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POVZETEK
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je skupaj z razvojnimi partnerji
pripravila nov regionalni razvojni program, v katerem določa prednostne naloge regije za
obdobje od 2007. do 2013. leta.
Vizija razvoja Ljubljanske urbane regije ostaja enaka, kot je bila v prejšnjem programskem
obdobju, saj še vedno odseva želje in dolgoročne cilje 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.
Cilji regije ostajajo enaki, kot so bili za prejšnje programsko obdobje, regija pa si želi doseči
tri cilje:
• Delujoče somestje, kjer bo do leta 2013 več kot 80% ljudi imelo v povprečju manj kot
300 metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza.
• Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja, s katerim želimo v regiji do konca leta 2013
dodano vrednost na zaposlenega povečati za 10%.
• Postati regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
Regija zaradi preglednosti in enostavnosti razumevanja programa za doseganje ciljev predlaga
osem glavnih ukrepov, ki so pozneje razdelani v aktivnosti.
Ukrepi so:
• Dostopnost za kakovost življenja.
• Ohranjena dediščina.
• Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora.
• Učinkovite komunalne storitve.
• Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije.
• Kultura - konkurenčna prednost regije.
• E-uprava.
• Podporno okolje za podjetništvo.
Za razliko od prejšnjega razvojnega programa je Regionalna razvojna agencija že v času
priprave programa povezovala razvojne partnerje in skupaj z njimi pripravljala projektne
naloge za projekte, ki jih bodo ti skozi celotno programsko obdobje izvajali.
Skupna izvedbena vrednost celotnega programa je nekaj več kot 836 milijonov evrov.
Od tega je za nekaj več kot 451 milijonov evrov sredstev javnih in skoraj 384 milijonov
evrov zasebnih. V okviru javnih sredstev namerava regija sredstva črpati tako iz
domačih finančnih virov kot tudi iz evropskih programov. Med drugim naj bi regija za
izvedbo programa dobila iz državnega proračuna 105 milijonov €, iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj 20 milijonov €, iz Evropskega socialnega sklada 11 milijonov €, lokalni
proračuni naj bi financirali 86 milijonov €, Kohezijski sklad 215 milijonov €, Sklad za razvoj
podeželja 10 milijonov €, nekaj pa še drugi finančni viri.
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OZADJE
1 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane
regije 2002-2006
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006 prihaja h
koncu. Potrebno je opraviti inventuro opravljenega in tistega, česar nam ni uspelo doseči.
Program za aktualno obdobje je bil sestavljen iz 5 ključnih sklopov projektov (Sodelovanje,
Dostopnost, Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost, Odpiranje svetu,
Ekološka in kulturna mreža), ki so vodili k doseganju ciljev regije:
• Delujoče somestje.
• Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja.
• Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
Vizija

Strateški cilji

Prioritete

Podprogrami

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.
Delujoče somestje.
Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja.
Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi.
1.
2.

Sodelovanje v regiji
Dostopnost
3. Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost
4. Odpiranje svetu
5. Ekološka in kulturna mreža
Sodelovanje
Krepitev regionalnih institucij
Podpora regijskim mrežam
Izmenjava izkušenj in priprava skupnih projektov
Dostopnost
Trajnostna mobilnost
Komunalna infrastruktura
Ljudem prijazne spletne vsebine
Ponudba storitev za kakovostno življenje
Učinkovito izobraževanje in usposabljanje za ustvarjalnost
Grozdenje izobraževalnih, raziskovalnih organizacij in gospodarstva
Odpiranje kulture predvsem mladim
Vseživljenjsko izobraževanje
Odpiranje svetu
Vzpostavljanje mednarodnih mrež
Mednarodno konkurenčne poslovne cone
Podpora mednarodni skupnosti pri nas
Ekološka in kulturna mreža
Varovanje vodnih virov
Učinkovito prostorsko načrtovanje
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Varovanje naravnih vrednot
Razvoj možnosti za rekreacijo in šport

V Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006 je bilo
predlaganih 48 projektov, katerih skupna izvedbena vrednost je bila 39.120.509.600 SIT
(173.099.600 EUR). Od tega je bil največji projekt nadgradnja železniške proge Kamnik Dolgi most, katerega vrednost je bila ocenjena na 34.849.200.000 SIT (154.200.000 EUR).

1.1 Ocena izvajanja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2002-2006
Regija je vsaj deloma dosegla pričakovane rezultate v regionalnem razvojnem programu.
Vendar pa na podlagi statističnih podatkov in subjektivnih ocen udeležencev v procesu ta ni
dosegla zastavljenih ciljev. Gospodarska rast je presegla pričakovanja, vendar je to posledica
drugih vplivov, predvsem ugodnega mednarodnega položaja Slovenije. Regija pa je začela
delovati v smeri zastavljenih ciljev, kar je glede na raznolikost partnerjev v regionalnem
razvoju dobro izhodišče za naprej. V regiji je bilo izvedenih nekaj projektov, ki so uspeli
dejansko povezati partnerje za pripravo in izvedbo projektov, kar je v regionalnem razvoju
bolj redkost kot praksa. Nekaj takšnih projektov se nadaljuje in bodo izvedeni v tem
programskem obdobju. Pri nekaterih razvojnih vprašanjih pa je povezovanje in razvoj
projektov še vedno slabše, kot bi bilo potrebno. To še posebej velja za prostorsko načrtovanje
na ravni regije ter za urejanje javnega prometa, ki se še vedno kažeta kot ključna razvojna
izziva tako regije kot glavnega mesta Slovenije. Obe nalogi ostajata prednostni tudi v tem
programskem obdobju.
Na prostorskem načrtovanju je sicer prišlo do nekaterih srečanj na najvišji regionalni ravni,
vendar na koncu le ni prišlo do resnega sodelovanja za začetek priprave regionalnih
prostorskih aktov. Deloma je za to kriva tudi zakonodajna oblast, saj je na začetku procesa
dogovarjanja v regiji začela s spremembami predpisov, večji del odgovornosti pa nosijo
občine, ki ne najdejo dovolj energije za skupen nastop na tem področju.
Drug, še večji izziv pa je v regiji predstavljalo urejanje javnega prometa. Gre za kompleksen
sistem projektov, ki je razen tega, da je pravno urejen z veliko vrsto zastarelih predpisov, tudi
finančno izredno zahteven. Pri vprašanju javnega prometa gre velika odgovornost na državno
upravo, predvsem na ministrstvi za promet in okolje. Ti sta proces zagona projekta prej ovirali
kot pa ga podpirali. Zagotovo pa bi tudi občine morale pokazati več odgovornosti in volje za
promocijo projekta.
Vrednotenje izvajanja Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2002-2006:
Prioriteta
Vrednotenje
Sodelovanje v
Večina projektov je bila izpeljana na področju povezovanja,
regiji
regionalnega dogovarjanja in sodelovanja, kar predstavlja dobro podlago
za nadaljnje sodelovanje v regiji. Podpora regijskim mrežam ni bila
organizirana, kar bo imelo posledice pri snovanju projektov za naprej.
Dostopnost
V okviru tega dela programa so bile začete aktivnosti za zagotovitev
ustreznih regionalnih in državnih organov za izvedbo projekta javnega
prometa. V času do leta 2006 pa noben od dogovorov in začetih
aktivnosti še ni pripeljal do načrtovanja javnega prometa ali začetka
izvajanja katerega od investicijskih projektov.
Na področju komunalnega sistema so bile pripravljene začetne pred3
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investicijske študije, medtem ko z izvedbo projektov še nismo začeli.
Pripravljene študije nudijo priložnost izvajanja teh projektov v tem
programskem obdobju.
Na področju storitev za ljudi so bile izvedene le aktivnosti razvoja
podeželja medtem ko projektov za kakovostne spletne vsebine ni bilo.
Na področju podpore podjetništvu je v regiji začel z večjo naložbo
Učinkovito
izobraževanje in Tehnološki park Ljubljana, aktivnosti povezovanja pa so tekle tudi na
usposabljanje za področju turizma in storitvenih podjetij. Veliko premalo pa je bilo
narejenega na področju kulture in vseživljenjskega izobraževanja.
ustvarjalnost
Odpiranje svetu Celoten sklop projektov je bil slabo izpeljan, saj aktivnosti niso
pripeljale do želenih ciljev.
Ekološka in
Nekaj aktivnosti je bilo začetih za povezovanje na področju prostorskega
kulturna mreža
načrtovanja, začete pa so bile tudi aktivnosti za zavarovanje Barja in
Kamniško-Savinjskih Alp, medtem ko na področju varovanja kulturne
dediščine ni bilo projektov. Začet je bil projekt kolesarskih poti in
pešpoti.

2 Zakonska
program

podlaga

za

novi

Regionalni

razvojni

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 je pripravljen
na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št.
60/99, 56/03, 93/05). Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na
regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti razvojne regije, določi razvojne prioritete
regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v razvojni regiji,
medtem ko je izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa nabor usklajenih razvojnih
projektov, ki predstavljajo uresničevanje regionalnega razvojnega programa.
Z zakonom določeni cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so:
• zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva
med posameznimi območji v državi,
• preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi,
• spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in policentričnega gospodarskega
razvoja,
• razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob
upoštevanju njihovih posebnosti,
• zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti
in odprava strukturnih neskladij na trgu dela,
• povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah ob upoštevanju načel
trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti,
• krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah,
• ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni razvoj kulturne dediščine in dostopnost do
kulturnih dobrin v razvojnih regijah,
• spodbujanje vseživljenjskega učenja v podporo zviševanja izobrazbene ravni
prebivalstva in povečanja dostopa do izobraževanja in usposabljanja za vse,
• uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja,
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•
•
•
•

zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob
upoštevanju varstva okolja, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in
zmanjševanje razlik v zdravju,
uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske družbe,
razvoj območij obeh avtohtonih narodnih manjšin in naselij romske skupnosti v
Republiki Sloveniji ter
spodbujanje gospodarskega sodelovanja s Slovenci iz sveta.

Z regionalnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji na področju gospodarskega,
socialnega, izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega
razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje.
Regionalni razvojni program sprejme Svet regije najmanj leto in pol pred iztekom prejšnjega
programskega obdobja. Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in
programskega dela.. Strateški del regionalnega razvojnega programa se lahko pripravi za več
razvojnih regij skupaj.
Regionalni razvojni program predstavlja dogovor med zvezami občin ali občinami in vlado o
razvoju regije v programskem obdobju. Vlada, na predlog ministrice, pristojne za regionalni
razvoj oziroma ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: minister,
pristojen za regionalni razvoj), predpiše minimalno obvezno strukturo in metodologijo
priprave in izvedbe regionalnega razvojnega programa ter določi načine spremljanja in
vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa v skladu z metodološkimi navodili in
načeli kohezijske politike EU. Regionalni razvojni program se uresničuje z izvedbenimi načrti
regionalnega razvojnega programa.
Za pripravo regionalnega razvojnega programa so bila upoštevana tudi določila naslednjih
predpisov:
• Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
(Uradni list RS, štev. 52/00, 111/00, 44/01),
• Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah Agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 52/00, 44/01),
• Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije za regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 62/03),
• Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in
vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01),
• Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in
določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00),
• Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni
razvoj (Uradni list RS, št. 59/00, 60/01, 110/04),
• Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),
• Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01, 37/04),
• Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Uradni list RS, št. 28/2000).

5

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
PROGRAM -PREDLOG

3 Izhodišča in strategije, na katerih naj temelji razvoj
regije
3.1 Priložnosti, ne problemi
Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije je zasnovan na podlagi razumevanja
priložnosti regije in ne na podlagi ugotovitev problemskih analiz. Zaradi tega je celoten
pogled tako vizije, ciljev, ukrepov in ne nazadnje aktivnosti programa usmerjen v pogled
naprej, v doseganje konkurenčnih prednosti in ne v reševanje problemov, ki so posledica
slabšega upravljanja v preteklosti.
Regionalni razvojni program tudi zaradi tega več pozornosti namenja delovanju v javnem
sektorju in manj v gospodarstvu. Javni sektor je namreč tisti, ki lahko za konkurenčnost
gospodarstva pripravi okolje, ki ga to lahko izrabi ali pa ne.

3.2 Kakovost življenja je ključ
Celoten Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije temelji na prepričanju, da je
kakovost življenja tista, ki bo prebivalcem regije omogočila boljše življenjske pogoje in s tem
življenje. Na tako usmerjenost kaže prvi del vizije, ki govori: »Ljubljanska urbana regija je
somestje, prepleteno z naravo«.
S kakovostnimi življenjskimi pogoji bomo privabili več tujih naložb in s tem dosegli večjo
prepoznavnost regije tako za življenje kot tudi za delo. Vse to pa bo regiji omogočilo
ustvarjanje večje dodane vrednosti in s tem nenehen razvoj. O tem govori drugi del vizije: »
Regija bo s spodbujanjem ustvarjalnosti in sodelovanja dosegla visoko konkurenčnost v svetu
in visoko kakovost življenja«.
Regija bo privabljala nove razvojne potenciale, naložbe in ljudi skozi prepoznavnost, kjer ji
pozicija Ljubljane kot glavnega mesta Slovenije in kmalu tudi ene od prestolnic Evrope
koristi. In ravno temu je namenjen zadnji del vizije: »Položaj Ljubljane kot »evropske
prestolnice« se bo odražal v celotni regiji«.

3.3 Vizija in cilji iz prejšnjega programskega obdobja
Vizija predstavlja dolgoročen pogled na razvoj regije. Vizija ostaja enaka, kot je bila za
programsko obdobje do leta 2006.
Strateški cilji: delujoče somestje, ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja in regija z evropsko
prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi, še niso bili doseženi, zato ravno tako
kot vizija ostajajo enaki. Regija ciljev ni dosegla zaradi slabšega povezovanja v regionalne
projekte in praktično nobenega vlaganja v projekte, ki so bili dogovorjeni na regionalni ravni.
O vsebini in določitvi vizije in ciljev se je bila razprava opravljena na 4. srečanju
predstavnikov občin in zaposlenih dne 21. 1. 2005. Sprejet je bil sklep, da Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije začne s pripravo Regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2007 – 2013, ki bo upošteval usmeritve predhodnega programa in ga bo
vsebinsko nadgradil. Ta sklep je bil upoštevan tudi v izhodiščih priprave RRP LUR 20072013, o katerih so županje in župani razpravljali na srečanju 19. 4. 2005 in s sklepom potrdili
izhodišča priprave in s tem tudi strukturo RRP LUR 2007-2013. Enak sklep so sprejeli tudi
člani Programskega odbora na svoji 9. seji dne 9. 12. 2006.
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V regiji se moramo zavedati, da ne le regija, temveč tudi Slovenija v smislu konkurenčnosti
nima več časa. Pri doseganju primerjalnih konkurenčnih prednosti bo morala regija
nemudoma začeti z izvajanjem razvojnih projektov in tako omogočiti hiter in hkrati
kakovosten razvoj. Ljubljansko urbano regijo bodo počasi začele dohitevati druge regije, še
posebej pa velja omeniti njen razvojni zaostanek za nekaj drugimi osrednjimi regijami v
Evropi.
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Preglednica: Primerjava nekaterih kazalnikov za regije

Kazalnik (2003)

LUR

Regionalni BDP na
prebivalca v kupni moči
indeks EU-25 = 100
Regionalna stopnja
brezposelnosti 15-64 let
Povprečna populacija v 1.000
Površina v km2

Praga

Dunaj

Madrid

107

138,2

170,9

128,8

Furlanija
Julijska
Krajina
125,1

Ciper

51,6

71,3

66,6

64,2

62,4

69,2

495.6
2555

1168.1
495.9

1612.5
414.7

5763.3
8028.0

1201.5
7858.0

740.0
5695.0

79,9

Vir podatkov: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?
_pageid=1996,45323734&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=welcomeref&open=/F/fa/faa&language=en&product=Yearlies_new_r
egio&root=Yearlies_new_regio&scrollto=298 in Umar, Delovni zvezek 9/2005

3.4 Poseben pomen območij regije s posebnimi potrebami
»Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije je zasnovana na priložnostih regije,
vendar pa s svojimi ukrepi podpira tudi območja s posebnimi potrebami kot so: območja
varovanja narava, območja kulturne dediščine in območja , ki zaostajajo v razvoju.
Regionalni razvojni program LUR za ta območja predvideva posebne ukrepe, ki so
predstavljeni v nadaljevanju.
Nekaj ukrepov je namenjenih odpiranju teh območij in zagotavljanju njihovega povezovanja z
drugimi deli regije in države:
• regionalna zasnova prostora,
• urejanje in izgradnja intermodalnih vozlišč na železniških postajah in postajališčih,
• uvajanje prilagodljivih oblik javnega prevoza v podeželskih in suburbanih delih regije,
• izgradnja zmogljivejših oblik javnega prevoza,
• izgradnja kolesarske infrastrukture v mestnih in primestnih območjih in ponudba
koles,
• povezovanje turistične infrastrukture za podporo pri razvoju in trženju turizma.
Območja s
posebnimi
potrebami
Varovanje narave
in kulturne
dediščine

Območja
prestrukturiranja

Ukrep RRP LUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krajinski park Ljubljansko barje
Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe
Program upravljanja malih zavarovanj
Kulturno-turistične poti
Povezovanje kulturne dediščine za konkurenčnost
Čebelarska dežela, Dežela zelišč, Energetske točke, Dežela
mnogoterih kristalov
Muzeji na prostem
Trkamo na vrata dediščine
Mreža vodnih poti regije
Razvoj urbanih območij v regiji
Sanacija nekdanjih rudarskih območij
Ureditev stanovanjskih razmer
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3.5 Podeželje
Področje podeželja bo v regiji urejeno z izvajanjem razvojnih programov podeželja. Ti so bili
že narejeni za tista območja regije, kjer je podeželje izpostavljeno kot priložnost oziroma kot
problem razvoja določene občine. V nadaljevanju zato podajamo le pregled pripravljenih
razvojnih programov podeželja z nekaj ključnimi vsebinami.
V regiji so bili izdelani razvojni programi podeželja za naslednja območja:
• območje Savske ravni in Posavskega hribovja,
• občine Grosuplje, Ig, Ljubljana in Škofljica,
• občine Borovnica, Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Horjul in Vrhnika.
Cilji in ključni ukrepi razvojnih programov podeželja:
Progra
Savska raven in
Občine Grosuplje,
m
Posavsko hribovje Ig, Ljubljana in
Škofljica
Vizija
Bogata naravna in
Skupaj ustvarjamo
kulturna dediščina
sožitje med mestom
bo ob novih
in podeželjem za
podjetniških idejah danes in jutri.
pomemben
potencial za
ohranjanje
vitalnosti podeželja
na območju občin
Savske ravni in
Posavskega
hribovja.

