

Povezan regionalni 
vodovod v eno 
organizacijo Vse občine

Komunalna 
podjetja december Vodooskrba

Projekt
Študija odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod

Učinkovito čiščenje odpadnih 
vod

Pripravljena študija 
izvedljivosti RRA in občine

Komunalna 
podjetja december

Odpadne 
vode
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

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

Projektna 
naloga

2.3. Podprogram
Ljudem prijazne spletne 
vsebine

2003 2004 2005 2006

Projekt
Analiza možnosti in potreb 
javnih storitev na medmrežju 

Priprava javne vsebine na 
medmrežju

Pripravljen projekt za prijavo 
na e-Content Vse občine RRA  junij  Medmrežje

Projekt
Vzpostavitev storitev na 
medmrežju

Delovanje javnih storitev na 
medmrežju

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

septe
mber Medmrežje

2.4. Podprogram
Ponudba storitev za 
kakovostno življenje

Projekt Mini Slovenija
Izvedba novega turističnega 
produkta Izveden projekt

Vse občine posebej 
za območja s 
posebnimi razvojnimi 
problemi

Zavod za 
turizem 
Ljubljana    Junij Mini Slove  nija  

Projekt
Razvoj podjetniškega pristopa 
na podeželju Razvoj dopolnilnih dejavnosti

Izvajani in dobro obiskani so 
tečaji, seminarji, ekskurzije

Podeželske občine 
zaledja Ljubljane RRA november

Podjetništvo 
na podeželju

Projekt
Inovativni in celostni razvoj 
turistične ponudbe na podeželju

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

Podeželske občine 
zaledja Ljubljane RRA oktober

Turizem na 
podeželju
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

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

Projektna 
naloga

3. Prioriteta

Učinkovito izobraževanje in 
usposabljanje za 
ustvarjalnost 2003 2004 2005 2006

3.1. Podprogram

Grozdenje izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva

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

RRA in
Tehnološki park   

decemb
er  Mreža parkov

Projekt Grozd turističnih organizacij

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

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

Vse občine posebej 
za območja s 
posebnimi 
razvojnimi problemi

RRA in
Zavod za 
turizem 
Ljubljana  junij   

Grozd 
turističnih 
organizacij

Projekt
Grozd lesno predelovalne 
industrije

Povezana lesnopredelovalna 
industrija in skupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Skupen nastop na tujem 
trgu in skupno trženje Vse občine

Razvojni center 
Litija, Kamnik, 
Ljubljana    oktober

Grozd lesnih 
podjetij

Projekt
Grozd kovinsko predelovalne 
industrije

Povezana kovinsko predelovalna 
industrija in skupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Skupen nastop na tujem 
trgu in skupno trženje Vse občine

Razvojni center 
Litija, Kamnik, 
Ljubljana    oktober

Grozd 
kov  inskih   
podjetij

Projekt Grozd mikrostoritvenih podjetij

Povezana mikrostoritvena 
podjetja in kupno trženje za 
povečanje dodane vrednosti

Skupen nastop na trgu in 
skupno trženje Vse občine

Zavod za razvoj 
družinskega in 
ženskega 
podjetništva

decemb
er

Grozd 
mikrostoritven
ih podjetij
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

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

Projektna 
naloga

2003 2004 2005 2006

3.2. Podprogram
Odpiranje kulture predvsem 
mladim

Projekt
Izboljšano trženje kulturnih 
dejavnosti

Približati kulturne dejavnosti 
širšemu krogu ljudi 

Število obiskovalcev 
kulturnih dogodkov

Vse občine posebej 
za območja s 
posebnimi 
razvojnimi problemi

Zveze kulturnih 
organizacij

decembe
r    

Trženje 
kulture

Projekt
Informacijska točka za kulturne 
dejavnosti

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

vzpostavljena 
informacijska točka Vse občine 

Zveze kulturnih 
organizacij junij    Info točka

3.3. Podprogram
Vseživljenjsko 
izobraževanje

Projekt
Somestje znanja in novih 
poklicev

Omogočiti izobraževanje vsem 
družbenim skupinam

Najmanj 50 novih 
zaposlitev letno Vse občine RRA januar   Mesto poklicev

Projekt Internet v šole Opremljene šole 
Pripravljena prijava do 
roka za prijavo na razpis Vse občine RRA junij    Oprema šol

Projekt Medmrežna borza znanj 
vključevanje starejših v poslovno 
in družbeno življenje

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

Stran 131

file:///C:/DELO/RRP LUR/izvedbeni del/Ponudba%20znanj%20na%20medmre?ju.doc
file:///C:/DELO/RRP LUR/izvedbeni del/Oprema%20?ol.doc
file:///C:/DELO/RRP LUR/izvedbeni del/Mesto%20poklicev.doc
file:///C:/DELO/RRP LUR/izvedbeni del/Kulturna%20informacijska%20to?ka.doc
file:///C:/DELO/RRP LUR/izvedbeni del/Izbolj?ano%20tr?enje%20kulturnih%20dejavnosti.doc
file:///C:/DELO/RRP LUR/izvedbeni del/Izbolj?ano%20tr?enje%20kulturnih%20dejavnosti.doc


Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

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

Projektna 
naloga

4. Prioriteta Odpiranje svetu 2003 2004 2005 2006

4.1. Podprogram
Vzpostavljanje mednarodnih 
mrež

Projekt
Odprtje in delovanje regionalne 
pisarne v Bruslju Zastopanje regije v Bruslju Odprta pisarna Vse občine RRA junij    Bruselj

4.2. Podprogram
Mednarodno konkurenčne 
poslovne cone

Projekt

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

Izgradnja in delovanje vsaj 2 
mednarodno konkurenčnih 
poslovnih con 

Najmanj 30% podjetij z vložki 
tujega kapitala v poslovnih 
conah 

Vse občine posebej za 
območja s posebnimi 
razvojnimi problemi RRA  junij   Cone

4.3. Podprogram
Podpora mednarodni 
skupnosti pri nas

Projekt
Ustanovitev zasebne 
mednarodne šole

Izboljšanje ponudbe 
izobraževanja za tujce Delujoča šola Vse občine RRA    

decemb
er Š  ola  
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

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

Projektna 
naloga

5. Prioriteta
Ekološka in kulturna 
mreža 2003 2004 2005 2006

5.1. Podprogram
Varovanje kulturne 
dediščine 

Projekt

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

Izobraženi prebivalci z 
močno zavestjo o regiji 
kjer živimo 

Povezava vsaj 15 krajev ter 
število obiskovalcev povezave

Občine, kjer so 
posamezni spomeniki

Občina Velike 
Lašče   december  Kulturna pot

Projekt

Popis ter program varovanja 
in rabe kulturnih 
spomenikov 

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

Občine, kjer so 
posamezni spomeniki

RRA 
Vse občine    december Program KD

5.2. Podprogram
Učinkovito prostorsko 
načrtovanje

Projekt

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

Jasno opredeljena 
projekcija razvoja rasti 
prebivalstva po občinah 
in v regiji

Uporabnost študije za pripravo 
prostorskih planskih aktov Vse občine RRA oktober   Demografija

Projekt
Prometna analiza in 
projekcija regije

Ugotovljeni trendi ter 
pripravljene projekcije 
na področju prometa v 
regiji

Uporabnost študije za pripravo 
prostorskih planskih aktov Vse občine RRA  oktober  Promet

Projekt Zložba zemljišč

Zagotoviti smotrnejšo 
rabo prostora in razvoj 
zazidljivih območij 
naselij

Izdelanih najmanj 10 pilotnih 
programov zložbe zemljišč

Občine s posebnimi 
razvojnimi potrebami

Občina Videm 
Dobrepolje junij Zložba zemljišč

Projekt
Regionalna zasnova 
prostora

Usklajene usmeritve ter 
opredeljena območja 
poseganja v prostor za 
obravnavane vsebine