Cilji

nima

Vzdrževanje in
oblikovanje kulturne
krajine.
Ohranitev
poseljenosti.
Ohranitev kmetijske
proizvodnje.
Zagotavljanje
primernega dohodka
za kmetije.
Podjetniški pristop k
razvoju podeželja
Turizem

Občine Borovnica, Brezovica,
Dobrova – Polhov Gradec, Horjul
in Vrhnika
Območje obravnavanih občin je
zaradi neposredne bližine Ljubljane
in izpostavljenosti močnemu pritisku
urbanizacije v nevarnosti, da bi
ogrozili zelo dragoceno naravno
okolje.
Na istem prostoru se pogosto
nahajajo različna varstvena območja,
saj območja Natura 2000 zavzemajo
na območju petih občin zelo
pomemben delež površin.
Vprašanja v zvezi s kmetijstvom in
varovanjem ogroženih vrst ptic so
tesno povezana s celotno razvojno
problematiko tega območja. Prav je,
da se jih lotimo sistematično in
skušamo opredeliti možnosti, ki bi
prinesle zadovoljive rešitve za
preobrazbo kmetijstva, kjer je to
potrebno za varstvo ogroženih ptic,
kakor tudi za trajnostni razvoj na
Ljubljanskem barju nasploh.
Obravnava problematike kmetijstva
in zahteve varstva narave v okviru
Natura 2000.
Ureditev vodnih razmer na območju
Ljubljanskega barja in v
Polhograjskem hribovju.
Vzpostavitev pogojev za ugodnejše
življenjske razmere ob upoštevanju
zahtev varstva narave.
Ukrepi za varstvo ptic in drugih
zaščitenih živalskih in rastlinskih
vrst.
Opredelitev potrebnih aktivnosti za
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sistematično delo za dosego ciljev.
S pomočjo strokovnjakov različnih
strok bomo posamezne problemske
sklope osvetlili iz različnih zornih
kotov in nakazali možne poti za
nadaljnje delo.
Delo na vzorčnih območjih bo lahko
veliko pripomoglo tudi k poenotenju
pristopa k upravljanju Ljubljanskega
barja v okviru Krajinskega parka.

3.6 Samo regionalni projekti
V regionalnem razvojnem programu so predstavljene le tiste aktivnosti1 , katerih izvedba
zagotavlja dodano vrednot za celotno regijo in zahteva tudi vključevanje regionalnih
partnerjev. Njihov način delovanja je povsem regionalen in njihova izvedba zahteva
vključevanje velikih in majhnih partnerjev iz območja celotne regije. Učinek teh projektov na
učinkovitost delovanja na ravni regije je zlasti pomemben dejavnik pri določanju ravni
posameznega projekta. Zaradi tega smo na delavnicah najprej skušali razumeti, kateri projekti
so sorodni, za tem pa smo jih skozi združevanje povezali na podlagi razumevanja njihovega
prispevka k regionalni učinkovitosti. Primer: povezava javnega potniškega prometa v občinah
bo prinesla učinkovitejše potovanje, medtem ko povezava projektov asfaltiranja 20 krajših
odsekov lokalnih cest ne bo prinesla učinkovitejšega potovanja na ravni celotne regije.
V regionalnem razvojnem programu zato ni projektov lokalnega značaja, na njihovo pripravo
in izvedbo vplivajo odločitve ene ali nekaj občin. Takšne projekte je zato mogoče izvesti brez
vključevanja celotne regije in tudi brez združevanja več virov sredstev. Ravno tako pa je vpliv
takšnih projektov lokalen in jih tudi zaradi tega ni mogoče šteti za regionalne. Takšni projekti
pa tudi ne morejo doseči regionalnega značaja, tudi če jih povežemo v večje projekte, saj še
vedno ne prispevajo k učinkovitosti delovanja na regionalni ravni.

3.7 Območno razvojno partnerstvo središča Slovenije2
Območni razvojni program središča Slovenije so pripravile občine, vključene v Razvojno
partnerstvo središča Slovenije: Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče, Radeče,
Šmartno pri Litiji in Zagorje ob Savi. Namen priprave Območnega razvojnega programa je
zadovoljiti interese vseh vključenih občin po skladnejšem regionalnem razvoju, večji
konkurenčnosti območja znotraj vseh statističnih regij (Osrednjeslovenske, Zasavske in
Savinjske) in s tem zmanjšanju razvojnega zaostanka občin v razvojnem partnerstvu. To bo
lahko doseženo s pripravo in izvedbo skupnih razvojnih projektov območja, opredeljenih v
tem dokumentu. Zato bo ključni poudarek vsebine razvojnega načrta na ključnih sposobnostih
območja, njegovih vrednotah, naravnih in kulturnih danostih. Pri tem se bodo upoštevale
potrebe sodobnega človeka in organiziranih skupin, tržni potencial in absorbcijska sposobnost
območja.
Sklep o ustanovitvi razvojnega partnerstva je objavljen v Uradnem listu številka 65 z dne 23.
6. 2006, medtem ko je bilo razvojno partnerstvo ustanovljeno v začetku meseca junija.
Območni razvojni program, ki je bil pripravljen za območje občin središča Slovenije, je bil
1

Aktivnost je skupina več projektov, katerih aktivnosti vodijo k istemu cilju. Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, Ur. List RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05
2
Iz: Razvojni program 2007-2013. ORP Razvojno partnerstvo središča Slovenije, Delovno gradivo – interno,
september 2006.
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dne 21. 8. 2006 potrjen na koordinativno-strokovnem odboru razvojnega partnerstva Središča
Slovenije, medtem ko ga občinski sveti še niso potrdili.
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ANALIZA STANJA3
4 Geografske značilnosti
Ljubljanska urbana regija leži v osrednjem delu Slovenije, po površini je druga največja
slovenska regija in vključuje 25 občin (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova – Polhov
Gradec, Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik,
Komenda, Litija, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Škofljica,
Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika), katere pokrivajo skupno 13%
Slovenije.
Glavnina mest v regiji leži v Ljubljanski kotlini (Ljubljana, Domžale, Kamnik in Vrhnika).
Litija se nahaja v Savski dolini, druga mesta, na primer Grosuplje in Logatec, pa na kraških
poljih v južnem delu regije. Pomemben pečat celotni regiji daje Ljubljana, ki je gospodarsko,
kulturno, izobraževalno, zdravstveno, sodno in upravno središče države.

4.1 Prebivalstvo in poselitev
V Ljubljanski urbani regiji (LUR) je leta 2003 prebivala več kot četrtina vsega slovenskega
prebivalstva (494.117 oseb). Število prebivalcev se je v zadnjem desetletju povečalo s
483.083 (1990) na 494.117 prebivalcev (2003), skladno s tem se je povečevala tudi gostota
poselitve. Gostota poselitve regije je največja med vsemi slovenskimi statističnimi regijami.
V letu 2003 je prebivalo na enem kvadratnem kilometru 193 oseb, medtem ko je bilo
slovensko povprečje 99 prebivalcev na kvadratni kilometer, evropsko (EU 25) pa 110
prebivalcev na kvadratni kilometer.
Karta: Gostota prebivalstva po občinah Ljubljanske urbane regije leta 2003

3

Obrazložitev podatkov: Podatke za preteklo leto je v večini primerov težko pridobiti, saj ponekod še nimajo
zbranih podatkov. Da bi bila analiza kljub temu čim bolj aktualna, smo iskali podatke za leto 2003 in jih
primerjali z letom 2001. Kjer to ni bilo mogoče, smo uporabili podatke iz leta 2002, v istem letu je bil opravljen
tudi popis prebivalstva Slovenije, na katerega se posredno ali neposredno sklicuje del podatkov.
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Vir: Statistični letopis 2004, Karta: Oikos d.o.o., 2005

Glede gostote poselitve znotraj regije nastajajo razlike. Najgosteje je naseljen osrednji del
regije, in sicer občine Ljubljana, Mengeš, Trzin in Domžale, najredkeje pa južni del regije
(občini Dobrepolje in Velike Lašče).
Ljubljanska urbana regija je poleg Gorenjske edina regija s pozitivnim naravnim prirastkom,
ki znaša 1,1 na 1.000 prebivalcev. Prebivalstvo pa se kljub pozitivnemu naravnemu prirastku
stara. Indeks staranja prebivalstva je bil v letu 2003 100%, kar regijo uvršča na osmo mesto.
Delež prebivalstva, mlajšega od 14 let se je s 23,4% (SLO 23%) v letu 1981 zmanjšal na 15 %
(SLO 14,5%) v letu 2003. Delež starejših od 64 let pa je v tem času narasel z 10,7% (SLO
11,4%) na 15% (SLO 15,2%). V obdobju med letoma 1981 in 2003 je za štiri odstotke narasel
delež delovno sposobne populacije med leti 15 in 64, ki je tako leta 2003 znašala 70,3% (SLO
70,4%), kar pomeni dobre možnosti za zagotovitev inovativnega in produktivnega okolja ter
nadaljnji razvoj in socialno varnost prebivalcev regije, hkrati pa je to tudi spodbuden podatek
za potencialne investitorje.
Preglednica: Struktura prebivalstva po osnovnih starostnih skupinah

Prebivalstvo od
0 do 14 let v %
1981
1991
23,4
20,8

Ljubljanska
urbana regija
Slovenija
23,0

20,6

2003
15,0

Prebivalstvo
nad 64 let %
1981
1991
10,7
10,2

2003
14,7

Delovno sposobno prebivalstvo
(15- 64 let) v %
1981
1991
2003
65,9
69,0
70,3

14,8

11,3

14,9

65,7

10,9

68,5

70,4

Vir: Podatki SURS, preračuni UMAR; Opomba: podatek za leto 2003 metodološko ni popolnoma enakovreden podatku iz popisa za leti
1981 in 1991.

Preglednica: Nekateri kazalci naravnega in selitvenega gibanja prebivalstva, na 1000 prebivalcev

Območje

Živoro Umrli
jeni

Naravni Priselje
prirast
ni iz
tujine

Priselje
ni v
tujino

3,9

Selitven Priseljen Odselje
i prirast i iz
ni v
s tujino drugih
druge
regij
regije
Slovenij Slovenij
e
e
1,0
4,0
3,8

Ljubljansk
a urbana
regija
Slovenija

9,2

8,0

1,1

4,9

0,2

2,4

8,8

9,4

-0,6

4,6

3,6

0,9

0,0

0,3

3,3

3,3

Selitveni Skupni
prirast
prirast
med
regijami

Vir: Podatki SURS, preračuni UMAR, 2003

V Sloveniji se dohodek na prebivalca najbolj povečuje v Ljubljanski urbani regiji in posledica
tega dejstva je dvakrat hitrejše povečevanje števila prebivalcev kot drugje po državi v zadnjih
20 letih.
Selitveni prirast znaša v Ljubljanski urbani regiji 1,1‰. Leta 2003 je bilo največ priselitev iz
Gorenjske, Jugovzhodne Slovenije in Savinjske regije. Vendar pa je Ljubljanska urbana regija
tudi regija odseljevanja. Največ je odselitev v Spodnje posavsko in Gorenjsko regijo.
Leta 1998 je bilo največje odseljevanje iz Mestne občine Ljubljana (-1873 prebivalcev).
Najbolj pa se je prebivalstvo preseljevalo v občine Medvode, Litija, Vrhnika, Kamnik,
Logatec, Domžale, Ig, Brezovica, Grosuplje, Škofljica in Ivančna Gorica. Selitveno gibanje
za leto 2003 kaže, da za naselitev še vedno ostajajo najbolj zanimive občine Vrhnika, Ivančna
Gorica Ig, Kamnik, Škofljica, Brezovica, Domžale in Grosuplje. Še vedno je močno
izseljevanje iz Ljubljane (-740 prebivalcev). Za Ljubljansko urbano regijo je značilna močna
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suburbanizacija. Prebivalstvo se iz Ljubljane preseljuje v podeželsko okolico, ki postaja vse
bolj zanimiva za bivanje.

Karta: Selitveno gibanje po občinah Ljubljanske urbane regije leta 2003

Vir: Statistični letopis 2004, Karta: Oikos d.o.o., 2005

5 Zaposlovanje
Zadnji dve desetletji je opazen trend zaposlovanja veliko večjega števila ljudi v Ljubljanski
urbani regiji kot drugje po državi. V letu 2003 je Ljubljanska urbana regija zaposlovala 30%
vsega delovno aktivnega prebivalstva v državi, statistika pa nakazuje tudi nadaljevanje tega
trenda. Stopnja registrirane brezposelnosti se je med letoma 2001 in 2003 zmanjšala z 8,3%
na 7,8%, medtem ko je na državnem nivoju padla z 12,5 % na 11%. Povečuje se delež
iskalcev prve zaposlitve, delež mladih in visoko izobraženega kadra, ki išče zaposlitev,
zmanjšuje pa se delež iskalcev zaposlitve brez izobrazbe ter dolgotrajno brezposelnih.
Posebnost regije je nadpovprečna - 11,7% stopnja brezposelnih z visoko stopnjo izobrazbe
(slovensko povprečje 7,2%). Velik problem Ljubljanske urbane regije je v strukturni
brezposelnosti. Pesti jo pomanjkanje delovnih mest za iskalce zaposlitve z visoko stopnjo
izobrazbe. Na drugi strani pa je spodbudno dejstvo, da je v primerjavi s slovenskim
povprečjem v regiji podpovprečen delež brezposelnih žensk 51,7% (slovensko povprečje je
53,1%). Prav tako je bila v letu 2003 Ljubljanska urbana regija edina regija v državi s 5,8%
presežkom delovnih mest, saj na nivoju države znaša primanjkljaj delovnih mest kar 11,2%.
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5.1 Izobrazba
Prebivalec Ljubljanske urbane regije je v primerjavi s povprečnim Slovencem bolje
izobražen. 4,7% prebivalcev v regiji je brez dokončane osnovnošolske izobrazbe, (slovensko
povprečje je 7%), dokončano osnovno šolo ima 21,4% prebivalcev Ljubljanske urbane regije
(slovensko povprečje je 26%), dodiplomsko in podiplomsko izobrazbo je pridobilo 18,7%
prebivalcev Ljubljanske urbane regije (slovensko povprečje je 13%). V primerjavi z Evropsko
unijo je tako zaostanek še vedno razmeroma velik (evropsko povprečje 21,2% prebivalcev z
visokošolsko izobrazbo), kljub dejstvu, da Slovenija namenja evropsko primerljivih 1,36 %
bruto domačega proizvoda za visokošolsko izobraževanje. Razlog je predvsem v velikem
osipu (44% vpisanih študentov ne dokonča študija) ter dolgotrajnemu študentskemu stažu, ki
je posledica slabih razmer na trgu zaposlovanja visoko izobraženega kadra na eni strani ter
številnih ugodnosti statusa študenta na drugi strani.
Razloge za boljšo izobraženost prebivalcev Ljubljanske urbane regije gre iskati predvsem v
bistveno boljši dostopnosti do izobraževalnih ustanov ter s tem povezanimi manjšimi stroški v
času študija. V Ljubljani je tako sedež Univerze v Ljubljani kot tudi vseh njenih 23 fakultet in
3 akademij.
Prav tako delujejo v Ljubljani številne formalne in neformalne izobraževalne ustanove, v
katerih je, po podatkih SURS-a iz leta 2003, vključenih v izobraževanje 27,7% prebivalcev
regije. 52% od teh jih je vključenih v izobraževanje za potrebe dela, 48% pa v
izobraževanja/programe za osebni razvoj. Po teh podatkih je Ljubljanska urbana regija v
samem vrhu vključenosti odraslih v vseživljenjsko izobraževanje tako v primerjavi s
slovenskim (15,1%) kot tudi evropskim povprečjem (9%). Kljub navedenim ugodnim
številkam pa Slovenija v primerjavi z Evropsko unijo močno zaostaja na področju inovacijske
dejavnosti, saj je delež inovacijsko aktivnih podjetij v Sloveniji zgolj 21,1% (povprečje
Evropske unije je 44%). Tako je Slovenija na Evropskem patentnem uradu v letu 2002
prijavila komaj četrtino povprečnega števila patentnih prijav na milijon prebivalcev v
primerjavi z Evropsko unijo (25). Več kot polovica podjetij iz Slovenije, ki so prijavila
patente, je imela sedež znotraj Ljubljanske urbane regije.