Regionalna zasnova prostora 
sprejeta na občinskih svetih Vse občine RRA   junij

Regionalna 
zasnova
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

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

Projektna 
naloga

5.3. Podprogram
Varovanje naravnih 
vrednot 2003 2004 2005 2006

Projekt
Zavarovanje Ljubljanskega 
barja

Skozi rabo območja 
zagotoviti učinkovito 
varovanje 
Ljubljanskega barja

Ustanovitev in upravljanje 
Krajinskega parka Ljubljansko 
barje

Občine na Ljubljanskem 
barju

Mestna občina 
Ljubljana    

decem
ber Barje

Projekt
Zavarovanje Kamniško 
Savinjskih Alp - zasnova

Skozi rabo območja 
zagotoviti učinkovito 
varovanje Kamniško 
Savinjskih Alp 

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

Občine na območju 
Kamniška Savinjskih Alp Občina Kamnik   

septem
ber  

Kamniško-
Savinjske   Alpe  

Projekt

Zavarovanje manjših 
območij naravnih vrednot v 
regiji

Mreža zavarovanih 
območij v regiji

vzpostavljenih vsaj 15 območij 
naravnih vrednot lokalnega 
pomena Posamezne občine Občine    

decem
ber Mala zavarovanja

5.4. Podprogram
Razvoj možnosti za 
rekreacijo in šport

Projekt
Mreža kolesarskih poti 
regije (priprava in izvedba)

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

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

Mreža 
kolesarskih poti

Projekt Mreža pešpoti 

Ureditev pešpoti kot 
dodatne ponudbe za 
sprostitev in počitek

Urejenih vsaj 100 km 
regionalnih pešpoti v regiji Vse občine  RRA marec Mreža pešpoti

Projekt
Mreža vodnih poti regije 
(priprava)

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

pripravljen program 
vzpostavitve mreže vodnih 
poti Vse občine  RRA    

septem
ber

Mreža vodnih 
poti     

t. Stopnja Prioritete/Podprogrami
Vrednost 
izvedbe

Zagonski 
vložki

Izvedbeni 
vložki

Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni

Drugi viri - 
zagonski

Drugi viri - 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

1. Prioriteta Sodelovanje v regiji v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

1.1. Podprogram Krepitev regionalnih institucij

Projekt
Dogovor o lastništvu RRA in podpis 
pogodb s soustanovitelji 4.000,00    0 4.000,00 4.000,00    PC

Projekt
Redna srečanja predstavnikov občin in 
programskega odbora 56.000,00    16.000,00 40.000,00 16.000,00  40.000,00  E

1.2. Podprogram Podpora regijskim mrežam

Projekt
Medmrežni portal skupnih projektov in 
pomoči pri pripravi projektov 60.800,00    11.600,00 49.200,00 2.000,00 9.600,00 19.200,00 30.000,00E

Projekt
Donacije skupnim projektom in pomoč 
pri pripravi teh projektov 74.000,00    24.000,00 50.000,00 24.000,00 50.000,00    E

1.3. Podprogram
Izmenjava izkušenj in priprava 
skupnih projektov

Projekt
Informiranje o projektih in možnostih za 
projekte 2.000,00    2.000,00 0 2.000,00     E

Projekt
Konference in seminarji o projektnem 
vodenju in pripravi projektov 38.800,00    400,00 38.400,00 400,00  38.400,00  

E

SKUPAJ EUR 235.600,00    54.000,00    181.600,00    44.400,00    54.000,00    9.600,00    97.600,00    0,00    30.000,00    

SKUPAJ SIT 53.245.600,00 12.204.000,00 41.041.600,00 10.034.400,00    12.204.000,00 2.169.600,00 22.057.600,00    0,00    6.780.000,00    
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami
Vrednost 
izvedbe Zagonski vložki

Izvedbeni 
vložki

Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni

Drugi viri - 
zagonski

Drugi viri - 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev

2. Prioriteta Dostopnost v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

2.1. Podprogram Trajnostna mobilnost

Projekt
Vzpostavitev regijskega podjetja za 
javni prevoz 100.000,00    100.000,00     0     100.000,00    PC

Projekt

Ustanovitev regijskega 
koordinacijskega telesa za javni 
prevoz 100.000,00    4.000,00 96.000,00    4.000,00      56.000,00     40.000,00    PC

Projekt
Priprava predlogov sprememb 
zakonov in podzakonskih aktov 20.000,00     0 20.000,00         20.000,00    PC

Projekt Priprava študije izvedljivosti 520.000,00    20.000,00 500.000,00        20.000,00    500.000,00    PC

Projekt
Gradnja prve tramvajske proge 
Kamnik - Dolgi most 154.200.000,00 147.700.000,00 6.500.000,00   5.000.000,00  142.700.000,00 6.500.000,00    4O

2.2. Podprogram Komunalna infrastruktura

Projekt
Študija izvedljivosti povezovanja 
ravnanja z odpadki 72.000,00    72.000,00 0  72.000,00   PC

Projekt
Projekti in ukrepi za povezovanje 
sistema ravnanja z odpadki 480.000,00    0 480.000,00   480.000,00  PC

Projekt
Povezava sistema ravnanja z odpadki  
v regiji 3.000.000,00    0 3.000.000,00     3.000.000,00PC

Projekt
Študija izvedljivosti povezovanja 
vodovodnega sistema 72.000,00    72.000,00 0  72.000,00   

PC

Projekt
Projekti in ukrepi za povezovanje 
vodovodnega sistema regije 480.000,00    0 480.000,00   480.000,00  

PC

Projekt
Povezava vodovodnega sistema v 
regiji 3.000.000,00    0 3.000.000,00     3.000.000,00PC

Projekt
Študija odvajanja in čiščenja odpadnih  
vod 72.000,00 72.000,00 0 72.000,00 PC
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Vrednost izvedbe Zagonski vložki Izvedbeni vložki
Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni Drugi viri - zagonski

Drugi viri - 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev

2. Prioriteta Dostopnost v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

2.3. Podprogram
Ljudem prijazne spletne 
vsebine

Projekt

Analiza možnosti in 
potreb javnih storitev na 
medmrežju 12.000,00    12.000,00 0  12.000,00   E

Projekt
Vzpostavitev storitev na 
medmrežju 448.000,00    0 448.000,00   48.000,00 400.000,00E

2.4. Podprogram
Ponudba storitev za 
kakovostno življenje

Projekt Mini Slovenija 1.100.000,00    0 1.100.000,00     1.100.000,00

Projekt
Razvoj podjetniškega 
pristopa na podeželju 35.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 30.000,00PC

Projekt

Inovativni in celostni 
razvoj turistične ponudbe 
na podeželju 30.000,00 3.000,00 27.000,00 3.000,00 27.000,00PC

SKUPAJ EUR 163.741.000,00    148.060.000,00    15.681.000,00    12.000,00    0,00    5.228.000,00    1.064.000,00    142.720.000,00    14.717,000,00    

SKUPAJ SIT 37.005.466.000,00 33.459.752.000,00 3.543.906.000,00 2.712.000,00 0,00    1.181.528.000,00 240.464.000,00 32.254.720.000,00 3.326.042.000,00 
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami
Vrednost 
izvedbe Zagonski vložki Izvedbeni vložki

Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni

Drugi viri - 
zagonski

Drugi viri - 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev

3. Prioriteta
Učinkovito izobraževanje in 
usposabljanje za ustvarjalnost v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

3.1. Podprogram

Grozdenje izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva

Projekt Mreža tehnoloških parkov regije 1.524.000,00    44.000,00 1.480.000,00 20.000,00 24.000,00 480.000,00 1.000.000,00PC

Projekt Grozd turističnih organizacij 344.000,00    20.000,00 324.000,00 20.000,00  24.000,00 300.000,00PC

Projekt
Grozd lesno predelovalne 
industrije 344.000,00    20.000,00 324.000,00 20.000,00  24.000,00 300.000,00PC

Projekt
Grozd kovinsko predelovalne 
industrije 344.000,00    20.000,00 324.000,00 20.000,00  24.000,00 300.000,00PC