6 Gospodarstvo
Ljubljanska urbana regija je gospodarsko najbolj razvita regija med statističnimi regijami v
Sloveniji in po večini statističnih kazalcev dosega ali celo presega evropsko povprečje. Po
podatkih za leto 2002 je regija ustvarila 35% bruto domačega proizvoda v državi. V letu 2003
je bruto domači proizvod v Ljubljanski urbani regiji za 34% presegal slovensko povprečje in
hkrati za 2,7% presegal tudi povprečje Evropske unije.
Tudi struktura dejavnosti v regiji kaže na visoko razvito gospodarstvo, primerljivo z
evropskim. V letu 2003 je bil v storitvenih dejavnostih ustvarjen 74% delež dodane vrednosti,
25% delež v industriji in manj kot 1% delež v kmetijstvu. V primerjavi s Slovenijo ima regija
manjši delež industrijskega sektorja, tržne in javne storitve pa so bolj razvite. V okviru
storitvenih dejavnosti so najpomembnejša področja: predelovalne dejavnosti, trgovina,
poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve, promet, skladiščenje, zveze,
gostinstvo in gradbeništvo.

6.1 Poslovni subjekti
Največ poslovnih subjektov je v Mestni občini Ljubljana, v občinah Domžale, Vrhnika,
Grosuplje, Kamnik, Trzin, Litija in Medvode; najmanj pa v občinah Borovnica, Horjul in
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Moravče. Za Ljubljansko urbano regijo so značilna podjetja z majhnim številom zaposlenih,
povprečno število je 9 oseb, medtem ko znaša slovensko povprečje 12 zaposlenih. Velike
gospodarske družbe so v regiji v letu 2003 zaposlovale 48% delavcev in ustvarile 60,3%
prihodkov. Srednje velike gospodarske družbe so zaposlovale 15,78% delavcev in ustvarile
14,27% prihodkov. Majhne gospodarske družbe pa so zaposlovale 36,18% delavcev in
ustvarile 25,41% prihodkov. Številčno je torej največ majhnih gospodarskih družb, ki
praviloma ustvarijo skoraj polovico manj prihodkov na zaposlenega kot velike družbe in
tretjino manj kot srednje velike družbe. Velike gospodarske družbe so praviloma bolj
produktivne, medtem ko so majhne družbe bolj zadolžene in manj produktivne.
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Preglednica: Poslovni subjekti v Ljubljanski urbani regiji

Število delujočih gospodarskih
družb
2001
2003

Število zaposlenih
v družbah
2001
2003

Prihodki družb po zaključenih
računih v mio
2001
2003

male družbe

14.990

17.164

38.570

55.428

628.490.299

1.316.101.681

srednje družbe

909

352

22.571

24.165

593.132.973

739.103.499

velike družbe

580

332

90.679

73.634

2.997.743.800

3.125.000.925

SKUPAJ

16.479

17.848

151.820

153.224

4.219.367.072

5.180.206.105

Vir: Statistični urad RS, preračuni GZS, OZL
* Opomba: natančne primerljivosti podatkov med leti 2002 in 2001 glede velikosti podjetja ni, ker je prišlo do spremembe nekaterih
kriterijev na osnovi katerih se družbe po ZGD razporejajo med mala, srednja in velika podjetja.

6.2 Poslovanje gospodarskih družb
Ljubljanska urbana regija je ekonomsko najmočnejša regija v državi. V letu 2003 je 17.848
družb, ki so v tem letu oddale zaključni račun, zaposlovalo 153.224 delavcev, ki so ustvarili
5.180.206.105 milijonov tolarjev prihodkov. Za regijo je značilna nadpovprečna
produktivnost na zaposlenega, saj je znašala dodana vrednost gospodarskih družb na
prebivalca skoraj 60% več, kot je bilo slovensko povprečje. Podobno sliko kažejo tudi podatki
o dodani vrednosti na zaposlenega, ki je v letu 2002 za Ljubljansko urbano regijo znašala
6.631.000 tolarjev. Slovensko povprečje je bilo v istem obdobju 5.588.000 tolarjev Visoko
produktivnost regije potrjuje tudi podatek o dodani vrednosti na prebivalca, ki je za leto 2002
znašala 2.131.000 tolarjev, slovensko povprečje je bilo 1.333.000 tolarjev. Visoka
produktivnost se odraža tudi v nadpovprečnih plačah zaposlenih v osrednji slovenski regiji,
saj je povprečna plača v letu 2003 znašala 294.394 tolarjev, kar je za 16,3% več od povprečne
slovenske bruto plače. Vse to je posledica velike zastopanosti terciarnega in kvartarnega
sektorja z višjo izobrazbeno strukturo zaposlenih in posledično višjo dodano vrednostjo.

6.3 Struktura gospodarskih družb
V regiji je bilo leta 2002 delujočih 44,3% vseh gospodarskih družb Slovenije, v katerih je bilo
zaposlenih 32,3% vseh zaposlenih prebivalcev Slovenije. V storitvenem sektorju je delovalo
kar 77,8% vseh podjetij v regiji, katera so zaposlovala 56,4% aktivnega prebivalstva regije.
Delež teh podjetij je, glede na vsa podjetja v Sloveniji, znašal 34,8% in je zaposloval 18,4%
vseh zaposlenih. V industrijskem sektorju je delovalo 13,2% podjetij regije, v katerih je bilo
zaposlenih 31,1% vseh zaposlenih prebivalcev regije, kar predstavlja 6,1% delež tovrstnih
podjetij v Sloveniji in 10,3% delež zaposlenih prebivalcev Slovenije. Industrija je najbolj
izvozno naravnana dejavnost, saj ustvari 39,6% celotnega izvoza regije.
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Slika: Struktura gospodarskih družb v LUR v letu 2002
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Vir: UMAR, DZ 5/2003

V gradbeništvu je v regiji leta 2002 delovalo 7,8% podjetij, zaposlenih pa je bilo 9,9%
aktivnega prebivalstva, kar predstavlja 3,5% vseh podjetij v Sloveniji in 3,4 % zaposlenih. Za
slovenske razmere je v regiji podpovprečen delež kmetijstva, s katerim se je ukvarjalo 0,6 %
zaposlenih in prav takšen je bil delež podjetij v regiji, ki so se ukvarjala s to dejavnostjo. Od
vseh podjetij v Sloveniji se jih iz območja Ljubljanske urbane regije s kmetijstvom ukvarja
0,3%, katera zaposlujejo 0,2% zaposlenih prebivalcev Slovenije.

6.4 Blagovna menjava s tujino
V letu 2001 je bil delež čistih prihodkov od prodaje na tujih trgih 17,8% celotnih čistih
prihodkov od prodaje, kar Ljubljansko urbano regijo uvršča na zadnje mesto po izvozni
usmerjenosti med slovenskimi regijami, katerih povprečje je 27,5%. Nizka izvozna
usmerjenost je posledica velike koncentracije storitvenih dejavnosti, katere regija opravlja
tako zase kot za državo. Nadpovprečno veliko blagovne menjave s tujino so opravili poslovni
subjekti v občinah Borovnica, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji,
Medvode in Vrhnika.

6.5 Poslovni izid gospodarskih družb
Poslovni izid regije kot celote je v letih 2001 – 2003 prešel iz negativnega v pozitivnega.
Tako je imela leta 2001 regija 75.859.000 tolarjev čiste izgube, naslednje leto je poslovala s
101.700.000 tolarji dobička. Leta 2003 se je dobiček še povečal, in sicer na 156.242.000
tolarjev. Za regijo je značilna nadpovprečna produktivnost na zaposlenega, nadpovprečna
stopnja rasti produktivnosti zaposlenih in visoka kapitalna intenzivnost gospodarskih družb.
Investicijska aktivnost je na ravni slovenskega povprečja.

7 Dostopnost
Ljubljanska urbana regija je zaradi svoje geografske lege in upravno-administrativne vloge
stičišče cestnega, avtobusnega in železniškega prometa. Po železniških tirih je bilo na
območju LUR v letu 2001 odpravljenih 4.519.125 potnikov, kar predstavlja 31,2 % vseh
prepeljanih potnikov v Sloveniji. V letu 2003 se je število povečalo za 1% glede na Slovenijo.
Število potnikov v železniškem prometu torej rahlo narašča, nasprotno pa upada število
prepeljanih potnikov v avtobusnem prometu. Ljubljanski potniški promet je po statističnih
podatkih med letoma 2001 in 2003 v mestnem prometu beležil 2% upad, hkrati pa v istem
času beležil 8% povečanje potnikov v primestnem prometu. Največji upad beležijo prevozniki
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linijskega prometa, saj se je v navedenem obdobju za 25% zmanjšalo število potnikov na
linijskih progah. Cena mesečne vozovnice mestnega prometa je v letu 2001 znašala 2,28%
povprečnega bruto dohodka in se je v letu 2003 povečala na 2,3% povprečnega bruto
dohodka, kar predstavlja zgolj eno-odstotno povečanje cen. Cene mesečnih vozovnic
primestnega prometa dosegajo od 7 do 10% povprečnega bruto dohodka prebivalca regije in
so v razmerju do plač ostale v istem razmerju. Cene mesečnih vozovnic vlaka so se v
primestni vožnji so se dvignile s 5,2 na 6,2% povprečnega bruto dohodka, kar predstavlja
znatno, kar 17% podražitev mesečnih vozovnic v primerjanem obdobju.
Delni vzrok za upad števila potnikov na linijskih progah je v stalnem povečevanju števila
osebnih vozil. Število vozil se je tako v regiji kot v državi med letoma 2001 in 2003 povečalo
za več kot 3%. Lastnik osebnega vozila je tako skoraj vsak drugi prebivalec regije in države.
Preglednica: Število prepeljanih potnikov

Slovenske
železnice
Avtobusni
promet

LUR
2001
4.519.125

SLO
2001
14.484.000

LUR
2003
4.837.734

95.421.254 (mestni)
4.187.638 (primestni)

72.504.000 *

93.552.703 (mestni)
54.538.000 *
4.552.703 (primestni)

862.648

234.958

889.580

56.402

17.578

60.075

Število
227.398
osebnih vozil
Število
16.192
tovornih vozil

SLO
2003
15.066.000

* podatki ne upoštevajo mestnega in primestnega prometa

Obremenjenost cest na mestnih vpadnicah v Ljubljano je velika; več kot 25.000 vozil na dan
(PLDP). Zelo obremenjena je ljubljanska obvoznica z 59.000 vozili dnevno. Številke pa se
znatno spreminjajo zaradi novo odprtih povezav. Tako je bila cesta Ljubljana - Trzin v letu
2001 obremenjena z 41.390 vozili, zaradi novo odprte povezave Ljubljana - Domžale pa je
število vozil upadlo na 32.334 vozil dnevno.
Zaradi velike obremenjenosti cest naj bi se čim več blagovnega prevoza preusmerilo na
železnico. Med letoma 2001 in 2003 beležimo 15% povečanje železniškega blagovnega
prevoza v regiji in 16% povečanje v državi. Kljub temu pa število tovornih vozil na cestah ne
upada, saj je Slovenija del koridorja proti Jadranskemu morju in kot taka pomembna tranzitna
država.
Predvideno je, da bo po regiji potekala ena tretjina vseh državnih kolesarskih poti, in sicer
875 km od predvidenih 2.700 km v celotni državi. Stanje iz leta 2003 kaže drugačno podobo:
v Ljubljanski urbani regiji je registriranih 41.701 m vseh kolesarskih (tako državnih kot
regijskih) poti, po Sloveniji pa 169.932 m.

8 Infrastruktura
Komunalna infrastruktura regije je v primerjavi s slovenskim povprečjem dobro razvita, o
čemer govorijo naslednji podatki. V letu 2002 je bilo 96,3% gospodinjstev LUR-a
priključenih na javno vodovodno omrežje (slovensko povprečje 91,2%), na javno
kanalizacijsko omrežje pa je bilo priključenih 69,7% gospodinjstev, medtem ko je bilo
slovensko povprečje za 16,5% manjše4. Ne moremo pa trditi, da ima regija zelo dobro razvito
4

Pokritost statistično izboljšajo predvsem veja mesta v regiji, kjer je koncentracija prebivalcev na površino
večja.
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turistično infrastrukturo, saj je bilo v letu 2003 na njenem območju zgolj 6.225 ležišč, kar
znaša komaj 7,7% vseh nastanitvenih kapacitet v državi. Izjema so kolesarske poti, saj jih je
kar slaba četrtina na območju regije. Vzrok za to gre prav gotovo iskati v urbanem okolju,
kjer so tovrstne poti lažje in ceneje izvedljive.
Kot primer dobro razvite družbene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji pa velja omeniti,
da je registriranih kar 4.912 od 19.224 slovenskih društev, kar predstavlja dobrih 25%
najrazličnejših oblik udejstvovanja ter posrednega in neposrednega izobraževanja.

9 Stanje okolja
Ljubljanska urbana regija je razglasila 8,1 % svojega območja za zavarovano območje, kar je
tri odstotke manj, kot je teh območij na slovenskem območju. O veliki skrbi za ohranjanje
naravnih virov pa govori podatek, da je 22% območja Ljubljanske urbane regije razglašenega
za območje Nature 2000. To je sicer 13 % manj, kot je povprečje v državi, vendar 9,5% več,
kot je evropsko povprečje.

9.1 Zrak
Večina kazalnikov nakazuje, da se kvaliteta zraka v urbanem okolju osrednje slovenske regije
poslabšuje. Povečuje se letna koncentracija trdnih delcev, ki je narasla z 33 µg\m3 v letu 2001
na 34 µm\m3 v letu 2003, vendar je ta še vedno pod mejno vrednostjo, ki je 40 µg\m3. V istem
obdobju se je povečala tudi letna koncentracija ozona, in sicer s 44 µg\m3 na 48 µg\m3. Pri
tem je potrebno upoštevati še podatek o 80-ih prekoračitvah dnevne mejne emisijske
koncentracije ozona, katere mejna vrednost znaša 65 µg\m3. Letna koncentracija dušikovih
oksidov se zmanjšuje, kot to narekuje Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02) po kateri vrednost po letu 2010 ne
sme presegati 40 µm\m3. V letu 2001 je vrednost dosegala 64 µg\m3 in v letu 2003 padla na 49
µg\m3.

9.2 Voda
Kakovost vodnih vodotokov je v obdobju 2001 – 2003 ostala na enaki ravni, večina jih spada
v 2 in 3. kakovostni razred. Izboljšanja ni zaslediti na nobenem vodotoku, poslabšala se je
kvaliteta Save pri Mednem.
Preglednica: Kakovost površinskih vodotokov (kakovostni razred)

Vodotok\leto
Ljubljanica - Livada
Ljubljanica - Zalog
Sava Medno
Sava Dolsko
Sava Litija
Kamniška Bistrica Beričevo

2001
2-(3)
3-(4)
2
3
(2)-3
3-(4)

2003
2-3
3-4
2-(3)
3
(2)-3
3-(4)

Stopnja obremenjenosti vodonosnika na območju Ljubljanskega polja je bila v letu 2001
zmerna, mejne vrednosti pa so bile presežene v naslednjih parametrih: atrazin, desetil –
atrazin in desitopropil – atrazin. Stanje ob meritvah v letu 2003 je kazalo boljšo sliko,
obremenjenost Ljubljanskega polja je bila nizka, mejna vrednost je bila presežena samo za
tetrakloreten. Meritve na Kamniško-Bistriški ravni so v letu 2001 pokazale, da je
obremenjenost vodonosnika nizka, mejno vrednost so presegali amonij, nitrati in desetil atrazin. Čez dve leti je bila obremenjenost še vedno nizka, presegali pa sta jo atrazin in desetil
– atrazin. Skupna koncentracija pesticidov v podzemni vodi je bila na Ljubljanskem polju
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leta 2001 0,42µg\l in je v letu 2003 upadla na 0,17µg\l, medtem ko je bilo stanje Kamniško –
Bistriške ravni ravno obratno. Leta 2001 je bila koncentracija 0,29 in je narasla na 0,50 v letu
2003.
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10Povzetek analize stanja za Območno partnerstvo5
Na območju razvojnega partnerstva osmih občin, ki meri 950 km2, živi dobrih 83.000
prebivalcev, kar pomeni, da je povprečna gostota poselitve 89 prebivalcev na km2.
Nadpovprečno gosto poseljene so občine Dol pri Ljubljani, Zagorje in Kamnik, ki vse
presegajo slovensko povprečje, ostale so pod njim.
Tri občine beležijo negativen naravni prirast (Litija, Radeče in Zagorje), ostale imajo
pozitivnega; najvišji naravni prirast je v občini Kamnik. Po kazalcu selitvenega gibanja
prebivalstva pa imata negativen skupni selitveni prirast občini Lukovica in Zagorje, v ostale
občine se priseli več prebivalstva, kot se jih iz njih izseli.
Kazalec o izobrazbi prebivalstva, starega nad 15 let, kaže, da je procentualno največ
prebivalcev brez izobrazbe v občini Radeče, z osnovno izobrazbo v občini Moravče, s srednjo
izobrazbo v občini Dol pri Ljubljani ter z višjo in visoko izobrazbo v občini Kamnik in Dol
pri Ljubljani; sicer pa se ti deleži vsaj pri osnovni in srednji izobrazbi ne razlikujejo preveč.
Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v l. 2004 nad slovenskim povprečjem v občinah
Litija, Radeče in Zagorje, v ostalih občinah pa je bila pod povprečjem. Marca 2006 je bilo v
vseh osmih občinah skupaj preko 21.000 delovno aktivnih oseb; največ v občinah Kamnik,
Litija in Zagorje, kar je seveda povezano s skupnim številom prebivalcev. Od tega je bilo
skupaj zaposlenih oseb dobrih 17.500, samozaposlenih pa dobrih 3.700.
Izbrani kazalniki uspešnosti poslovanja gospodarskih družb kažejo, da so najvišja sredstva na
podjetje v občini Zagorje, kjer je povprečno tudi največ zaposlenih na podjetje, najvišja
dodana vrednost na prebivalca je v občini Lukovica, najnižja pa v občini Šmartno pri Litiji.
Kazalec bruto osnove za dohodnino na prebivalca iz l. 2003 kaže, da je bila ta najvišja v
občini Dol pri Ljubljani, najnižja pa v Šmartnem pri Litiji, razlika med njima je bila dobrih
460.000 tolarjev. Po tem kazalcu slovensko povprečje presegata le občini Dol pri Ljubljani in
Kamnik.
Zadnji podatek o povprečnih mesečnih bruto in neto plačah nam pove, da so te najvišje v
občini Dol pri Ljubljani, kjer tudi edino presegajo slovensko povprečje, najnižje plače pa so v
občini Šmartno pri Litiji, kjer so neto plače povprečno za slabih 42.000 tolarjev nižje kot v
Dolu pri Ljubljani.
Na območju osmih občin je bilo v letu 2004 skupaj 924 turističnih ležišč, od tega največ v
občini Kamnik in nobenega v občini Radeče, v l. 2004 pa je na območju skupaj prenočilo
dobrih 31.500 turistov, največ v občini Kamnik in zopet nič v Radečah.

5

Iz: Razvojni program 2007-2013. ORP Razvojno partnerstvo središča Slovenije. Delovno gradivo – interno.
september 2006.
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KONKURENČNOST REGIJE – PRILOŽNOSTI
11SWOT analiza
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. Kulturna infrastruktura je razvita 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.
Gospodarski razvoj

V Ljubljani se bo začel graditi tehnološki park, ki bo omogočal koncentracijo in povezovanje
podjetništva, znanja in razvoja.

V regiji je zgrajenih nekaj poslovnih con, ki omogočajo razvoj podjetij, nekaj jih je še v izgradnji.

V regiji je veliko raziskovalnih institucij in univerza s fakultetami.

V regiji je nekaj velikih podjetij, ki manjšim in srednjim podjetjem s povezovanjem lahko omogočijo
preboj na tuje trge.
Prostor
•
Osrednja lega, dobra prometna cestna povezanost ter razvita infrastruktura.

Slabosti
Kultura






Kulturne organizacije so med seboj slabo povezane, to pa vpliva na slabšo dostopnost kulturnih
dogodkov tako v mestih kot tudi na podeželju ter na izkoriščenost kulturne infrastrukture.
Zaradi velikega števila ohranjene premične in nepremične kulturne dediščine in slabe inovativnosti na
tem področju je težje najti sredstva za njeno vzdrževanje in predstavitev ljudem.

Podjetništvo na kulturnem področju je zelo slabo razvito, kar se kaže tudi na umeščanju kulturnih
dogodkov in infrastrukture v prostor. To se dogaja zaradi slabega razumevanja delovanja trga in trendov.
Gospodarski razvoj



Organizacije, ki se ukvarjajo s tehnološkim razvojem in razvojem podjetništva (in so financirane iz
proračuna), med seboj tekmujejo, namesto da bi med seboj sodelovale. Zaradi tega pa so storitve
podpornega okolja tudi pomanjkljivo razvite in ne odgovarjajo na potrebe gospodarstva.

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

Ne glede na zakonodajo se v regiji še vedno pojavlja stihijska poselitev. Tudi zaradi tega so vedno večji
Kljub relativno veliki urbaniziranosti regije je predvsem izven glavnih centrov okolje še dokaj •
pritiski za urbanizacijo podeželja. Mesto se prazni, medtem ko pomanjkanje sodelovanja med
ohranjeno.
prostorskimi načrtovalci v posameznih občinah še vedno zavira pripravo regionalne zasnove prostora.
Izobraževanje
Največji pritisk na prostor se kaže skozi prometno zasičenost, ki se v zadnjih letih zaradi slabo

V Ljubljani in okolici je locirano veliko število izobraževalnih organizacij vseh tipov, vključno z
organiziranega javnega prevoza še poslabšuje.
največjo slovensko univerzo.

Izobrazba prebivalstva je za slovenske razmere relativno visoka, saj večina slovenskih izobražencev Izobraževanje

Relativno visoka potenciala človeških virov in izobraževalnega sistema nista dovolj izkoriščena za
živi v regiji.
gospodarski razvoj, povezave med izobraževanjem in gospodarstvom so šibke.
Komunalne storitve
Komunalne storitve
 Na mestnih področjih je dobro razvita komunalna infrastruktura, kot so vodovodi, kanalizacija,  Med občinami obstajajo pomembne razlike v ceni in standardu komunalnih storitev, ki so posledica
telekomunikacije, plin in toplovod (v Ljubljani).
različne cenovne politike, organiziranosti in lastništva infrastrukturnih objektov.

Sedanja komunalna podjetja imajo ustrezen strokovni potencial za razvoj dejavnosti.

Komunalna infrastruktura na podeželju je pomanjkljiva, zaradi česar je raven storitev nižja, pojavlja pa
Okolje
se tudi onesnaženje okolja (voda, smeti).
•
Okolje je v regiji, ne glede na koncentracijo razvoja in poselitve, dokaj dobro ohranjeno. Predvsem je

Na nekaterih področjih organiziranost komunalne dejavnosti, ki ne izkazuje pravih stroškov preko cene
mogoče v zelo hitrem času priti v naravo, medtem ko druge sestavine okolja (predvsem hrup, stanje
storitve, ne spodbuja doseganja zastavljenih ciljev, kot npr. zmanjševanje količine odpadkov ali porabe
zraka) v večjih naseljih nista najboljša.
vode.

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

•

•

V regiji je zaradi slabo organiziranega javnega prevoza kakovost zraka v slabem stanju. Ravno tako
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Priložnosti
Kultura

Nevarnosti
Kultura
komercializacijo kulture bi lahko prišlo da razvrednotenja kulture.
 S povezovanjem med kulturnimi ustanovami in kulturniki samimi je potrebno bolje izkoristili  SČepreveliko
kultura ne bo začela s sodobnim poslovanjem in poskrbela za povezovanje ljudi, bo v kulturi delalo
infrastrukturo za delovanje kulture. Javne institucije s področja kulture bi lahko drugim nudile prostore
vse manj ljudi.
in tudi podporne storitve in tako omogočile večjo dejavnost vseh v kulturi povezanih ljudi. S tem bi
Gospodarski razvoj
povečali dostopnost do kulturnih dogodkov na podeželju, povezovanje pa bi ob sodobnem poslovanju
Če se izobraževalni sistem in tehnološko razvojne organizacije takoj ne bodo začele prilagajati zahtevam
prineslo boljšo konkurenčnost kulture in njeno vključevanje v gospodarske procese. Povezovanje bo 
omogočilo tudi razvoj kulturnega turizma. Posebej pa je v teh povezovanjih potrebno vzpostaviti
trgov, bodo podjetja izgubljala konkurenčno prednost in kaj kmalu začela iskati nove centre razvoja.
vključevanje mladih v kulturo, saj je to eden boljših načinov vključevanja mladih v družbo.

V času šolanja se ljudje že učijo egoizma in ne spoznavajo timskega dela, kar pomeni za regijo nevarnost

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

Posebna priložnost za razvoj kulture so nove tehnologije, ki kulturi omogočajo enakovredno
• Nadaljevanje stihijske pozidave. Poselitev se še naprej nenadzorovano širi, oblikovanje brezoblične
tekmovanje z drugimi oblikami družbenega življenja in izobraževanja.
metropole.

Kultura lahko podpre integracijo regije skozi razvoj njene identitete.
• Popuščanje kapitalskim interesom pri prostorskem urejanju območij.
Gospodarski razvoj
• Prevelik vpliv trenutnih trendov namesto oziranja na druge možnosti in prihodnost.

Povezovanje izobraževalnega in raziskovalnega sistema z gospodarstvom preko tehnoloških povezav bi Izobraževanje
prineslo boljše rezultate in prenos znanja v podjetja ter tam razvoj produktov in njihov prenos na trg.
 Z bolonjskimi procesi lahko pride do odliva vrhunskih kadrov v tujino, medtem ko že sedaj ti težje

Z učenjem za sodelovanje bi izboljšali podjetniško kulturo in občutek za trge, kjer bi lahko uspešno
dobijo zaposlitev v regiji, podobno je s težje zaposljivimi posamezniki z nižjo oz. poklicno izobrazbo.
prodajali storitve in tehnološki razvoj.
Komunalne storitve

Z odpiranjem javnih raziskovalnih institucij bo omogočen dostop do znanja in razvojnih rešitev.
Nadaljevanje neustrezne državne politike glede komunalne infrastrukture in cen lahko povzroči resen

Razvoj tehnoloških parkov in inkubatorjev s srednjimi šolami, ki se hitreje prilagajajo trgom in •
zaostanek pri potrebnem vzdrževanju in investicijah in dolgoročno ogrozi kakovost komunalnih storitev.
izobražujejo mlade, ki imajo še zelo veliko odprtih priložnosti.
Prostor
• Večina virov pitne vode je v plitvih prodnih vodonosnikih, kjer relativno hitro lahko pride do
•
Oblikovanje somestja – mrežaste strukture urbanih in zelenih površin, ki si tudi delijo posamezne
onesnaženja in s tem prekinitve oskrbe.
funkcije.
Okolje
•
Oblikovanje funkcionalno zaokroženih naselij in četrti, ki upoštevajo značaj območja in potrebe
• Zaradi slabšanja stanja okolja lahko predvsem v mestnih jedrih pride do poslabšanja življenjskih
prebivalstva.
pogojev, kar poleg drugih sprememb (zaostajanje v razvoju) lahko povzroči še večje probleme pri
Izobraževanje
razvoju teh delov regije.

Partnerstva med izobraževanjem in gospodarstvom.

Partnerstva znotraj izobraževanja.
• Slabo varovanje podzemnih voda lahko povzroči zapiranje posameznih delov vodooskrbnega

Razvoj srednjih in višjih šol v okolici Ljubljane z močno povezavo z gospodarstvom.
sistema in trajno poškodovanje vodnih zajetij.
Komunalne storitve

Doseganje ekonomije obsega in zmanjševanje tveganj s povezavami med infrastrukturnimi sistemi in
upravnimi deli komunalnih podjetij.

Nove tehnologije in storitve.
Okolje
•
Za ohranitev okolja je predvsem potrebno sodelovanje med občinami pri usklajenem načrtovanju
v prostoru tako za zagotovitev primernih površin za stanovanjsko gradnjo kot tudi za zagotovitev
učinkovitega javnega prevoza.
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PREDNOSTNE

NALOGE,

CILJI

IN

STRATEGIJE

ZA

DOSEGANJE CILJEV

12Vizija

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.
13Cilji
13.1 Cilji regije
Delujoče somestje: V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal
dobro dostopnost javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem
prebivalcem regije. Do leta 2013 bo več kot 80% ljudi imelo v povprečju manj kot 300
metrov zračne razdalje do javnih površin in javnega prevoza. Skozi doseganje tega cilja pa
bodo v regiji zmanjšane tudi notranje razlike v razvitosti.
Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja: Razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo
zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in konkurenčnost v svetu. V regiji pa se bo do konca
leta 2013 dodana vrednost na zaposlenega povečala za 10%.
Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi: Ljubljana bo
postala ena od prestolnic Evropske unije, ki s povezavo ljudi in ohranjanjem narave v regiji
zagotovlja vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo pričakovana življenjska
doba večja od povprečja v Evropski uniji.

13.2 Cilji Območnega razvojnega partnerstva6
Razvojno partnerstvo središča Slovenije podpira naslednje ključne strateške cilje, ki so
usklajeni s cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja in so hkrati usklajeni s
strateškimi usmeritvami Evropske unije:
6

Iz: Razvojni program 2007-2013. ORP Razvojno partnerstvo središča Slovenije. Delovno gradivo – interno,
september 2006.
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•
•
•
•
•
•

Zmanjševanje notranjih razlik v območju regije (gospodarska razvitost in življenjske
možnostih prebivalcev),
Razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva ob upoštevanju njegovih
posebnosti,
Krepitev socialnega kapitala,
Krepitev inovacijskih sposobnosti,
Ohranjanje in razvoj kulturne identitete, celostna prepoznavnost območja,
Dvig izobrazbene ravni in spodbujanje vseživljenjskega učenja.

14 Strategije
14.1 Povezovanje doma in v Evropi za doseganje boljših učinkov projektov
ter razvoj kulture projektnega dela
Z vidika učinkovitosti in izvedljivosti je povezovanje med projektnimi partnerji nujno, saj le s
povezavami med projekti in projektnimi partnerji lahko dosegamo ustrezne rezultate in cilje.
Povezovanje pa je potrebno zagotoviti tako horizontalno med občinami in partnerji v regiji
kot tudi vertikalno z ministrstvi, ki odločajo o ukrepih državnih programov. S povezovanjem
je potrebno zagotoviti tudi prenos dobrih praks med razvojnimi partnerji.