Projekt Grozd mikrostoritvenih podjetij 279.000,00 20.000,00 259.000,00 20.000,00 24.000,00 235.000,00PC

3.2. Podprogram
Odpiranje kulture predvsem 
mladim

Projekt
Izboljšano trženje kulturnih 
dejavnosti 68.000,00    32.000,00 36.000,00 2.000,00 18.000,00 12.000,00 36.000,00PC

Projekt
Informacijska točka za kulturne 
dejavnosti 140.000,00    62.000,00 78.000,00  31.000,00 35.000,00 31.000,00 43.000,00

PC

3.3. Podprogram Vseživljenjsko izobraževanje

Projekt Somestje znanja in novih poklicev 510.000,00    10.000,00 500.000,00  10.000,00   500.000,00PC

Projekt Internet v šole 452.000,00    12.000,00 440.000,00 12.000,00  40.000,00 400.000,00PC

Projekt Medmrežna borza znanj 60.000,00    60.000,00 0 20.000,00   40.000,00 PC

SKUPAJ EUR 4.065.000,00    300.000,00    3.765.000,00    134.000,00    0,00 73.000,00    651.000,00    93.000,00    3.114.000,00    

SKUPAJ SIT 918.690.000,00 67.8000.000,00 850.890.000,00 30.284.000,00 0,00 16.498.000,00 147.126.000,00 21.018.000,00 703.764.000,00 

Stran 138



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami Vrednost izvedbe Zagonski vložki Izvedbeni vložki
Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni

Drugi viri - 
zagonski

Drugi viri - 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev

4. Prioriteta Odpiranje svetu v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

4.1. Podprogram
Vzpostavljanje 
mednarodnih mrež

Projekt
Odprtje in delovanje 
regionalne pisarne v Bruslju 256.000,00    6.000,00 250.000,00 6.000,00 250.000,00    PC

4.2. Podprogram
Mednarodno konkurenčne 
poslovne cone

Projekt

Analiza možnosti odpiranja 
poslovnih con za mednarodno 
konkurenčnost, študija 
izvedljivosti in načrt izvedbe 262.000,00    12.000,00 250.000,00 12.000,00  250.000,00  

E

4.3. Podprogram
Podpora mednarodni 
skupnosti pri nas

Projekt
Ustanovitev zasebne 
mednarodne šole 30.000,00    30.000,00 0 30.000,00     

E

SKUPAJ EUR 548.000,00    48.000,00    500.000,00    48.000,00    250.000,00    0,00    250.000,00    0,00    0,00    

SKUPAJ SIT 123.848.000,00    10.848.000,00 113.000.000,00 10.848.000,00 56.500.000,00 0,00    56.500.000,00    0,00    0,00    
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Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Št. Stopnja Prioritete/Podprogrami
Vrednost 
izvedbe

Zagonski 
vložki Izvedbeni vložki

Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni

Drugi viri - 
zagonski

Drugi viri - 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev

5. Prioriteta Ekološka in kulturna mreža v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

5.1. Podprogram Varovanje kulturne dediščine 

Projekt
Pot slovenskih ustvarjalcev (Jurčič, 
Trubar, Levstik, Vega…) 140.000,00    22.000,00 118.000,00 6.000,00 14.000,00 4.000,00 54.000,00 12.000,00 50.000,00

5O

Projekt
Popis ter program varovanja in rabe 
kulturnih spomenikov 620.000,00    34.000,00 586.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 480.000,00 24.000,00 100.000,00

E

5.2. Podprogram
Učinkovito prostorsko 
načrtovanje

Projekt

Demografska analiza in projekcija 
regije v povezavi s poselitvenimi 
možnostmi in javnimi storitvami 89.000,00    2.000,00 87.000,00 2.000,00  87.000,00  

E

Projekt Prometna analiza in projekcija regije 68.000,00    2.000,00 66.000,00 2.000,00  30.000,00 36.000,00
E

Projekt Zložba zemljišč 82.000,00 2.000,00 80.000,00 2.000,00 50.000,00 30.000,00
E

Projekt Regionalna zasnova prostora 115.000,00    5.000,00 110.000,00 5.000,00  40.000,00 70.000,00
PC

5.3. Podprogram Varovanje naravnih vrednot

Projekt Zavarovanje Ljubljanskega barja 738.000,00    98.000,00 640.000,00 6.000,00 42.000,00 240.000,00 50.000,00 400.000,008O

Projekt
Zavarovanje Kamniško Savinjskih 
Alp - zasnova 212.000,00    12.000,00 200.000,00 4.000,00 8.000,00  200.000,00

3O

Projekt
Zavarovanje manjših območij 
naravnih vrednot v regiji 318.000,00    14.000,00 304.000,00 4.000,00 4.000,00 10.000,00 168.000,00  132.000,00

E

Stran 140



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Vrednost izvedbe Zagonski vložki Izvedbeni vložki
Vložki RRA - 
zagonski

Vložki RRA - 
izvedbeni

Vložki občin - 
zagonski

Vložki občin - 
izvedbeni Drugi viri - zagonski

Drugi viri – 
izvedbeni

Metoda 
delitev 
sredstev

5. Prioriteta
Ekološka in 
kulturna mreža v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR v EUR

5.4. Podprogram

Razvoj možnosti 
za rekreacijo in 
šport

Projekt

Mreža kolesarskih 
poti regije (priprava 
in izvedba) 1.736.000,00    6.000,00 1.730.000,00 6.000,00 50.000,00 1.680.000,00  PC

Projekt Mreža pešpoti 336.000,00 6.000,00 330.000,00 6.000,00 30.000,00 300.000,00 PC

Projekt
Mreža vodnih poti 
regije (priprava) 56.000,00 6.000,00 50.000,00 6.000,00 50.000,00 PC

SKUPAJ EUR 4.510.000,00    209.000,00    4.301.000,00    55.000,00    104.000,00    68.000,00    3.179.000,00    86.000,00    1.018.000,00    

SKUPAJ SIT 1.019.260.000,00 47.234.000,00    972.026.000,00 12.430.000,00 23.504.000,00 15.368.000,00    718.454.000,00 19.436.000,00    230.068.000,00    

Vrednost izvedbe Zagonski vložki Izvedbeni vložki

173.099.600,00    148.671.000,00    24.428.600,00    293.400,00    408.000,00    5.378.600,00    5.241.600,00    142.899.000,00    18.879.000,00    

39.120.509.600,00 33.599.646.000,00 5.520.863.600,00 66.308.400,00 92.208.000,00 1.215.563.600,00 1.184.601.600,00 32.295.174.000,00    4.266.654.000,00 

RRA SKUPAJ
OBČINE 
SKUPAJ DRUGI VIRI SKUPAJ

EUR 701.400,00 EUR 10.620.200,00    EUR 161.778.000,00    

SIT 158.516.400,00 SIT 2.400.165.200,00 SIT 36.561.828.000,00    

Izračun strukture sredstev brez železnice

 RRA SKUPAJ OBČINE SKUPAJ              DRUGI VIRI 

EUR 701.400,00  5.620.200,00            12.586.000,00

SIT 158.516.400,00  1.270.165.200,00       2.844.436.000,00

Stran 141



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Priloga

39 Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov 
izvedbenega dela RRP LUR v EUR
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Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR v EUR

Dogovor o 
lastništvu 
RRA in 
podpis 
pogodbe z 
soustanovi
telji

 Redna 
srečanja 
predstavnikov 
občin in 
programskega 
odbora 

 Medmrežni 
portal 
skupnih 
projektov in 
pomoči pri 
pripravi 
projektov 

Donacije 
skupnim 
projektom in 
pomoč pri 
pripravi teh 
projektov

Infromiranje 
o projektih 
in 
možnostih 
za projekte

 Konferenc
e in 
seminarji 
projektnem 
vodenju in 
pripravi 
projektov 

Vzpostavit
ev 
regijskega 
podjetja 
za javni 
prevoz 

 Ustanovitev 
regijskega 
koordinacijskeg
a telesa za javni 
prevoz 

Priprava 
predlogov 
sprememb 
zakonov in 
podzakons
kih aktov

Priprava 
študije 
izvedljivosti 

 Gradnja prve 
tramvajske 
proge Kamnik - 
Dolgi most  

Načelo delitve 
sredstev Drugi viri  Vsi enaki deleži 

 Vsi enaki 
deleži Drugi viri Drugi viri

 Vsi enaki 
deleži Drugi viri

 Po številu 
prebivalcev Drugi viri Drugi viri  4 občine 

Občina 2003  2003-2006  2004 2005 2004  2003-2006 2003  2003 2004 2005  2006 

Borovnica 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          432,51     0 0  

Brezovica 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       1.037,94     0 0  

Dobrepolje 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          403,70     0 0  
Dobrova-Polhov 
Gradec 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          736,14     0 0  

Dol pri Ljubljani 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          480,89     0 0  

Domžale 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       3.368,28     0 0         445.582,45 

Grousuplje 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       1.758,65     0 0  

Horjul 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          300,08     0 0  

Ig 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          601,88     0 0  

Ivančna Gorica 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       1.525,12     0 0  

Kamnik 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       3.008,85     0 0         398.033,28 

Komenda 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          498,62     0 0  

Litija 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       2.201,34     0 0  

Ljubljana 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0     31.066,71     0 0      4.109.742,81 

Logatec 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       1.262,09     0 0  

Lukovica 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          551,79     0 0  

Medvode 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       1.606,66     0 0  

Mengeš 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          754,56     0 0  

Moravče 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          495,87     0 0  

Škofljica 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          755,01     0 0  

Trzin 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          352,58     0 0           46.641,45 

Velike Lašče 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          416,50     0 0  

Vodice 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0          438,00     0 0  

Vrhnika 0          1.666,67       1.200,00 0 0       1.600,00 0       1.946,20     0 0  
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 Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR v EUR 

 

 Študija 
izvedljivost
i 
povezovanj
a ravnanja 
z odpadki 

 Študija 
izvedljivosti 
povezovanje 
vodovodnega 
sistema  

 Projekti in 
ukrepi za 
povezovanje 
sistema 
ravnanja z 
odpadki  

 Projekti in 
ukrepi za 
povezovanje 
vodovodnega 
sistema regije 

Povezava 
vodovodne
ga sistema 
v regiji

Povezava 
sistema 
ravnanja 
z odpadki 
v regiji

Analiza 
potreb in 
štud. Izved. 
izvedbe sist. 
čiščenja 
odpad. voda 
po porečjih

Analiza 
možnosti in 
potreb 
javnih 
storitev na 
medmrežju

Vzpostavitev 
storitev na 
medmrežju

Razvoj 
podjetni
škega 
pristopa 
na 
podeželj
u

Inovativni 
in 
celostni 
razvoj 
turistične 
ponudbe 
na 
podeželju

Mini 
Slove
nija

Načelo delitve 
sredstev

 Po številu 
prebivalcev 

 Po številu 
prebivalcev 

 Po številu 
prebivalcev 

 Po številu 
prebivalcev Drugi viri Drugi viri 15 občin

Vsi enaki 
deleži

Vsi enaki 
deleži Drugi viri Drugi viri

Drugi 
viri

Občina  2003  2003  2005  2005 2006 2006 2005 2004 2006 2003 2003 2006

Borovnica          556,09          556,09         3.707,27             3.707,27     0 0       2.013,68     500,00         2.000,00 0 0 0

Brezovica       1.334,50       1.334,50         8.896,66             8.896,66     0 0       4.832,41     500,00         2.000,00 0 0 0

Dobrepolje          519,04          519,04         3.460,25             3.460,25     0 0       1.879,51     500,00         2.000,00 0 0 0
Dobrova-Polhov 
Gradec          946,47          946,47         6.309,80             6.309,80     0 0       3.427,30     500,00         2.000,00 0 0 0

Dol pri Ljubljani          618,29          618,29         4.121,91             4.121,91     0 0       2.238,90     500,00         2.000,00 0 0 0

Domžale       4.330,65       4.330,65       28.871,01           28.871,01     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Grosuplje       2.261,12       2.261,12       15.074,13           15.074,13     0 0       8.187,83     500,00         2.000,00 0 0 0

Horjul          385,82          385,82         2.572,15             2.572,15     0 0       1.397,12     500,00         2.000,00 0 0 0

Ig          773,85          773,85         5.159,00             5.159,00     0 0       2.802,22     500,00         2.000,00 0 0 0

Ivančna Gorica       1.960,87       1.960,87       13.072,48           13.072,48     0 0       7.100,59     500,00         2.000,00 0 0 0

Kamnik       3.868,52       3.868,52       25.790,11           25.790,11     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Komenda          641,08          641,08         4.273,85             4.273,85     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Litija       2.830,30       2.830,30       18.868,64           18.868,64     0 0     10.248,90     500,00         2.000,00 0 0 0

Ljubljana     39.942,92     39.942,92     266.286,12         266.286,12     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Logatec       1.622,69       1.622,69       10.817,93           10.817,93     0 0       5.875,99     500,00         2.000,00 0 0 0

Lukovica          709,45          709,45         4.729,66             4.729,66     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Medvode       2.065,71       2.065,71       13.771,39           13.771,39     0 0       7.480,22     500,00         2.000,00 0 0 0

Mengeš          970,14          970,14         6.467,62             6.467,62     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Moravče          637,55          637,55         4.250,32             4.250,32     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Škofljica          970,73          970,73         6.471,54             6.471,54     0 0       3.515,16     500,00         2.000,00 0 0 0

Trzin          453,31          453,31         3.022,08             3.022,08     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Velike Lašče          535,51          535,51         3.570,03             3.570,03     0 0       1.939,14     500,00         2.000,00 0 0 0

Vodice          563,15          563,15         3.754,32             3.754,32     0 0      500,00         2.000,00 0 0 0

Vrhnika       2.502,26       2.502,26       16.681,72           16.681,72     0 0       9.061,03     500,00         2.000,00 0 0 0
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Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR v EUR

 

Mreža 
tehnoloških 
parkov regije

Grozd 
turističnih 
organizacij

Grozd 
lesnopredelovaln
e industrije

Grozd mikro 
storitvenih 
podjetij

Grozd 
kovinsko 
predelovaln
e industrije

Izboljšano 
trženje 
kulturnih 
dejavnosti

Informacijska 
točka za 
kulturne 
dejavnosti

Somestje 
znanja in 
novih 
poklicev

Internet v 
šole

Medmre
žna 
borza 
znanj 

Odprtje in 
delovanje 
regionalne 
pisarne v 
Bruslju

Načelo delitve 
sredstev

Po številu 
prebivalcev

Po številu 
prebivalcev

Po številu 
prebivalcev

Po številu 
prebivalcev

Po številu 
prebivalcev

Po številu 
prebivalcev

Po številu 
prebivalcev Drugi viri

Po številu 
prebivalcev

Drugi 
viri Drugi viri

Občina 2005 2004 2006 2005 2006 2003 2003 2003 2003 2005 2003

Borovnica         3.892,63          185,36          185,36              185,36          185,36        139,02          509,75 0          308,94 0 0

Brezovica         9.341,49          444,83          444,83              444,83          444,83        333,62       1.223,29 0          741,39 0 0

Dobrepolje         3.633,26          173,01          173,01              173,01          173,01        129,76          475,78 0          288,35 0 0
Dobrova-Polhov 
Gradec         6.625,30          315,49          315,49              315,49          315,49        236,62          867,60 0          525,82 0 0

Dol pri Ljubljani         4.328,00          206,10          206,10              206,10          206,10        154,57          566,76 0          343,49 0 0

Domžale       30.314,56       1.443,55       1.443,55           1.443,55       1.443,55     1.082,66       3.969,76 0       2.405,92 0 0