14.2 Organiziranost
Izkušnje prejšnjega programskega obdobja kažejo, da tisti programi, katerih izvedba ni bila
podprta z izvedbo projektov, niso bili izvedeni. Izvedba projektov je bila vprašljiva predvsem
zaradi šibkejših izvedbenih struktur, ki niso zagotovile virov za izvedbo projektov. Tako so
ostali neizvedeni tisti ukrepi, katerih projekti niso imeli izvajalcev oziroma nosilcev.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo zato večino svojega delovanja
namenila iskanju partnerjev in nosilcev projektov ter zagonu projektov, ki jih bo za tem tudi
spremljala in vrednotila. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo zato
postala projektna stična točka za projektne predloge in iskanje finančnih virov za izvedbo
projektov.

14.3 Občutek za enake možnosti
Konkurenčnost je v nas vseh in zaradi tega je treba razvoj odpreti vsem družbenim skupinam
in sektorjem. Regionalni razvojni program je že zasnovan tako, da omogoča sodelovanje
različnih družbenih skupin, v izvedbi programa pa je treba vse družbene skupine tudi resnično
vključiti v izvajanje in tudi obveščanje ter promocijo.
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UKREPI - PROJEKTI
15 Stanje pripravljenosti in sistem priprave projektov
V Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije so zasnovani ukrepi in
aktivnosti za doseganje ciljev. Ukrep je skupina več aktivnosti, ki vodijo k doseganju istega
cilja. Enako velja za aktivnosti, ki predstavljajo skupino več projektov, katerih aktivnosti
vodijo k istemu cilju7. V preglednicah so na ravni projektov navedeni le indikativni projekti,
saj je vnaprej stroškovno neučinkovito načrtovati projekte za doseganje ciljev. Ravno tako je
načrtovanje na ravni aktivnosti ustrezno tudi glede proračunskega načrtovanja, kjer je raven
aktivnosti dovolj natančna za vzpostavitev proračunske postavke, medtem ko je raven
projekta preveč natančna raven.
Na delavnicah za pripravo regionalnega razvojnega programa smo zato najprej skušali
razumeti, kateri projekti so sorodni, za tem pa smo jih skozi združevanje povezali na podlagi
razumevanja njihovega prispevka k regionalni učinkovitosti.
Indikativni projekti so v preglednicah navedeni le zato, da ponazorimo vsebino posamezne
aktivnosti. Ustreznost8 določenega projekta za izvajanje v okviru določenega ukrepa določajo
njegove aktivnosti in njihov prispevek k ciljem ukrepa in ne, ali je bil projekt naveden na listi
v okviru nekega ukrepa ali ne. Za dejansko določitev vsebine projekta in predvsem njegovih
aktivnosti pa je vprašanje študij stroškov in koristi, kjer bodo nosilci projektov natančneje
razumeli, katere aktivnosti so potrebne in kakšne bodo njihove koristi.

16 Dostopnost za kakovost življenja
Za Ljubljansko urbano regijo je značilen intenziven proces suburbanizacije, ki ga je izgradnja
avtocestnega obroča okrog Ljubljane in avtocestnega križa v Sloveniji še dodatno pospešila.
V primerjavi z drugimi prestolnicami je prometna situacija v Ljubljani neugodna, promet
osebnih vozil v regiji in tranzitni promet tovornjakov v okviru trans-evropskih koridorjev
rasteta, zaradi tega prihaja do prometnih zamaškov in obremenitev okolja ter ljudi.
Nastajajoče urbane strukture so prilagojene avtomobilu in dodatno spodbujajo rast prometa,
zaradi večjega deleža uporabe osebnih vozil pa upada ponudba javnega prevoza in varnost na
cestah. To pa povzroča zmanjšanje mobilnosti in s tem socialne vključenosti udeležencev, ki
nimajo lastnega avtomobila (mladi, upokojenci, brezposelni). Vse to povzroča pritisk na nove
investicije v državno in občinsko cestno infrastrukturo ter vodi v povečevanje števila
avtomobilov v gospodinjstvih. Ukrep je bil kot eden pomembnejših predstavljen tudi v
gradivih Odbora za reforme, ki je dostopnost predstavil kot možnost razvojnega preboja regije
v povezavi z drugimi.

7

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji, Ur. List RS, št.
30/04, 48/04, 87/04 in 39/05.
8
Ustrezni so tisti projekti, katerih aktivnosti vodijo k doseganju cilja, določenega v programskem dokumentu na
višji ravni.
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16.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa

Aktivnosti
Regionalna
zasnova
prostorskega
razvoja
(prometna
vsebina)

Organ
povezovanja

Skupni vozni
redi in
povezovanje
parkiranja

•

Omogočiti ekonomičnost in učinkovitost javnega prevoza z načrtovanjem
prostora in koncentracijo poselitve, storitev in delovnih mest ob koridorjih
javnega prevoza.
• Povečati kakovost in konkurenčnost javnega prevoza z zagotavljanjem enotne
vozovnice in intermodalnosti.
• Ohraniti prevoznost cest z zmanjšanjem rasti cestnega prometa in potrebe po
novih investicijah v ceste in parkirišča.
• Zmanjšanje onesnaženja zraka in hrupa ter zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov.
Opis
Časovn Udeleženci
i okvir
Regionalna zasnova prostorskega razvoja za področje 2005 – RRA LUR,
prometa. Zasnova naj vključuje primerjalno študijo
2013
Občine, MOP,
modelov prometnega sistema regije, ki bo obsegala
Ministrstvo za
različne variante oblik cestnega in železniškega
promet, DRSC,
prometa ter javnega prevoza. Za zbrano varianto pa
Javna agencija
je potrebno narediti študijo izvedljivosti in ustrezne
za železniški
prostorske akte. K zasnovi so vabljene tudi gorenjske
promet
občine.
Indikativni projekti:
• Strokovne podlage za pripravo regionalne
zasnove prostora.
• Regionalna zasnova prostora (prometni del).
Ustanovitev regijskega regulatornega telesa za javni
2005
Občine,
prevoz. Predlagani Svet regije v dogovoru z
Ministrstvo za
Ministrstvom za promet in zveze prevzame vlogo
promet
regulatorja za javni promet in parkirišča v regiji.
Sprejmejo se ustrezne spremembe predpisov.
Indikativni projekti:
• Analiza pravnih predpisov.
• Priprava predloga za ustanovitev organa.
• Ustanovitev in delovanje organa.
Uvedba skupnega voznega reda in sistema vozovnic 2006 – Svet regije,
vseh javnih prevoznikov v regiji. Svet regije skupaj s
2007
prevozniki,
Ministrstvo za
prevozniki uvede nov, skupen sistem elektronskih
promet,
vozovnic in povezanih voznih redov, ki temelji na
upravljalci
enotni politiki subvencij za javni prevoz. Povezava
sistemov parkiranja in javnega prevoza. Parkirni
parkirišč,
prevozniki
režimi in parkirnine se povežejo s sistemom enotnih
vozovnic.
Indikativni projekti:
• Analiza voznih redov.
• Priprava predloga sprememb in uvajanje.
• Skupen vozni red in vozovnica.
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Aktivnosti

Opis

Časovn
i okvir
Na in ob postajah in postajališčih se zgradijo 2006 –
Urejanje in
parkirišča za avtomobile in kolesa, avtobusna
izgradnja
2013
intermodalni postajališča in storitveni centri. Pri tem se izkoristi
možnost javno – zasebnih partnerstev, tako da se
h vozlišč na
pravico do gradnje storitvenih centrov za enega ali
železniških
več lotov postaj v regiji podeli na javnem razpisu.
postajah in
postajališčih Indikativni projekti:
• Prostorsko umeščanje in analiza učinkovitosti
intermodalnih vozlišč.
• Izvedba intermodalnih vozlišč.
V območjih z redkejšo poselitvijo se uvedejo 2006 –
Uvajanje
prilagodljivih prilagodljive oblike javnega prevoza, kot so taksiji na
2020
oblik javnega klic ali uporaba šolskih avtobusov za prevoz do
intermodalnih vozlišč.
prevoza v
Indikativni projekti:
podeželskih
in
• Analiza potreb in možnosti.
suburbanih
• Uvajanje sodobnejših oblik prevoza.
delih regije
Izgradnja
Izgradnja zmogljivejših oblik javnega prevoza glede 2008 zmogljivejših na ekonomsko upravičenost. Glede na to, da v
2013
oblik javnega zadnjih letih ne vlagamo v javni prevoz, se je osebni
prevoza
in blagovni promet preusmeril na cestno omrežje.
Zaradi slabe urejenosti javnega prometa pa ljudje iz
regije tudi ne želijo menjati oblik transporta. Zato je
treba začeti z izvajanjem naložb v javne oblike
prometa. Glede ne izvedene študije izvedljivosti se
začne izgradnja primestnega in mestnega javnega
prometa.
Indikativni projekti:
• Pripravljalne študije in dokumentacija.
• Izvedba zmogljivejših oblik javnega prevoza.

Udeleženci
Javna agencija
za železniški
promet, Občine,
Gospodarstvo,
Kohezijski sklad

Občine,
prevozniki

Svet regije,
Javna agencija
za železniški
promet,
prevozniki,
Kohezijski
sklad, Banke

17 Ohranjena dediščina
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 nove izzive 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 zanimivosti regije.
Poleg kulturne dediščine pa je v regiji veliko območij, ki zaradi svoje naravne vrednosti,
poleg rabe, zahtevajo tudi varovanje. S sodobnim varovanjem naravnih vrednot bo regija
vzdrževala naravna območja, poleg tega pa bo z zavarovanjem naravnih vrednosti
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vzpostavljenih nekaj novih poslovnih priložnosti. Poselitev, gospodarski razvoj in
infrastrukturo pa bo skušala usmeriti v tista območja, ki so z vidika ohranjanja naravnih in
kulturnih potencialov manj pomembna.
V regiji je poleg Barja in Kamniško - Savinjskih Alp še precej območij (Iški Vintgar,
Borovniški pekel, Radensko polje, Sava, Šmarna gora-Grmada, Polhograjski dolomiti, Bistra,
Mlake, Rašica), ki zahtevajo takojšnjo pozornost in jih je potrebno zavarovati.

17.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa

•

Ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine kot kakovosti življenjskega
prostora skozi trajnostno rabo.
Aktivnosti
Opis
Časovn Udeleženci
i okvir
Krajinski park Ljubljansko barje je obširno območje južno od 2006- Občine,
prestolnice, kjer so se zaradi ekstenzivne rabe
Ljubljansko
2008
Ministrstvo za
prostora ohranili številni habitati in vrste, tudi taki,
barje
okolje in prostor,
ki so evropsko pomembni. Ljubljansko barje je
društva
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.
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.
Indikativni projekti:
• Načrt upravljanja.
• Upravljanje.
• Izvedba infrastrukture za obisk.
• Promocija.
Regijski park Območje Kamniško - Savinjskih Alp je zelo 2006- Občine,
Kamniško
privlačno za razvoj turizma in rekreacije, saj je v
2009
Ministrstvo za
Savinjske
njem nekaj najbolj znanih smučišč, številne planine
okolje in prostor,
Alpe
in vrhovi pa so privlačen cilj izletnikov. Zaradi
društva
ohranjenosti naravnega okolja, edinstvene flore in
favne ter geomorfoloških posebnosti so bile
predlagane za zavarovanje kot regijski park. Občine
na območju predlaganega Kamniško - Savinjskega
regijskega parka, ki ležijo na območju več regij,
morajo doseči soglasje o postopku njegove
ustanovitve ter priložnostih, ki jih zavarovanje
omogoča. V pripravo načrta upravljanja se bodo
vključile vse občine in prebivalci bodočega
krajinskega parka, nevladne in strokovne
organizacije, športne organizacije in turističnorekreativna podjetja ter širša javnost.
Indikativni projekti:
• Načrt upravljanja.
• Upravljanje.
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•
•

Izvedba infrastrukture za obisk.
Promocija.
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Aktivnosti

Opis

Program
upravljanja
malih
zavarovanj

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.
Naravne vrednote državnega pomena bodo
zavarovane z ustreznimi aktivnostmi s strani države,
naravne vrednote lokalnega pomena pa naj
zavarujejo 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.
Občina (občine) naj pripravi ustrezen predpis o
zavarovanju, ki naj definira tudi obliko in
financiranje upravljanja ter izdelavo načrta
upravljanja. Obravnavana bodo območja kot so Iški
Vintgar, Borovniški pekel, Radensko polje, Sava,
Šmarna gora-Grmada, Polhograjski dolomiti, Bistra,
Mlake, Rašica.
Indikativni projekti:
• Načrt upravljanja.
• Upravljanje.
• Izvedba infrastrukture za obisk.
• Promocija.
Kolesarske in sprehajalne poti so osnovna
infrastruktura, ki omogoča tako počitek in rekreacijo
kot tudi možnost transporta. Na tej osnovi pa je
potrebno ob teh poteh vzpostaviti mrežo storitev, ki
bodo uporabnikom poleg same rekreacije nudile še
druge možnosti sprostitve (gostilne, kmečki turizem,
prodaja spominkov, športni parki, vodeni obiski,
… ). Zato je namen projekta pripraviti mrežo
sprehajalnih in kolesarskih poti po kulturnih in
naravnih zanimivostih Ljubljanske urbane regije.
Indikativni projekti:
• Priprava projektov.
• Izvedba.
• Vzdrževanje.

Kulturnoturistične poti

Časovn
i okvir
20082013

20072009

Udeleženci
Občine,
Ministrstvo za
okolje in prostor,
društva

Občine, društva,
razvojni centri,
zasebni
investitorji
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Aktivnosti

Opis

Časovn
i okvir
2008
-2013

Udeleženci

Na podlagi popisa se bo v sodelovanju z ZVKD
Občine, lastniki
pripravil program varovanja in rabe zavarovanih
objektov in
objektov kulturne dediščine z usmeritvami za
predmetov,
varovanje in rabo evidentiranih objektov kulturne
Ministrstvo za
dediščine. Program bo zajemal tudi prioritete
kulturo, zasebni
zavarovanja objektov, ki so le evidentirani. Program
investitorji,
bo temeljil na trženju lokacij in aktivnosti v
razvojni centri
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.
Indikativni projekti:
• Priprava projektov.
• Izvedba.
• Vzdrževanje.
Aktivnosti, ki jih za izvedbo načrtuje Območno partnerstvo Središče Slovenije
Projekti na
Projekti bodo pod celovito blagovno znamko
2007Občine, društva,
podeželju
povezali tradicionalna znanja na različnih področjih 2013
zasebni
z naprednimi orodji in pristopi, hkrati pa povezali
investitorji, TIC-i,
akterje v mrežo javno-zasebnega partnerstva. Za
razvojne
dosego cilja razvoja pestre turistične ponudbe bo
institucije,
vzpostavljen TIC in infomati ter spletni portal za
Ministrstvo za
celovito informiranje obiskovalcev območja. Pod
kmetijstvo,
skupno blagovno znamko bo oblikovana enotna
gozdarstvo in
embalaža ter izvedena celotna promocija in trženje.
prehrano,
Za razvoj in neposredno trženje njenih izdelkov bo
Ministrstvo za
oblikovan podjetniški grozd medičarstva in
zdravje, SVLSRP
svečarstva. Območje bo ponudilo tudi pomoč pri
uvajanju tovrstnih dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah – svetovanje, izdelava poslovnih načrtov in
pomoč pri pripravi razpisnih dokumentacij za
pridobivanje virov financiranja. Kot predpogoj za
navedene aktivnosti bo vzpostavljena tudi enotna
infrastruktura, ki bo obsegala ureditev tematskih poti
in točk, njihovo označevanje, izdelavo panjev,
čebelnjakov, vzpostavitev plemenilnih(?) postaj in
druge opreme ter postavitev pakirnic, točilnic in
prodajnih galerij pod enotnimi standardi in enotno
kakovostjo.
Indikativni projekti:
• Čebelarska dežela.
• Dežela zelišč.
• Energetske točke.
Povezovanje
kulturne
dediščine za
konkurenčnos
t
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•

Dežela mnogoterih kristalov.