Grosuplje       15.827,84          753,71          753,71              753,71          753,71        565,28       2.072,69 0       1.256,18 0 0

Horjul         2.700,76          128,61          128,61              128,61          128,61          96,46          353,67 0          214,35 0 0

Ig         5.416,95          257,95          257,95              257,95          257,95        193,46          709,36 0          429,92 0 0

Ivančna Gorica       13.726,10          653,62          653,62              653,62          653,62        490,22       1.797,47 0       1.089,37 0 0

Kamnik       27.079,62       1.289,51       1.289,51           1.289,51       1.289,51        967,13       3.546,14 0       2.149,18 0 0

Komenda         4.487,54          213,69          213,69              213,69          213,69        160,27          587,65 0          356,15 0 0

Litija       19.812,07          943,43          943,43              943,43          943,43        707,57       2.594,44 0       1.572,39 0 0

Ljubljana     279.600,42     13.314,31     13.314,31         13.314,31     13.314,31     9.985,73     36.614,34 0     22.190,51 0 0

Logatec       11.358,83          540,90          540,90              540,90          540,90        405,67       1.487,47 0          901,49 0 0

Lukovica         4.966,14          236,48          236,48              236,48          236,48        177,36          650,33 0          394,14 0 0

Medvode       14.459,96          688,57          688,57              688,57          688,57        516,43       1.893,57 0       1.147,62 0 0

Mengeš         6.791,00          323,38          323,38              323,38          323,38        242,54          889,30 0          538,97 0 0

Moravče         4.462,84          212,52          212,52              212,52          212,52        159,39          584,42 0          354,19 0 0

Škofljica         6.795,12          323,58          323,58              323,58          323,58        242,68          889,84 0          539,30 0 0

Trzin         3.173,18          151,10          151,10              151,10          151,10        113,33          415,54 0          251,84 0 0

Velike Lašče         3.748,54          178,50          178,50              178,50          178,50        133,88          490,88 0          297,50 0 0

Vodice         3.942,04          187,72          187,72              187,72          187,72        140,79          516,22 0          312,86 0 0

Vrhnika       17.515,81          834,09          834,09              834,09          834,09        625,56       2.293,74 0       1.390,14 0 0

Stran 145



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR v EUR

 

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

Ustanovite
v zasebne 
mednarod
ne šole

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

Popis ter 
program 
varovanja in 
rabe 
kulturnih 
spomenikov 

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

Prometna 
analiza in 
projekcija 
regije Zložbe zemljišč

Regionalna 
zasnova 
prostorskega 
razvoja regije 

Zavarovanje 
Ljubljanskega 
barja

Zavarovanje 
Kamniško 
Savinjskih Alp - 
zasnova

Načelo delitve sredstev Vsi enaki deleži Drugi viri 7 občin
Vsi enaki 

deleži Vsi enaki deleži
Vsi enaki 

deleži Vsi enaki deleži
Po številu 

prebivalcev 6 občin Kamnik

Občina 2004 2006 2005 2006 2004 2005 2006 2006 2006 2005

Borovnica          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              308,94             3.403,13  

Brezovica          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              741,39             8.166,79  

Dobrepolje          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              288,35       

Dobrova-Polhov Gradec          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              525,82       

Dol pri Ljubljani          10.416,67 0          745,41     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              343,49       

Domžale          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           2.405,92       

Grosuplje          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           1.256,18       

Horjul          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              214,35       

Ig          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              429,92             4.735,77  

Ivančna Gorica          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           1.089,37       

Kamnik          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           2.149,18          8.000,00     

Komenda          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              356,15       

Litija          10.416,67 0       3.412,20     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           1.572,39       

Ljubljana          10.416,67 0     48.155,15     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33         22.190,51         244.440,49  

Logatec          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              901,49       

Lukovica          10.416,67 0          855,31     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              394,14       

Medvode          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           1.147,62       

Mengeš          10.416,67 0       1.169,60     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              538,97       

Moravče          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              354,19       

Škofljica          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              539,30             5.940,63  

Trzin          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              251,84       

Velike Lašče          10.416,67 0          645,60     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              297,50       

Vodice          10.416,67 0      20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33              312,86       

Vrhnika          10.416,67 0       3.016,72     20.166,67       3.625,00         1.250,00     2.083,33           1.390,14           15.313,19  
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Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR v EUR

 

Zavarovanje 
manjših 
območij 
naravnih 
vrednot v 
regiji

Mreža 
kolesarskih poti 
regije (priprava 
in izvedba)

Mreža 
pešpoti 

Mreža vodnih poti 
regije (priprava) Vsi projekti 

Načelo delitve 
sredstev

Vsi enaki 
deleži Vsi enaki deleži

Vsi enaki 
deleži Vsi enaki deleži SKUPAJ

Občina 2006 2006 2006 2006  

Borovnica     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            156.785,11     

Brezovica     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            185.168,31     

Dobrepolje     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            152.257,66     
Dobrova-Polhov 
Gradec     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            165.227,44     

Dol pri Ljubljani     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            156.014,63     

Domžale     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            697.815,41     

Grosuplje     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            205.118,31     

Horjul     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            148.215,48     

Ig     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            164.725,33     

Ivančna Gorica     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            196.007,79     

Kamnik     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            645.916,99     

Komenda     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            153.639,33     

Litija     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            225.801,23     

Ljubljana     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33         5.606.210,30     

Logatec     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            185.746,18     

Lukovica     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            156.321,69     

Medvode     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            199.188,88     

Mengeš     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            163.602,33     

Moravče     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            153.545,04     

Škofljica     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            171.904,23     

Trzin     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            546.655,12     

Velike Lašče     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            153.402,96     

Vodice     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            151.556,90     

Vrhnika     7.416,67     70.000,00         12.500,00     2.083,33            230.765,18     
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Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR

 Povprečni stroški na občino skupaj s projektom železnice Povprečni stroški na občino brez projekta železnice

  SKUPAJ  SKUPAJ   SKUPAJ   SKUPAJ  

Občina  EUR  SIT  SIT/leto  EUR  SIT  SIT/leto 

Borovnica        186.010,11          42.038.284,59       10.509.571,15        186.010,11             42.038.284,59     10.509.571,15 

Brezovica        214.393,31          48.452.887,02       12.113.221,75        214.393,31             48.452.887,02     12.113.221,75 

Dobrepolje        181.482,66          41.015.082,01       10.253.770,50        181.482,66             41.015.082,01     10.253.770,50 
Dobrova-Polhov 
Gradec        194.452,44          43.946.251,02       10.986.562,76        194.452,44             43.946.251,02     10.986.562,76 

Dol pri Ljubljani        185.239,63          41.864.155,68       10.466.038,92        185.239,63             41.864.155,68     10.466.038,92 

Domžale        727.040,41        164.311.132,72       41.077.783,18        281.457,96             63.609.498,83     15.902.374,71 

Grosuplje        234.343,31          52.961.587,16       13.240.396,79        234.343,31             52.961.587,16     13.240.396,79 

Horjul        177.440,48          40.101.549,46       10.025.387,37        177.440,48             40.101.549,46     10.025.387,37 

Ig        193.950,33          43.832.773,86       10.958.193,47        193.950,33             43.832.773,86     10.958.193,47 

Ivančna Gorica        225.232,79          50.902.609,82       12.725.652,45        225.232,79             50.902.609,82     12.725.652,45 

Kamnik        675.141,99        152.582.089,96       38.145.522,49        277.108,71             62.626.568,02     15.656.642,01 

Komenda        182.864,33          41.327.339,54       10.331.834,88        182.864,33             41.327.339,54     10.331.834,88 

Litija        255.026,23          57.635.928,74       14.408.982,18        255.026,23             57.635.928,74     14.408.982,18 

Ljubljana     5.635.435,30     1.273.608.378,72     318.402.094,68     1.525.692,49           344.806.502,78     86.201.625,69 

Logatec        214.971,18          48.583.487,45       12.145.871,86        214.971,18             48.583.487,45     12.145.871,86 

Lukovica        185.546,69          41.933.551,91       10.483.387,98        185.546,69             41.933.551,91     10.483.387,98 

Medvode        228.413,88          51.621.537,75       12.905.384,44        228.413,88             51.621.537,75     12.905.384,44 

Mengeš        192.827,33          43.578.976,23       10.894.744,06        192.827,33             43.578.976,23     10.894.744,06 

Moravče        182.770,04          41.306.027,94       10.326.506,99        182.770,04             41.306.027,94     10.326.506,99 

Škofljica        201.129,23          45.455.205,41       11.363.801,35        201.129,23             45.455.205,41     11.363.801,35 

Trzin        224.488,29         50.734.353,38       12.683.588,35        177.846,84             40.193.385,15     10.048.346,29 

Velike Lašče        182.627,96          41.273.919,82       10.318.479,95        182.627,96             41.273.919,82     10.318.479,95 

Vodice        180.781,90          40.856.708,51       10.214.177,13        180.781,90             40.856.708,51     10.214.177,13 

Vrhnika        259.990,18          58.757.781,30       14.689.445,32        259.990,18             58.757.781,30     14.689.445,32 
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Ocena sofinanciranja občin za realizacijo projektov izvedbenega dela RRP LUR

 
Delovanje 
RRA     

Načelo delitve 
sredstev

Vsi enaki 
deleži Stroški izvajanja RRP pri RRA po letih v EUR

Občina  2003 2004 2005 2006

Borovnica     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Brezovica     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Dobrepolje     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81
Dobrova-Polhov 
Gradec     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Dol pri Ljubljani     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Domžale     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Grosuplje     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Horjul     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Ig     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Ivančna Gorica     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Kamnik     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Komenda     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Litija     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Ljubljana     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Logatec     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Lukovica     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Medvode     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Mengeš     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Moravče     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Škofljica     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Trzin     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Velike Lašče     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Vodice     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81

Vrhnika     29.225,00 850,37      753,93     3.834,88     23.785,81
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 Stroški izvajanja RRP po letih v EUR Stroški izvajanja RRP po letih v SIT

Občina 2003 2004 2005 2006 2003 2004 2005 2006

Borovnica         4.169,44     17.497,63       19.407,76        144.935,28          942.294,15     3.954.463,99         4.386.153,49          32.755.372,96 

Brezovica         7.672,28     17.757,10       38.313,60        150.650,33       1.733.935,68     4.013.104,10         8.658.872,81          34.046.974,43 

Dobrepolje         4.002,70     17.485,28       18.507,82        141.486,86          904.611,18     3.951.672,66         4.182.767,53          31.976.030,65 
Dobrova-Polhov 
Gradec         5.926,16     17.627,76       28.889,25        142.009,28       1.339.311,20     3.983.872,66         6.528.969,85          32.094.097,32 

Dol pri Ljubljani         4.449,33     17.518,36       21.663,77        141.608,17       1.005.547,72     3.959.149,44         4.896.013,01          32.003.445,51 

Domžale       21.154,97     18.755,82       95.401,67        591.727,95       4.781.022,83     4.238.814,26       21.560.778,54        133.730.517,08 

Grosuplje       11.842,08     18.065,97       60.819,19        143.616,07       2.676.309,10     4.082.909,54       13.745.135,96          32.457.232,55 

Horjul         3.403,24     17.440,87       15.272,33        141.324,04          769.131,92     3.941.637,16         3.451.546,58          31.939.233,81 

Ig         5.149,36     17.570,22       24.696,68        146.534,07       1.163.756,39     3.970.868,60         5.581.449,54          33.116.699,33 

Ivančna Gorica       10.490,96     17.965,89       53.526,83        143.249,10       2.370.957,38     4.060.290,89       12.097.064,02          32.374.297,52 

Kamnik       19.075,36     18.601,77       93.850,90        543.613,95       4.311.032,40     4.204.000,15       21.210.303,99        122.856.753,41 

Komenda         4.551,88     17.525,96       19.150,47        141.636,02       1.028.725,74     3.960.866,33         4.328.006,70          32.009.740,77 

Litija       14.403,37     18.255,70       78.055,43        144.311,73       3.255.161,45     4.125.787,49       17.640.528,08          32.614.451,71 

Ljubljana     181.410,17     30.626,57     879.543,66     4.543.854,91     40.998.697,42     6.921.604,97     198.776.866,72     1.026.911.209,61 

Logatec         8.969,14     17.853,16       45.313,11        142.835,77       2.027.025,48     4.034.814,46       10.240.763,60          32.280.883,91 

Lukovica         4.859,56     17.548,75       21.418,80        141.719,59       1.098.259,80     3.966.017,00         4.840.648,55          32.028.626,57 

Medvode       10.962,73     18.000,83       56.073,08        143.377,24       2.477.576,27     4.068.188,59       12.672.517,15          32.403.255,73 

Mengeš         6.032,68     17.635,65       27.120,79        142.038,21       1.363.386,43     3.985.656,01         6.129.297,52          32.100.636,27 

Moravče         4.536,00     17.524,78       19.077,54        141.631,71       1.025.136,88     3.960.600,49         4.311.524,55          32.008.766,02 

Škofljica         6.035,33     17.635,84       29.478,49        147.979,56       1.363.984,58     3.985.700,32         6.662.139,22          33.443.381,30 

Trzin         3.706,94     17.463,37       15.270,00    188.047,98          837.768,76     3.946.721,37         3.451.019,11          42.498.844,15 

Velike Lašče         4.076,81     17.490,77       19.553,40        141.506,99          921.359,17     3.952.913,25         4.419.067,92          31.980.579,48 

Vodice         4.201,20     17.499,98       17.539,94        141.540,77          949.471,86     3.954.995,67         3.964.025,95          31.988.215,03 

Vrhnika       12.927,20     18.146,35       69.692,65        159.223,98       2.921.547,50     4.101.075,35       15.750.537,84          35.984.620,60 
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40 Analiza skladnosti regionalnih prednostnih nalog z državnimi 
izhodišči
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Analiza skladnosti regionalnih prednostnih nalog z državnimi 
izhodišči

V spodnji preglednici smo regionalne prioritete primerjali z ustreznimi prioritetami na državni 
ravni, kot so za tekoče programsko obdobje opredeljene v Državnem razvojnem programu 
Republike Slovenije in drugih pomembnih državnih izhodiščih (Politiki urejanja prostora 
Republike Slovenije, Nacionalnem programu varstva okolja, Programu razvoja podeželja,  
…). 

Primerjavo smo opravili tako, da smo vsakemu posameznemu podprogramu Regionalnega 
razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo poiskali ustrezne prednostne naloge, 
programe in podprograme na državni ravni. Cilji in predvidene aktivnosti so podrobno 
opisane v posameznih dokumentih, zato jih zaradi preglednosti nismo vnesli v preglednico. 

Primer: ciljem in predvidenim projektom podprograma »Razvoj možnosti za rekreacijo in  
šport« Regionalnega razvojnega programa za Ljubljansko urbano regijo, ustrezajo cilji in  
ukrepi, predvideni v nekaj zelo različnih programih in podprogramih Državnega razvojnega 
programa, kot so opisani v njem. Na primer, pri prednostni nalogi DRP »Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja«, program 3: »Razvoj regionalne infrastrukture«, podprogram (c) 
»Razvoj lokalne prometne infrastrukture« predvideva izgradnjo in ureditev kolesarske 
infrastrukture. 