Aktivnosti

Opis

Evropska šola
mojstrskih
znanj

Potrebna začetna aktivnost je vzpostavitev evidence
mojstrov različnih znanj in njihova animacija za
sodelovanje ter mreženje individualnih znanj in idej.
Za evropsko šolo mojstrskih znanj je potrebno
oblikovati izobraževalne programe, temelječe na
certifikatnem sistemu. Na osnovi izvajanja
izobraževanj se bo oblikoval podjetniški grozd
mojstrov, ki bo pod določenimi kriteriji lahko tržil
svoje izdelke pod enotno blagovno znamko.
Promocija in osveščanje prebivalstva o pomenu
mojstrske dediščine se bo izvajala preko TIC-ov,
spletnega portala in mreže infomatov ter
organiziranih promocijskih dogodkov. Posebno
vlogo bodo odigrali muzeji na prostem (skansni),
kjer se bodo odvijali različni dogodki v obliki
»živega muzeja«.
Za delovanje evropske šole je predpogoj ureditev
potrebne infrastrukture, tako prostorov za
izobraževanje kot prenočitvenih kapacitet okoli njih,
pa tudi določene cestne in komunalne infrastrukture.
Indikativni projekti:
• Analiza stroškov in koristi.
• Izvedba.
Posebno vlogo na področju promocije in osveščanja
javnosti o tradiciji mojstrskih znanj bodo odigrali
muzeji na prostem (skansni), kjer se bodo odvijali
različni dogodki v obliki »živega muzeja«. Projekt
predvideva identifikacijo lokacij za postavitev
muzejev na prostem, pridobitev potrebnih soglasij,
oblikovanje vsebin, postavitev potrebne
infrastrukture ter samo periodično izvedbo različnih
dogodkov.
Indikativni projekti:
• Analiza stroškov in koristi.
• Izvedba.

Muzeji na
prostem

Časovn
i okvir
20072013

20072013

Udeleženci
Občine, društva,
zasebni
investitorji,
zadruge, razvojne
institucije,
visokotehnološki
centri, Ministrstvo
za kulturo,
SVLSRP

Občine, društva,
zasebni
investitorji,
zadruge, razvojne
institucije,
visokotehnološki
centri, Ministrstvo
za kulturo, zavodi
za varstvo
kulturne in
naravne dediščine,
SVLSRP
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Aktivnosti

Opis

Trkamo na
vrata
dediščine

Gre za nadgradnjo obstoječega projekta Trkamo na
vrata dediščine, za kontinuirano izvajanje nalog, za
katerega bo zaposlen regijski koordinator. Njegove
naloge bodo obsegale stalno promocijo projekta,
pripravo in trženje turističnih programov (tudi s
pomočjo ustvarjanja novih zgodb, pripovedk),
mednarodno povezovanje ter organizacijo
izobraževanj za nosilce točk in ponudnike okrog
točk dediščine. Promocija obsega tako izdelavo
tiskanih promocijskih gradiv, stalne in ažurne objave
na portalu www.dediscina.si in ostalih medijih,
postavitev mreže infomatov, udeležbo na sejemskih
nastopih in raznih prireditvah, organizacijo
prireditev in dni kulturne dediščine s periodičnim
premikanjem po vključenih občinah. Projekt zaradi
svoje odprtosti omogoča stalno dopolnjevanje
nabora točk naravne in kulturne dediščine, potrebno
pa je izdelati standarde kakovosti in izvajati redne
evalvacije posameznih točk. Nekatere od njih so
potrebne obnove, usklajene z mnenji zavodov za
varstvo kulturne dediščine, kar je pogoj za
trajnostno izvajanje projekta. Velikega pomena je
celostna ureditev dopolnilne infrastrukture
(multimedijska tehnična oprema na točkah,
oblikovanje novih tematskih poti med točkami in
vzdrževanje obstoječih poti, obcestne usmerjevalne
table, označevalne in info table, toaletni prostori,
koši za smeti, stojala za kolesa, klopi, idr.) ter
osnovne cestne in komunalne infrastrukture do
posameznih točk za zagotavljanje dobre dostopnosti
obiskovalcem.
Indikativni projekti:
• Analiza stroškov in koristi.
• Izvedba.

18

Načrtovanje
za
zagotovitev
življenjskega prostora

Časovn
i okvir
20072013

Udeleženci
Občine, društva,
zasebni
investitorji, TIC-i,
zadruge, razvojne
institucije,
Ministrstvo za
kulturo, zavodi za
varstvo kulturne
in naravne
dediščine,
SVLSRP

kakovostnega

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 trans-evropskih 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
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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.
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je po Zakonu o urejanju prostora
pooblaščena za dajanje pobude za pripravo regionalne zasnove prostorskega razvoja. RRA
LUR je na podlagi izvedbe tega projekta in v dogovoru z občinami ter Ministrstvom za okolje
in prostor formalno že dala pobudo za pripravo Regionalne zasnove v najprimernejši obliki.

18.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa
Aktivnosti
Regionalna
zasnova
prostorskega
razvoja

•

Z usklajenim načrtovanjem več sektorjev v prostoru in izvedbo začrtanih
programov doseči kakovostne pogoje za delo in življenje v regiji.
Opis
Časovn Udeleženi
i okvir
V okviru projekta je najprej treba pripraviti 2006- Občine,
primerjavo scenarijev razvoja prometnega sistema v
2007
Ministrstvo za
Ljubljanski urbani regiji z vidika prostora, tehnične
okolje in
in ekonomske učinkovitosti ter kakovosti življenja ter
prostor,
na tej osnovi pripraviti ekonomsko upravičen in v
Ministrstvo za
praksi izvedljiv predlog celovitega prostorskega
promet, RRA
urejanja za Ljubljansko urbano regijo (osrednjo
LUR
Slovenijo), ki bo uporabnikom zagotavlja kakovostne
storitve in kakovost življenja v regiji. Pripraviti je
potrebno usklajene predloge prostorske umestitve oz.
koncentracije prometne mreže, poslovnih in
osrednjih funkcij ter poselitve z namenom
spodbujanja peš hoje, uporabe kolesa in javnega
prevoza. Pripraviti je potrebno predloge za vključitev
posameznih elementov v občinske prostorske akte in
pripraviti
predlog
za
umestitev
prometne
infrastrukture državnega pomena v prostorske akte na
državni ravni. V sklopu projekta pa je potrebno jasno
določiti tudi možnosti za zasebno-javna partnerstva
(PPP) pri razvoju javnih storitev v prostoru predvsem
na tistih projektih, kjer je s koncentracijo mogoče
doseči tudi primerne prihodke.
Indikativni projekti:
• Strokovne podlage za pripravo regionalne
zasnove prostora.
• Regionalna zasnova prostora (poselitev).
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Aktivnosti

Opis

Razvoj
urbanih
območij v
regiji

V okviru regije je nekaj urbanih območij, ki so zaradi
razvojnih
gibanj
(gospodarskih,
političnih,
družbenih) zaostala v razvoju, kot npr: stara
Ljubljana, center Vrhnike, center Kamnika in tako
naprej. Nekatera druga območja pa so se razvijala
hitreje in tako tam dosegla večjo koncentracijo
ponudbe in povpraševanja in s tem razvoja (BTC,
Rudnik,…). Obe vrsti območij bo potrebno povezati
in v razvitejših območjih preprečiti negativne
posledice, ki jih lahko prinese tak neenakomeren
razvoj. Na drugi strani pa za razvoj odpreti tista
območja, ki stagnirajo. Tem območjem je potrebno
zagotoviti ustrezne storitve in pretočnost ljudi,
predvsem pa je potrebno razvoj teh delov regije
gledati širše in povezano z delitvijo funkcij in
usmerjanjem razvoja.
Indikativni projekti:
• Pilotni projekt BTC.
• Pilotni projekt Rudnik.
• Metelkova mesto.
• Stara mestna jedra regije (Kamnik, Vrhnika,
Logatec…).
• Vaška jedra in vaška infrastruktura.
Varovanje vodnih virov je sicer v pristojnosti države,
vendar se s temi spremembami pristojnosti varovanje
voda ni izboljšalo. Varovanje se je še bolj oddaljilo
od lokacij, ki zahtevajo posebno varstvo. V procesih
prostorskega načrtovanje je treba zato brez ozira na
meje občin zagotoviti analizo vodnih teles in njihovo
varstvo tako v prostorskem kot tudi v pravnem
smislu.
Indikativni projekti:
• Projekt varovanja vodnega vira Vršaj.
• Projekt varovanja vodnega vira Brest.

Varovanje
vodnih virov

Časovn
i okvir
20072013

20072010

Udeleženi
Občine,
podjetja,
Ministrstvo za
okolje in
prostor,
Ministrstvo za
gospodarstvo

Občine,
Ministrstvo za
okolje in
prostor,
komunalna
podjetja
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Aktivnosti

Opis

Časovn Udeleženi
i okvir
Izgradnja kolesarskih poti do ključnih storitvenih
Izgradnja
2006
RRA LUR,
centrov. Kolesarske poti naj imajo prednost pred -2013 Občine,
kolesarske
infrastrukture gradnjo parkirišč in širitvijo cest. Gradnja nove
Ministrstvo za
v mestnih in cestne infrastrukture mora sproti urejati tudi
promet,
kolesarske poti. Razširitev ponudbe izposoje koles in
primestnih
DRSC,
območjih in povezava s skupno vozovnico.
Kohezijski
Indikativni projekti:
ponudba
sklad
koles
• Regionalna kolesarska in pešpot.
• Lokalne kolesarske poti kot navezava na
regionalno pot.
Za porečja je potrebno določiti razvojne funkcije rek; 2007- Občine, RRA
Mreža
rekreacijska območja, opredelitev potencialov za
vodnih poti
2010
LUR,
uporabo vode za namakanje, zaščito pred poplavami
regije
Ministrstvo za
ter določiti funkcije površin ob rekah. Za pripravo na
okolje in
izvedbo projektov, ki bodo predlagani kot prednostni,
prostor,
bo tako potrebno pripraviti predloge, idejne projekte,
društva
jih uskladiti z občinami in pozneje pripraviti
prostorske izvedbene akte. Za izvedbo nekaterih
projektov bodo potrebna vlaganja tako za
vzpostavitev vodnih poti kot tudi ureditev
rekreacijske infrastrukture ob rekah. Primeri
projektov: Ljubljanica, Krka, Kamniška Bistrica in
drugi.
Indikativni projekti:
• Kamniška Bistrica in Pšata.
• Ljubljanica.
• Krka.
Aktivnosti, ki jih za izvedbo načrtuje Območno partnerstvo Središče Slovenije
Biomasa –
Prototipni projekt biomasa v prvi vrsti vključuje
2007Občine,
prototipni
realizacijo večjih infrastrukturnih naložb (izgradnja
2013
zasebni
projekt v
centralnega skladišča za biomaso, nabava strojev za
investitorji,
pilotnem
predelavo biomase, ureditev gozdnih in ostalih cest,
zadruge,
naselju
nabava voznega transportnega parka, izgradnja
razvojne
kurišč, postavitev spletnega informacijskega portala),
institucije,
ki jih dopolnjujejo »mehki« ukrepi (vzpostavitev
Ministrstvo za
trgovsko-distribucijske mreže, stalna izobraževanja v
okolje in
obliki delavnic in srečanj, stalno osveščanje
prostor
prebivalstva preko spletnega portala in foruma ter
tiskanih brošur, spodbujanje in pomoč pri uvajanju
dopolnilne dejavnosti predelave biomase, skupen
nastop pri trženju, itd.). Pomembne so tudi
mednarodne povezave s tujimi partnerji, zlasti na
področju predstavitve dobrih praks in skupnih prijav
na razpise.
Indikativni projekti:
• Pilotni projekt.
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Eko hiša –
pilotni
projekt

Sanacija
nekdanjih
rudarskih
območij

Pilotni projekt eko-hiša sloni na naravnih in
družbenih danostih območja Velike Preske v občini
Litija (gozdovi, prostor in lega, podjetniška
miselnost, obstoječa dejavnost mizarstva). Z
izgradnjo in postavitvijo vzorčnih eko-hiš bo
zagotovljen prenos izkušenj in znanja strokovnjakom
s področja ekološke gradnje kot tudi lokalnemu
prebivalstvu in obiskovalcem območja. Gre za prikaz
gradnje in bivanje v vzorčnih eko-hišah, ki se bo
navezoval na načrtovano turistično ponudbo območja
in prenos dobrih praks strokovni in splošni javnosti.
Indikativni projekti:
• Pilotni projekt.
Opuščena rudarska območja predstavljajo veliko
nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali, zato
je potrebna čimprejšnja sanacija teh območij. Ker gre
za zelo zahteven projekt, je potrebna vključitev vseh
pristojnih institucij in stroke, hkrati s sanacijo pa tudi
izdelava naloge o možni turistični uporabi teh
območij po končani sanaciji.
Indikativni projekti:
• Trajna sanacije degradiranega območja
rudnika Sitarjevec.

20072013

Občine,
zasebni
investitorji,
razvojne
institucije,
Ministrstvo za
okolje in
prostor

20072013

Občine,
zasebni
investitorji,
razvojne in
strokovne
rudarske
institucije,
Ministrstvo za
okolje in
prostor

19 Učinkovite komunalne storitve
Občine so praviloma lastniki komunalne infrastrukture na svojem ozemlju in so 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 komunalna infrastruktura relativno dobro razvita, na podeželskih
območjih pa investicije v le-to zaostajajo za potrebami razvijajočih se naselij in poslovnega
sektorja ter 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, tudi upravljalci deponij in vodnih virov. Tako so stroški
deponiranja in rabe vodnega vira nepregledni, investicije oziroma varovanje pa prepuščena
občinam. Kjer morajo zbiralci odpadkov ali distributerji plačevati ceno za deponiranje ali
dobavljeno vodo, so tudi ekonomsko motivirani za zmanjševanje količin odpadkov ali
porabljene vode. Nekateri vodovodni sistemi so predimenzionirani in imajo velike kapacitete,
zato upravljalci niso zainteresirani za zmanjševanje porabe vode.
Mestna občina Ljubljana je začela s projektom varovanja voda na Ljubljanskem polju, ki ga
izvaja v okviru Kohezijskega sklada. Projekt je treba izpeljati in iz njega predstaviti pozitivne
in negativne izkušnje delovanja v okviru Kohezijskega sklada.
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19.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa

Aktivnosti
Operativni
program
ravnanja z
odpadki za
regijo

Odvajanje in
čiščenje
odpadnih
vod v
porečju
Ljubljanice
Odvajanje in
čiščenje
odpadnih
vod v
porečju Krke
Odvajanje in
čiščenje
odpadnih
vod v
porečju
Kamniške
Bistrice in
Pšate
Operativni
program
povezovanja
vodovodnih
sistemov

•

Zagotoviti kakovostne komunalne storitve za prebivalce in gospodarstvo po
ustreznih, stroškovno učinkovitih cenah.
• Zagotoviti stroškovno učinkovito čiščenje odpadnih vod.
• Zagotoviti varno oskrbo s pitno vodo.
• Zmanjšati porabo vode na prebivalca.
• Zmanjšati količino odpadkov na prebivalca.
Opis
Časovn Udeleženi
i okvir
Komunalna podjetja v regiji na področju ravnanja z 2006- Komunalna
2007
podjetja,
odpadki že sodelujejo, sodelovanje sedaj poteka bolj
občine
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, vendar
pa se morajo o tem dogovoriti občine. 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. Pomemben izziv bo tudi
rešitev ravnanja z blatom iz čistilnih naprav.
Na regionalni ravni je potrebno poskrbeti za pripravo 2007- Občine ob
programa opremljanja s čistilnimi napravami,
2013
Ljubljanici,
predvsem pa vzpostaviti sistem izgradnje čistilnih
RRA LUR in
naprav, ki ne bo obremenjeval občinskih proračunov
RRA
in bo hkrati prilagojen zahtevam slovenske
Notranjskozakonodaje o čiščenju odpadnih voda iz naselij.
kraške regije
Najprej je potrebno občine povezati v skupen projekt
ter
in v okviru tega določiti ukrepe in njihove prioritete.
Komunalna
Zelo pomembno je tudi okrepiti sodelovanje s
podjetja
sosednjimi regijami (Notranjska in Gorenjska) in
skupaj z njimi pripraviti ustrezne rešitve. Skozi tak
način sodelovanja je treba zagotoviti tudi izvedbo
čistilnih naprav in druge pripadajoče infrastrukture.
Indikativni projekti:
• Investicijski in drugi programi za vsa tri
porečja.
• Projektna dokumentacija za vsa tri porečja.
• Izvedba projektov za vsa tri porečja.
V nekaterih občinah je priključenost prebivalcev na
javni vodovodni sistem še vedno majhna in ti so
oskrbovani iz tako imenovanih vaških vodozbirnih
sistemov. Skozi program oskrbe s pitno vodo je
potrebno ugotoviti načine in sisteme oskrbe in začeti
z izvajanjem tega programa. Del tega programa se
povezuje tudi na ureditev vodovodnega sistema z
gorenjsko regijo, kjer je iz območja te regije posebej

20072013

Komunalna
podjetja,
občine,
gorenjska
regija
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vključena tudi občina Medvode.
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Aktivnosti
Povezovanje
komunalnih
podjetij za
učinkovito
zagotavljanje
storitev
Osveščanje
prebivalstva

Opis

Časovn
i okvir
Zagotoviti je potrebno izmenjavo izkušenj in 20072010
sodelovanje med komunalnimi podjetji in občinami v
regiji, pa tudi izven nje, na področju komunalnih
predpisov, oblikovanja cen in standardov storitev,
izvajanju posameznih storitev, kar bo vodilo v
stroškovno učinkovitost. Smiselno je tudi pretehtati
možnosti o povezovanju komunalnih podjetij, kar bi
omogočilo racionalnejše upravljanje.
Osveščanje prebivalstva o ukrepih za zmanjšanje trajno
porabe vode in količin odpadkov.

Udeleženi
Komunalna
podjetja,
občine

Komunalna
podjetja,
občine, RRA
LUR

20 Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije
V Sloveniji in tudi regiji je vsem prebivalcem potrebno zagotoviti enake možnosti pri dostopu
do izobraževanja in dela in na ta način zagotoviti zmanjševanje socialnih in drugih razlik.
Premalo je namreč prilagojenih oblik izobraževanja za različne družbene skupine, ki imajo
posebne potrebe. Ravno tako je za skupine s posebnimi potrebami potrebno zagotoviti boljšo
dostopnost javnega potniškega prometa (zvočna opozorila, prilagojena signalizacija), za
funkcionalno ovirane ljudi je treba odpraviti ovire v grajenem okolju. Pri zagotavljanje enakih
možnosti pri dostopu do dela in kapitala družbenih skupin je nujna širša medijska podpora,
spodbujanje in osveščanje širokega kroga ljudi. Veliko dela z deprivilegiranimi skupinami
opravijo prostovoljci, katerih delo pa je premalo poznano in organizirano. Tudi njih bi bilo
potrebno primerno materialno nagraditi ter vzpostaviti sistem bonus točk, ki bi jim pomagale
pri zaposlovanju. V procesu priprave programa so predstavniki več družbenih skupin9
ugotovili, da je vzpostavljanje sistemov in ukrepov posebej za vsako družbeno skupino
nesmiselno in tudi diskriminatorno, zato smo ukrepe in projekte zasnovali skupno za vse
družbene skupine.

20.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa
Aktivnosti
Centri za vse

•

Zagotoviti enake možnosti za razvoj in družbeno vključevanje vseh
družbenih skupin.
Opis
Časovn Udeleženi
i okvir
Različne družbene skupine imajo različno urejene
2008
Občine,
prostorske in sistemske razmere, sodelovanje med -2010 društva,
njimi pa bi za njihov razvoj in predvsem za
RRA LUR
vključevanje v družbo pomenilo velik napredek. Zato
predlagamo vzpostavitev centrov, kjer bi tako
prostorsko kot tudi vsebino povezali vse družbene
skupine in tam nudili storitve, ki jih te skupine
potrebujejo (izobraževanje, portal za socialno

9

V procesu so sodelovali predstavniki naslednjih skupin in organizacij: Društvo paraplegikov Ljubljanske
pokrajine, Javni stanovanjski sklad MOL, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Mladinski center Kamnik,
Zveza Romov Slovenije, Zora Plus, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, centri za socialno
delo, Zavod Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije ter občine.
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Aktivnosti

varstvo, iskanje zaposlitve, nudenje raznih oblik
pomoči in druge aktivnosti).
Opis

Medvrstnišk
o nasilje

Nagel razvoj povzroča različne oblike nasilja, med
katerimi je medvrstniško nasilje ena od
pomembnejših oblik, s katero se velja ukvarjati.
Centri za socialno delo so razvili nove oblike
odklanjanja medvrstniškega nasilja, ki pa jih je treba
širše podpreti tako v vsebinskem kot tudi
promocijskem smislu.
Sodelovanje Delodajalci zaposlovanje nekaterih (na primer
z delodajalci funkcionalno ovirani ljudje) družbenih skupin
večinoma vidijo kot strošek in obremenitev delovnih
za
vključevanje procesov. Skozi sodelovanje med podjetji in
organizacijami, ki združujejo različne delovne
vseh
skupine, pa je treba začeti z razvojem takšnih
družbenih
delovnih mest in znanj, ki bodo omogočila
skupin
zaposlovanje različnih družbenih skupin.
Ureditev
Za različne družbene skupine je potrebno urediti tudi
stanovanjski stanovanjske razmere, ki bodo ustrezale njihovim
h razmer
potrebam. Stanovanjske razmere naj bodo urejene
tako, da teh skupin ne bodo še dodatno izključevale.
Zato je treba narediti načrt umeščanja stanovanj v
prostoru in začeti s pripravami projektov za njihovo
izvedbo v okviru drugih stanovanjskih gradenj v
regiji. Hkrati pa je pri načrtovanju vseh novih
objektov in naprav upoštevati potrebe različnih
družbenih skupin od odpravljanja ovir grajenega
okolja do več prostora za gibanje in drugo.
Rekreacijska V regiji je v sklopu izgradnje rekreacijskih površin
infrastruktura potrebno zagotoviti tudi posebne rekreacijske
za osebe s
naprave in objekte, ki bodo uporabo omogočale tudi
posebnimi
drugim družbenim skupinam, na primer slepim in
potrebami
slabovidnim, invalidom in drugim posameznikom s
posebnimi potrebami. Seveda pa ta infrastruktura ne
bi smela biti ločena od ostale.
Indikativni projekti:
• Pilotna Trim steza za slepe in slabovidne.

Časovn
i okvir
20072013

Udeleženi

2008
-2010

RRA LUR;
ZSZZ,
društva,
Ministrstvo
za delo,
družino in
socialne
zadeve
Občine,
društva,
Ministrstvo
za delo,
družino in
socialne

20072013

2008
-2010

Centri za
socialno
delo,
občine,
društva,
šole

RRA LUR,
društva,
občine,
Ministrstvo
za delo,
družino in
socialne
zadeve

21 Kultura - konkurenčna prednost regije
V regiji je veliko kulturnih organizacij in dobro je poskrbljeno za ponudbo kulturnih
dogodkov. Bogata je tudi tradicionalna kulturna ponudba mnogih društev. Na področju
kulture si organizacije želijo več povezovanja in sodelovanja, kar bi pomagalo pri boljši
organiziranosti in uspešnosti poslovanja kulturnih ustanov. V kulturi je potrebno vzpostaviti
podjetništvo in zavedanje o kakovosti ter trgih, kjer kultura ponuja svoje storitve. Predvsem je
povezovanje pomembno za popestritev delovanja v kulturi in možnosti za ustvarjalno
delovanje različnih družbenih skupin. Za razliko od Ljubljane je vključevanje različnih
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družbenih skupin na podeželju bolj uspešno, po drugi strani pa kulturne ustanove na podeželju
težje organizirajo svojo dejavnost.
Kultura je bila skozi vrsto delavnic prepoznana kot razvojna priložnost regije, v katero velja
vložiti več sredstev in jo izkoristiti kot ključ prepoznavnosti regije.
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21.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa
Aktivnosti
Povezovanje
v kulturi

Pisateljski
tabori –
kulturno
poletje

Povezovanje
kulturne
produkcije v
regiji

•

Za dostopnost kulture je potrebno le-to povezati in ponudbo kulturnih storitev
razširiti tako, da bo ta učinkovita in kakovostna.
Opis
Časovn Udeleženi
i okvir
2007
Občine, RRA
Sistem razvoja in trženja kulture v regiji je potrebno
LUR,
spremeniti iz samostojnega trženja posameznih
Multimedijski
društev v skupno promocijo, nastopanje in
center, kulturne
povezovanje društev v prostoru. Možnost ponuja
organizacije v
povezovanje z multimedijskimi centri, prek katerih
regiji, kulturna
bo doseženo mednarodno povezovanje. Pomembno
društva,…
je zagotoviti enotno podporo in promocijo kulturnih
nosilcev regije za doseganje večje preglednosti
kulture, večje stroškovne učinkovitosti in s tem
doseganje višje ravni programov, kar pelje v večjo
konkurenčnost v evropskem prostoru (npr.
gostovanje skupine iz tujine ne le v eni občini,
temveč v vseh občinah regije).
Pisateljski tabori so v našem okolju do neke mere
2008
kulturne
novost, ki jo je potrebno izkoristiti v širšem pomenu
organizacije v
kulturnega delovanja prostora. Zagotoviti je
regiji in
potrebno ustvarjalno in motivacijsko okolje, v
pisateljski klubi,
katerem bodo tabori lahko dobili na svoji širini in
PEN klub,
predstavljali pomemben aktivni dogodek večjih
občine
literarnih ustvarjalcev današnjega časa oziroma je
potrebno delovati v smeri zbliževanja in
približevanja te sfere mladim v smislu kulturne rasti
mladih, promocije za to vrsto umetnosti, lahko tudi
v aktivnejši obliki, npr. v povezovanju z drugimi
aktivnimi politikami za mladino (npr. tabor: s knjigo
proti drogi), hkrati pa bi delovali kakor ustvarjalno
okolje za tretje življenjsko obdobje v okviru tretje
univerze
oziroma
društev
in
združevanj
posameznikov.
Potrebe po kulturnih dogodkih so vse večje in tudi 2007- Občine,
njihovo število se veča, tako domačih kakor tudi
2009
Multimedijski
gostujočih. Zato je potrebno kulturno produkcijo v
centri, kulturne
javnih organizacijah povezati z občinskimi
organizacije v
zmogljivosti in skozi stalno povezovanje doseči
regiji, kulturna
povezovanje tako na ravni prostorov, opreme kot
društva …
tudi izvedbe dogodkov. Prek tega povezovanja je
potrebno zagotoviti stalno dostopne informacije o
prostih prostorskih zmogljivostih, možnostih
izmenjave rekvizitov in opreme ter tudi ponudbe
dogodkov. Pomembna je tudi predstavitev vsebin na
svetovnem spletu za doseganje mednarodnega
povezovanja in sodelovanja za izmenjave in
gostovanja na tujih odrih oziroma obratno.
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Aktivnosti
Knjiga v
javnem
interesu

Opis

Časovn
i okvir
Knjiga v svoji fizični obliki v poplavi ostalih 20082010
medijev izgublja na popularnosti in vrednoti v
družbi, zato jo je nujno približati slehernemu
prebivalcu na nov, privlačnejši način. Potrebno je
odpreti knjižnice, primerne današnjemu človeku in
tempu življenja, in sicer na dostopnih, zanimivih in
množično obiskanih javnih mestih (npr. nakupovalni
centri, zdravstvene ustanove, domovi za ostarele,
večja stanovanjska naselja) z velikimi čitalniškimi
kapacitetami in minimalno časovno omejitvijo, s
povečanim izborom literature in fleksibilnejšim
postopkom izposoje (internetno naročanje literature,
ki jo naročnik prejme po pošti, vračanje prebrane
literature v posebne nabiralnike v izogib čakanju v
vrstah in lovljenju delovnega časa knjižnice).
Potreben je večji poudarek na povečanem in
kvalitetnem izboru literature v potujočih knjižnicah,
ki oskrbujejo odročnejše kraje. Pomembna je tudi
promocija branja, ne le mladih v izobraževalnih
zavodih kot del učnega programa, temveč tudi
ostalih prebivalcev (npr. v javnih ustanovah in v
poslovnem svetu naj bo knjiga najlepše darilo) v
smislu spodbujanja kreativnosti in razvijanja
domišljije z branjem. V smislu spodbujanja branja je
potrebno knjigo približati ljudem s sodobnimi
pristopi.

Udeleženi
Občine, RRA
LUR

22 E-uprava
Že v okviru priprave Strategije uvajanja elektronskega poslovanja v lokalne skupnosti (eobčine), so te začele s procesom usklajevanja občinskih uprav in države na področju
elektronskega poslovanja. Strategija je na podlagi analize problemov z elektronskim
poslovanjem postavila cilje uvajanja elektronskega poslovanja v občine, ki se raztezajo vse od
tehnično-informacijskih ciljev do organizacijske strukture, ki je potrebna za celovito uvedbo
elektronskega poslovanja občin. Od zaključka priprave strategije v letu 2003 pa do danes se z
izvajanjem strategije ni veliko spremenilo. Zaradi tega občine predlagajo nov zagon uvajanja
elektronskega poslovanja, in sicer skozi dva projekta: informacijski portal za občane ter
elektronsko poslovanje z občani.
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22.1 Opis ukrepa
• Povečati dostopnost do informacij skozi rabo sodobnih tehnologij.
Opis
Časovn Udeleženi
i okvir
2007
občine, RRA
Občinske uprave so v preteklosti že vzpostavile
Informacijski
LUR,
občinske strani na svetovnem spletu. Portali so
portal za
multimedijski
večinoma usmerjeni v delovanje posamezne
občane
center,
občine, povezava med njimi pa bi pomagala pri
kulturne
dostopnosti do prireditev in drugih dogodkov v
organizacije v
občinah. Za začetek bo dovolj, če med občinami
regiji
vzpostavimo povezave vsaj na ravni promocije
športnih in kulturnih dogodkov. Tako se bo raba
interneta počasi povečevala in pridobila na svojem
pomenu.
Elektronsko poslovanje občin z občani zaostaja za
2009
občine, RRA
Elektronsko
željami, ki so jih te predlagale v strategiji e-občine.
LUR,
poslovanje z
Predvsem gre tu za pomembno usklajevanje z
multimedijski
občani
državo in njenim sistemom ter zagotovitev enakih
center,
standardov delovanja. Elektronsko poslovanje z
kulturne
občani pa bo usmerjeno v tiste postopke, ki bodo
organizacije v
občanom olajšale dostopnost do občinskih storitev.
regiji,
Ministrstvo za
javno upravo
Aktivnosti, ki jih za izvedbo načrtuje Območno partnerstvo Središče Slovenije
Širokopasovno Projekt želi učinkovito povezati tradicionalna
2007občine,
IKT omrežje
znanja in dejavnosti na območju (čebelarstvo,
2013
zasebni
zeliščarstvo, energetske točke, kristali, mojstrska
investitorji,
znanja) z naprednimi orodji, kar predstavlja
TIC-i,
širokopasovno IKT omrežje in ki bodo služila vsem
razvojne
prebivalcem območja (tako na področju
institucije,
pridobivanja novih znanj in vseživljenjskega učenja
Ministrstvo za
v obliki e-učenja kot promocije in informiranja
gospodarstvo,
navedenih projektov). Gre za postopno in
Ministrstvo za
sistematično vzpostavitev širokopasovnega IKT
visoko šolstvo,
omrežja, kjer se bo v prvi fazi izdelala študija, v
znanost in
kasnejši pa tudi sama realizacija vzpostavitve
tehnologijo,
omrežja.
SVLSRP
Inovativna
Inovativna lokalna skupnost je projekt, ki združuje 2007občine,
lokalna
inovativne procese in spodbude lokalnih skupnosti 2013
zasebni
skupnost
k odgovornemu odnosu do družbe, okolja in
investitorji,
gospodarstva. Inovativnost je ključ sodobnega
razvojne
človeka, ki mora prevzeti del odgovornosti za
institucije,
soustvarjanje prihodnosti območja. Skozi merljive
Ministrstvo za
in dokazljive procese se da to inovativnost peljati s
okolje in
pomočjo inventivnosti do uspešnih, oprijemljivih
prostor,
rezultatov
Ministrstvo za
šolstvo in
šport

Cilji ukrepa
Aktivnosti
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Lokalna
razvojna
fundacija

Razvoj projekta Lokalna razvojna fundacija temelji
na fundacijskih možnostih podpore in razvoja
okolja ter združevanju posameznikov ter nosilnih
gospodarskih in družbenih subjektov.