PROGRAMI IN 
PODPROGRAMI REGIJE

PROGRAMI NA DRŽAVNI RAVNI INDIKATOR
JI

1. Prednostna naloga: Sodelovanje v regiji
1. Podprogram:

Krepitev regionalnih 
institucij

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja
Program 1: Integralni program razvoja mest in 
podeželja
(a) Program razvoja javnega prometa
Program 3: Razvoj regionalne infrastrukture
(b) Razvoj regionalne komunalne 

infrastrukture
(c) Razvoj lokalne prometne infrastrukture

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja
Program 2: Ravnanje z odpadki
(d) Izgradnja regionalnih centrov za 

komunalne odpadke
Program 3: Varstvo voda in upravljanje z 
vodami
(a) Investicije na področju zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 
vodooskrbe

Število 
izvedenih 
projektov na 
nivoju regije

2. Podprogram: 

Podpora regijskim mrežam

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja
Program 1: Informacijska družba - ožji 
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program aplikacije v informacijski družbi
(e) DP e-Slovenija, gospodarstvo in civilna 

družba

Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj 
konkurenčnosti
Program 1: Znanje za razvoj
(f) Ustvarjanje in uporaba znanja
Program 2: Prilagodljivost podjetij in 
posameznikov
(g) Spodbujanje  vlaganja v razvoj 

človeških virov

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja 
Program 2: Razvoj kulture in ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine kot dejavnik 
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni
(h) Razvoj večnamenskih regionalnih 

centrov;
(i) Vzdrževanje in upravljanje kulturne 

dediščine na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi;

(c) Podjetništvo v kulturi
3. Podprogram:

Izmenjava izkušenj in 
priprava skupnih projektov

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja
Program 1: Informacijska družba - ožji 
program aplikacije v informacijski družbi
(a) Skupni projekt aplikacij v ID
(b) DP e-Slovenija, javna uprava.

Število 
uspešnih 
skupnih 
projektov

2. Prednostna naloga: Dostopnost
1. Podprogram: 

Trajnostna mobilnost

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja;  
Program 7: Prometna infrastruktura; 
Podprogrami: (a) Avtocestni program, (b) 
Državno cestno omrežje, 
(c) Železniško omrežje: prednostne naloge 
so vse investicije na V. in X. koridorju, med 
njimi posodobitev signalno-varnostnih 
naprav na progi Ljubljana – Jesenice in 
pripravljalna dela za gradnjo ljubljanskega 
železniškega vozlišča; investicije, ki bodo 
sofinancirane s finančnimi sredstvi EU v 
okviru programa LSIF in ISPA: povečanje 
hitrosti na progi Ljubljana - Maribor
(e) Zračni promet: 
- izboljšanje letališke infrastrukture, 

predvsem razširitev manevrskih površin 
letališč, razširitev/ dograditev 

Potovalni časi 
z javnim 
prevozom
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komercialnih objektov letališč in 
ureditev komunalno/ energetske 
infrastrukture letališč 

- prednostne investicijske naloge v 
infrastrukturi: izgradnja kontrolnega 
stolpa v Ljubljani

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja
Program 1: Integralni program razvoja mest in 
podeželja
(a) Program razvoja javnega prometa
Razvoj javnega potniškega prometa 
(tirnega in avtobusnega) - študije 
izvedljivosti posameznih projektov, možne 
oblike financiranja investicij v 
infrastrukturo javnega prometa, izboljšave 
na obstoječem mestnem, primestnem in 
regionalnem avtobusnem prometu, 
preučitev možnosti prehoda na železniški 
sistem (Ljubljana) oz. različne kombinacije 
avtobusnega in tirnega javnega sistema
Program 3: Razvoj regionalne 
infrastrukture
(b) Razvoj lokalne prometne infrastrukture

2. Podprogram: 

Komunalna infrastruktura

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja
Program 2: Ravnanje z odpadki
(a) Izgradnja regionalnih centrov za 
komunalne odpadke
Program 3: Varstvo voda in upravljanje z 
vodami
(a) Investicije na področju zbiranja, 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in 
vodooskrbe
Priori tetne invest ic i je v izgradnjo 
infrastrukture na področju zbiranja - 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
skupna vrednost 45,393 milijarde SIT 
(925.000 PE):
• Aglomeracije z več kot 100.000 PE, 

zahtevana sekundarna stopnja čiščenja: 
Ljubljana, Domžale – Kamnik. 

Investicije za ohranitev naravovarstveno 
posebno pomembnih velikih ekosistemskih 
enot:   
• V Kraškem zaledju Ljubljanice: 

izgradnja oziroma dogradnja malih ČN 
z II. stopnjo čiščenja ali kanalizacije: 
Logatec, Velike Lašče in ostala naselja, 

Delež 
prebivalcev s 
posamezno 
vrsto 
razpoložljive 
infrastrukture
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vključena v regijski park Snežnik.

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(c) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
obnova in razvoj vasi ter varstvo in 
ohranjanje dediščine na podeželju
(d) Vsestransko ohranjanje okolja v 
povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom in 
varovanje kulturne krajine ter biološko 
usmerjena reja živali in s tem povezana 
skrb za ohranitev vodnih virov

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja
Program 3: Razvoj regionalne infrastrukture
(a) Razvoj regionalne komunalne 
infrastrukture

3. Podprogram: 

Ljudem prijazne spletne 
vsebine

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja
Program 1: Informacijska družba - ožji 
program aplikacije v informacijski družbi
(c) Skupni projekt aplikacij v ID
(d) DP e-Slovenija, javna uprava
(e) DP e-Slovenija, gospodarstvo in civilna 

družba;
(f) Promocija informacijske družbe.

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(a) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, 

obnova in razvoj vasi ter varstvo in 
ohranjanje dediščine na podeželju

Delež 
upravnih 
postopkov 
občin in 
upravnih enot 
prek 
medmrežja, 

Delež 
prebivalcev, ki 
redno 
uporabljajo 
medmrežne 
storitve v 
regiji

4. Podprogram: 

Ponudba storitev za 
kakovostno življenje

Prednostna naloga DRP: Znanje, razvoj 
človeških virov in zaposlovanje 
Program 3: Zagotavljanje enakih možnosti in 
socialne vključenosti
(a) Preprečevanje socialne izključenosti in 
spodbujanje enakih možnosti za vse;
Program 4: Izboljšanje zdravstvenega stanja 
aktivnega prebivalstva
(a) Razvoj programov in aktivnosti za 
varovanje in krepitev zdravja; 
(b) Spodbujanje dostopnosti in 
implementacije programov in aktivnosti za 
varovanje in krepitev zdravja

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 

Število 
kulturnih 
prireditev
Število 
športnih 
prireditev
Ponudba bio 
hrane
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kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(b) Diverzifikacija kmetijskih in 

nekmetijskih dejavnosti za zagotovitev 
alternativnih dohodkov na podeželju

Stran 156



Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
Strateški in izvedbeni del programa

3. Prednostna naloga: Učinkovito izobraževanje za kakovostno življenje
1. Podprogram:

 Grozdenje izobraževalnih, 
raziskovalnih organizacij in 
gospodarstva ter prilagajanje 
družbenih storitev potrebam 
sodobnega načina življenja

Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj 
konkurenčnosti
Program 1: Znanje za razvoj
(a) Ustvarjanje in uporaba znanja
Program 2: Prilagodljivost podjetij in 
posameznikov
(a) Spodbujanje  vlaganja v razvoj 

človeških virov

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(g) Diverzifikacija kmetijskih in 

nekmetijskih dejavnosti za zagotovitev 
alternativnih dohodkov na podeželju

Program 6: Znanje
(a) Povečanje izobrazbene stopnje in 
poklicne usposobljenosti zaposlenih na 
kmetijah
(c) Izvajanje prenosa sodobnih znanstvenih 
spoznanj in novih tehnologij v prakso in 
teorijo na področju kmetijstva oziroma 
agroživilstva

Dodana 
vrednost na 
zaposlenega, 
število 
delovnih mest 
v proizvodnji, 
izobrazbena 
struktura 
zaposlenih.
Indeks 
socialne 
izključenosti

2. Podprogram: 

Odpiranje kulture predvsem 
mladim

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja
Program 2: Razvoj kulture in ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine kot dejavnik 
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni
(a) Razvoj večnamenskih regionalnih 
centrov;
(b) Vzdrževanje in upravljanje kulturne 
dediščine na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi;
(c) Podjetništvo v kulturi

Število 
javnosti 
odprtih 
prostorov za 
delo kulturnih 
skupin 
Število 
kulturnih 
prireditev

3. Podprogram: 

Vseživljenjsko izobraževanje

Prednostna naloga DRP: Znanje, razvoj 
človeških virov in zaposlovanje 
Program 1: Zaposljivost in vseživljenjsko 
učenje; 
(d) Razvoj in uvajanje sistemov za 
spodbujanje vseživljenjskega učenja 
(e) Izboljševanje dostopnosti in spodbujanje 
vključevanja v aktivnosti vseživljenjskega 
učenja 
Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj 
konkurenčnosti
Program 1: Znanje za razvoj

Število 
starejših, 
vključenih v 
izobraževalne 
programe 
število 
vključenih v 
borzo znanja
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(b) "Na znanju temelječa družba"

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 6: Znanje
(a) Povečanje izobrazbene stopnje in 
poklicne usposobljenosti zaposlenih na 
kmetijah

4. Prednostna naloga: Odpiranje v svet
1. Podprogram: 

Vzpostavljanje mednarodnih 
mrež

Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj 
konkurenčnosti
Program 1: Znanje za razvoj
(b) Mednarodno sodelovanje v raziskovanju 
in razvoju

Uspeh na 
evropskih 
razpisih, sedež 
evropske 
institucije v 
regiji

2. Podprogram: 

Mednarodno konkurenčne 
poslovne cone

Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj 
konkurenčnosti
Program 2: Povečevanje konkurenčne 
sposobnosti podjetij
(b) Konkurenčnost podjetij: 

Cena 
stavbnega 
zemljišča za 
poslovno 
dejavnost

3. Podprogram: 

Podpora mednarodni 
skupnosti pri nas

Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in razvoj 
konkurenčnosti
Program 2: Povečevanje konkurenčne 
sposobnosti podjetij
(b) Konkurenčnost podjetij:

Ocena 
Ljubljane kot 
kraja za delo 
in bivanje v 
svetovnem 
merilu

5. Prednostna naloga: Ekološka in kulturna mreža
1. Podprogram: 

Varovanje vodnih virov

Prednostna naloga DRP: Informacijska družba, 
infrastruktura in kakovost bivanja
Program 3: Varstvo voda in upravljanje z 
vodami
(c) Upravljanje z vodami

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(c) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
obnova in razvoj vasi ter varstvo in 
ohranjanje dediščine na podeželju
(d) Vsestransko ohranjanje okolja v 
povezavi s kmetijstvom, gozdarstvom in 
varovanje kulturne krajine ter biološko 
usmerjena reja živali in s tem povezana 
skrb za ohranitev vodnih virov

Kakovost 
pitne vode 
(koncentracija 
nitratov, 
pesticidov in 
mikrobiološka 
ustreznost; 
delež 
neustreznih 
vzorcev v 
celotnem 
sistemu zaradi 
drugih 
onesnaženj), 
cena m3 pitne 
vode, 
pogostost 
poplav, ki 
prizadenejo 
naselja

2. Podprogram: Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja 

Struktura rabe 
tal oziroma 
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Učinkovito prostorsko 
načrtovanje

Program 2: Razvoj kulture in ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine kot dejavnik 
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni;
(d) Sonaravni razvoj in vzpostavljanje 

varovanih območij narave: regijski park 
Snežnik; Kamniško - Savinjske Alpe; 
krajinski park Ljubljansko barje.

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(c) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
obnova in razvoj vasi ter varstvo in 
ohranjanje dediščine na podeželju

Cilji Politike urejanja prostora Republike 
Slovenije: 
• opredelitev in uveljavitev policentričnega 

koncepta razvoja omrežja mest in drugih 
naselij kot nosilcev razvoja v povezavi z 
njihovim zaledjem ter zagotavljanje 
enakovrednega vključevanja v evropske 
sisteme,

• spodbujanje razvoja regionalnih središč kot 
generatorjev razvoja regij,

• spodbujanje posodabljanja kmetijstva in 
gozdarstva ob hkratnem ohranjanju 
prostorske in biotske raznovrstnosti,

• ohranjanje pomembnih značilnosti 
agrarnih krajin ter avtohtone podeželske 
poselitvene značilnosti pri 
prestrukturiranju podeželja,

• dostopnost do dobrin skupnega pomena z 
učinkovito prometno in drugo 
infrastrukturo, 

• pospešitev prostorsko – lokacijske 
učinkovitosti, okoljske sprejemljivosti 
investicij ter preudarno rabo virov,

• zagotoviti zdravo bivalno in delovno 
okolje,

• učinkovito upravljanje s prostorom in 
okoljem ter naravnimi vrednotami in 
kulturno dediščino Slovenije.

prepletanje 
rabe

3. Podprogram: 

Varovanje naravnih vrednot

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja 
Program 2: Razvoj kulture in ohranjanje 
naravne in kulturne dediščine kot dejavnik 
razvojnega zaposlovanja na regionalni ravni;
(e) Sonaravni razvoj in vzpostavljanje 

varovanih območij narave: regijski park 

Število 
zavarovanih 
naravnih 
vrednot z 
načrtom 
upravljanja
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Snežnik; Kamniško - Savinjske Alpe; 
krajinski park Ljubljansko barje.

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(c) Izboljšanje infrastrukture na podeželju, 
obnova in razvoj vasi ter varstvo in 
ohranjanje dediščine na podeželju

4. Podprogram: 

Razvoj možnosti za 
rekreacijo in šport

Prednostna naloga DRP: Spodbujanje 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti
Program 3: Spodbujanje podjetništva in 
izkoriščanje podjetniških priložnosti
(c) Spodbujanje razvoja turizma

Prednostna naloga DRP: Znanje, razvoj 
človeških virov in zaposlovanje 
Program 4: Izboljšanje zdravstvenega stanja 
aktivnega prebivalstva
(a) Razvoj programov in aktivnosti za 
varovanje in krepitev zdravja; 
(b) Spodbujanje dostopnosti in 
implementacije programov in aktivnosti za 
varovanje in krepitev zdravja

Prednostna naloga DRP: Prestrukturiranje 
kmetijstva in razvoj podeželja
Program 3: Razvoj podeželja
(f) Diverzifikacija kmetijskih in 

nekmetijskih dejavnosti za zagotovitev 
alternativnih dohodkov na podeželju

Prednostna naloga DRP: Krepitev skladnega 
regionalnega razvoja
Program 3: Razvoj regionalne infrastrukture
(c) Razvoj lokalne prometne infrastrukture

Obseg 
rekreacijskih 
površin, 
dolžina 
rekreacijskih 
poti, 
število 
uporabnikov 
rekreacijske 
infrastrukture, 
število 
udeležencev 
športnih in 
rekreacijskih 
akcij
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Priloga 

41 Seznam kratic
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Seznam uporabljenih kratic

CRPOV Celostni razvoj podeželja in obnova vasi 
EC Evropska komisija
EBRD Evropska banka za obnovo in razvoj 
EIB Evropska investicijska banka
EU Evropska unija
GZS Gospodarska zbornica Slovenije
LPP Ljubljanski potniški promet
LUR Ljubljanska urbana regija
MGD Ministrstvo za gospodarsko dejavnost
MOP Ministrstvo za okolje, prostor in energijo
OZS Obrtna zbornica Slovenije
PCMG Pospeševalni center za malo gospodarstvo
RPE register prostorskih enot
RRA LUR Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
RRP Regionalni razvojni program
SIB Slovenska investicijska banka
SPD Skupni programski dokument
ZRS Zavod Republike Slovenije
ZVKD Zavod za varstvo kulturne dediščine

Cr Krom
NOз Dušikov oksid
NOx Splošna oznaka vseh dušikovih oksidov
Oз Ozon
DDT Diklor difenil trikloretan (pesticid)
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