20072013

občine,
zasebni
investitorji,
razvojne
institucije,
Ministrstvo za
okolje in
prostor,
Ministrstvo za
šolstvo in
šport

23 Podporno okolje za podjetništvo
Iz analize podpornega okolja za razvoj podjetništva in na drugi strani potreb podjetij v rasti
izhaja, da je v regiji in tudi na splošno v Sloveniji ponudba storitev neusklajena s potrebami.
Primanjkuje predvsem storitev oziroma znanj, ki bi podjetjem omogočila vstop na domače in
tuje trge in pospešila širitev poslovanja, inovativne produkte ter zagotavljala nova kakovostna
delovna mesta.
Po sklopih se ponudba in povpraševanje razhajata na naslednjih točkah:
• pomanjkanje raznih finančnih virov za vlaganja v nove tehnologije in R&R in v razvoj
novih proizvodov in storitev. S tem je povezano tudi pomanjkanje informacij o raznih
razpisih in nepovratnih sredstvih, ki jih je možno pridobiti s strani države in Evropske
unije ter zagotavljajo poceni vir za izvedbo lastnih investicij,
• pomanjkanje finančnih spodbud ali sofinanciranja za izvajanje raznih krajših tečajev za
podjetnike, štipendije za prenos znanja in prenos tehnologij (Know How),
• ni znanja ali ponudbe storitev za oceno tveganj oziroma izvedljivosti določene investicije
pri začetnih vlaganjih in razvoju izdelka ter tako posledično pri vstopu na novi trg,
• ni povezovanja med izobraževalno sfero in podjetji ter tako prenosa/prehoda aplikativnih
raziskav, idej, znanj in kadra iz ene v drugo sfero. Posebej velja omeniti tiste osebe, ki
imajo veliko inovativnih idej, pa so zaradi nepoznavanja sistema odrezani od podjetništva.
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23.1 Opis ukrepa
Cilji ukrepa

Aktivnosti
Regija
znanja

Infrastruktur
a in prenos
znanja

•

Okolje dopolniti in spremeniti tako, da bo podpiralo razvoj podjetništva in
podjetij.
• Ustvariti nabor storitev za inovacijsko podporo vsem podjetjem v regiji.
• Podporno okolje odpreti za vse oblike in načine podjetništva (neprofitno,
socialno odgovorno, kulturno...)
Opis
Časovni Udeleženi
okvir
Razvoj tehnološke in poslovne infrastrukture je nuja
2007 TP LJ,
oziroma temeljni kamen za razvoj in konkurenčnost
2013
združenja
gospodarstva v regiji. Ponavadi infrastrukturo razvijajo
podjetij,
posamezna podjetja in občine v regiji. Vse preveč pa
razvojni
se pozablja na razvoj znanja, na postavitev sistema, ki
centri RRA
bi poleg infrastrukture zagotovil za podjetja prenos
LUR, občine,
novih znanj, tehnologij, pospešil lasten razvoj
Ministrstvo
produktov in storitev ter globalno razumevanje
za
gospodarstva.
gospodarstvo,
Indikativni projekti:
Ministrstvo
za
delo,
Priprava in izvajanje naslednjih oblik štipendiranja:
družino in
o izobraževanje – kratki tečaji za podjetnike,
socialne
o štipendije za menedžerje,
zadeve
o štipendije za prenos tehnologije,
o sklad zagonskega kapitala,
o vrednotenje znanja.
V gospodarstvu obstajajo podjetja na različnih
2007 Univerza
stopnjah razvoja: od ideje, novoustanovljene družbe,
2013
Ljubljana,
družbe v rasti do družbe, ki je dosegla stopnjo
Tehnološki
internacionalizacije (nepretrgan tok idej, sredstev,
park
kadrov in financ med domačim in tujim
Ljubljana,
podjetjem/multinacionalko). Zato je potrebno imeti
občine,
infrastrukturo in storitve, prilagojene posamezni
združenja
stopnji razvoja, v katero sodijo pred-inkubator,
podjetij,
inkubator in tehnološka cona oziroma tehnološki
razvojni
center, ki skrbijo za razvoj novih tehnologij za skupino
centri RRA
ustanoviteljskih podjetij. V ta namen bo potrebno na
LUR…
eni strani zagotoviti prenos znanja, ki se razvija/nastaja
v teh institucijah in hkrati tudi znanje o delovanju,
ustanavljanju posameznih institucij. Tako se za naše
okolje ponuja primeren model regionalno mrežno
porazdeljene infrastrukture in koncentrirane ekipe
izvajalcev storitev za pomoč pri nastajanju, delovanju
in rasti podjetništva.
Indikativni projekti:
o Dokončanje in delovanje Tehnološkega parka
Ljubljana.
o Priprava in izvedba dveh inkubatorjev v regiji,
kot dela TPLJ.
o Dokončanje in delovanje Univerzitetnega
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inkubatorja Ljubljana.
o Izgradnja poslovnih con v regiji.
Podjetništvo je v Sloveniji in tako tudi v Ljubljanski
urbani regiji še vedno prepoznavno kot dejavnost, ki ni
cenjena. Na podjetnika se gleda kot na nekoga, ki se
ukvarja s sumljivo dejavnostjo. Lahko bi rekli, da je
ugled podjetnika na zelo nizki ravni. Če želimo
dvigniti zavest o pomenu podjetništva, je potrebno
spremeniti vrednote podjetništva v Ljubljanski urbani
regiji.
S podjetništvom kot možnostjo in ne nujo naj bi se
otroci seznanili že v osnovni in kasneje v srednji šoli.
V šolah bi bili organizirani razni podjetniški krožki.
Pripravili bi promocijski načrt o razumevanju in
ugledu podjetništva ter bi tako dvignili percepcijo in z
njo povezane vrednote podjetništva v javnosti.
Povezovanje V regiji imamo po velikosti in namenu različne cone,
poslovnih
ki so na globalnem nivoju premalo poznane in
con za
konkurenčne, da bi privabile tuje investitorje za nakup
podporo pri
zemljišča v coni. Poleg tega bo v razne inkubatorje in
razvoju in
tehnološki park v regiji vključeno različno število
trženju con
podjetij, ki bodo ob izstopu potrebovala lokacijo za
svoje poslovanje. Cone delimo glede na namen, glede
na poslovne aktivnosti, ki se v njih odvijajo (obrtne
cone, industrijske cone, trgovski centri, tehnološki
parki) in glede na njihovo poslanstvo v širšem
kontekstu pospeševanja razvoja podjetništva in
posameznih območij (lokalnega, regionalnega,
nacionalnega pomena in širšega regionalnega meddržavnega pomena). Izkazale so se kot univerzalen
in pomemben instrument vzpodbujanja državnega,
regionalnega in lokalnega razvoja. V ta namen bo
potrebno v sodelovanju z različnimi organizacijami,
zbrati podatke o obstoječih in predvidenih conah v
regiji ter pripraviti marketinški načrt trženja con in
model upravljanja poslovnih con.
Povezovanje Aktivnost bo sestavljena iz več podprojektov, med
turistične
njimi so: oblikovanje jasne identitete turistične
infrastrukture destinacije Ljubljana in blagovne znamke, s katero se
za podporo
bodo identificirali tudi drugi segmenti ponudbe v
pri razvoju in destinaciji;
trženju
upravljanje z blagovno znamko turistične destinacije
turizma
Ljubljana; oblikovanje in implementacija krovne
zgodbe Ljubljane; razvoj in okrepitev receptivne
agencijske dejavnosti; oblikovanje inovativnih
prijemov trženja za izboljšanje učinkovitosti
komuniciranja pred prihodom gostov, v času bivanja in
po odhodu; prenova in nadgradnja obstoječega portala

Projekt
promocije
podjetništva

2007 2009

osnovne in
srednje šole
regije,
Ljubljanski
univerzitetni
inkubator,
združenja
podjetij,
razvojni
centri

2007 2010

Tehnološki
park
Ljubljana
Brdo,
CRMG,
Občine

20072013

občine,
agencije in
zavodi za
turizem,
Ministrstvo
za
gospodarstvo,
zasebni
vlagatelji
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v destinacijski portal in njegova učinkovita umestitev v
aktivnosti trženja; dopolnitev rezervacijskega sistema
na ravni destinacije (in vključitev v nacionalni
rezervacijski
sistem),
učinkovito
informiranje
meščanov in obiskovalcev o dogajanju v mestu in
njegovi ponudbi; projekti spominkov, turistične
kartice, spremljanje in usmerjanje aktivnosti turističnih
društev.
Izobraževanj
e
podjetnikov
za
razumevanje
potreb
globalnih
trgov

Med podjetniki primanjkuje temeljnih znaj in
razumevanj o obnašanju trgov in vodenju podjetij, še
zlasti iz globalne perspektive. Postaviti bo potrebno
sistem/program,
ki
bo
podjetjem
omogočil
pridobivanje znanj o sodobni pristopih pri upravljanju
odnosov (med zaposlenimi, vodstva do zaposlenih, do
strank, do dobaviteljev, do javnosti), povezovanju,
iskanju tujih investitorjev in investicij, osnovah za
pripravo poslovnih načrtov, povezovanju v poslovne
mreže, vstopu na tuje trge… Upoštevati bo potrebno,
da imajo večji delodajalci precej specifične potrebe po
izobraževanju in osebni rasti svojih zaposlenih.
Podjetja jasno vedo, kaj zaposleni potrebujejo in kaj od
njih pričakujejo. Zaradi velikega števila zaposlenih
svoje programe izpeljejo sama in za veliko število
upravičencev. Manjše delodajalce in tudi tiste večje, ki
imajo zelo specializirane potrebe, pa je mogoče
povezati v skupne programe usposabljanja in jih
izpeljati za večje število podjetij.

2007 2009

Združenje
delodajalcev,
Izobraževalni
zavodi, GZS
OZ Ljubljana
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KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA PROGRAMA IN
PROJEKTOV

24 Kazalniki konteksta
Leto
Indikator
Število prebivalcev
Gostota prebivalcev
BDP na prebivalca v evrih
Bruto plača na zaposlenega v
SIT
Stopnja brezposelnosti
Bruto dodana vrednost na
zaposlenega (v tisoč sit)
% zavarovanih območij
% območij Natura 2000
Indeks človekovega razvoja
Nastanitvene kapacitete
1
Podatek za leto 2004
2
Podatek za leto 2002
3
Nad slovenskim povprečjem

2001

2003

LUR
490.956
192
20.789
249.644

SLO
1.992.035
97
15.200
214.561

LUR
494.117 1
193
21.985
294.394

SLO
1.996.433
98
16.400
253.200

8,3%
5.787

12,5%
4.960

7,8%
7.392 2

11%
5.588 2
12,44%
34,38%

79.893

8,1%
27,22%
3,8 %3
6.225

5.821

80.724

25 Kazalniki na ravni programa
Cilj regionalnega
razvojnega programa
Delujoče somestje

Ustvarjalni ljudje in uspešna
podjetja
Postati regija z evropsko
prestolnico, kjer je kakovost
življenja najvišja v Evropi.

Kazalniki na ravni programa
Izhodiščno stanje 2007
Želeno stanje 2013
Ni podatka

80% ljudi v povprečju manj
kot 300 metrov zračne
razdalje do javnih površin in
javnega prevoza

23.318 €
26.816 €
Subjektivna merjenja,
Izboljšanje ocene za 20%
raziskava
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26Kazalniki na ravni ukrepov
Ukrepi
Dostopnost za kakovost
življenja

Kazalniki10 izdelkov
Število kilometrov urejenih
poti za javni prevoz.
Število kilometrov
obnovljenih poti za javni
prevoz.
Število novih odprtih
prevozov glede na vozni
red.

2006 0
2013 n.p. – ko bo izdelana
študija izvedljivosti
Ohranjena dediščina
Število projektov
ohranjanja dediščine.
Število zasebnih partnerjev
v projektih.
2006 0
2013 7 projektov
5 zasebnih projektov

Načrtovanje za
zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora

Število projektov obnove
urbanih območij.
Število projektov zasnove
prostora na regionalni
ravni.
Število izvedenih
projektov, ki bodo povečali
dostopnost do rekreativnih
površin.
2006 0
2013 3 projekti
1 regionalni projekt
20 projektov dostopnosti
Učinkovite komunale
Povečanje zmogljivosti
storitve
sistema za ravnaje z
odpadki.
Povečanje zmogljivosti
sistema za ravnaje z
odpadnimi vodami.

2006 0

Kazalniki rezultatov
Prihranjen čas.
Pridobitve na dostopnosti
(zmanjšanje ESS11).

0
n.p. – ko bo izdelana študija
izvedljivosti
Delež upravljanih naravnih
območij glede na celotno
površino.
Delež upravljanih objektov
kulturne dediščine.
0
30 % upravljanih območij
50% upravljanjih objektov

Število prebivalcev, ki
uporablja rekreacijske
površine.

Kazalniki vplivov
Spremembe v hrupu v
življenjskem okolju
Zmanjšanje ozona v
mestih
Zadovoljstvo
uporabnikov
Število prepeljanih
potnikov z javnim
prevozom
0
n.p. – ko bo izdelana
študija izvedljivosti
Delež ohranjenih območij
narave v ugodnem stanju
Delež ohranjene kulturne
dediščine
0
80% delež območij
ohranjenih v ugodnem
stanju
90% delež ohranjene
kulturne dediščine
Zadovoljstvo prebivalcev
z življenjem v soseskah.

0
60% prebivalcev uporablja
rekreacijske površine

0
70% prebivalcev
zadovoljnih z življenjem v
mestnih soseskah.
Delež uporabnikov vključenih Delež predelanih
v ločen sistem ravnanja z
odpadkov v celotni
odpadki.
količini.
Delež uporabnikov vključenih Delež prečiščenih voda v
v sistem ravnanja z
celotni količini odpadnih
odpadnimi vodami.
voda v regiji.
Delež uporabnikov
Delež podzemnih voda in
priključenih na vodovodni
rek ohranjenih v dobrem
sistem.
stanju.
0
0

10

Output indicator, result indicator, impact indicator
ESS je Equivalent straight-line speed, ki meri možnost dostopa iz ene do druge točke ne glede na razdaljo med
tema točkama. Izračuna se tako, da delimo zračno linijo od ene do druge točke s najkrajšim možnim potovalnim
časom med tema dvema točkama.
11
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2013 50% povečanje
zmogljivosti sistema za
ravnanje z odpadki
70% povečanje
zmogljivosti sistema za
ravnaje z odpadnimi
vodami.

Kazalniki12 izdelkov
Število projektov za
družbeno izključene osebe.
Število izobraževanj za
družbeno izključene osebe.
2006 0
2013 5 projektov
30 izobraževanj
Kultura konkurenčna
Število projektov
prednost regije
povezovanja v kulturi.

Ukrepi
Enake možnosti
prispevek h
konkurenčnosti regije

2006 0
2013 5 projektov
E-uprava

Število on-line storitev
občin (po tipih)
2006 3
2013 7

Podporno okolje za
podjetništvo

Število podjetij, ki je
prejelo pomoč.
Število svetovalnih ur, ki so
jih prejela podjetja.
Število podprtih
raziskovalnih projektov.

2006 0
2013 500 podjetij bo prejelo
pomoč
2000 svetovalnih ur bodo
prejela podjetja
40 podprtih raziskovalnih
projektov.

12

100 % uporabnikov
vključenih v ločen sistem
ravnanja z odpadki.
70 % uporabnikov vključenih
v sistem ravnanja z
odpadnimi vodami.
100% uporabnikov
priključenih na vodovodni
sistem.

60% delež predelanih
odpadkov
70% delež prečiščenih
voda v celotni količini
odpadnih voda v regiji.
80 % podvodnih voda in
rek ohranjenih v dobrem
stanju.

Kazalniki rezultatov
Kazalniki vplivov
Število udeležencev
Delež udeležencev
projektov.
vključenih na trg dela.
Število partnerjev v projektih.
0
2.000 udeležencev
50 partnerjev
Število udeleženih partnerjev
v projektih.
Število novih razvitih storitev
v kulturi.
0
10 partnerjev
5 novih storitev v kulturi
Število uporabnikov storitev
občin.
Ni podatka
20 % storitev opravljenih on
line
Število podjetij, ki so postala
izvozniki.
Število podjetij, ki deluje na
novih trgih.
Delež podjetij, ki so dobila
prave storitve.
Povečanje števila zaposlenih
v raziskavah in razvoju.

0
100 podjetij bo izvoznikov
500 podjetij deluje na novih
trgih
80 % storitev bo zadovoljilo
potrebe podjetij
20 % več zaposlitev v R in R

0
50%
Število ustvarjenih novih
delovnih mest v kulturi
(delež teh v vseh delovnih
mestih).
0
100 novih delovnih mest
Povečan obisk javnih
prireditev.
Povečana raba interneta v
regiji.
0
30% povečan obisk javni
prireditev
70% povečan raba
interneta v regiji
Delež prodaje na zunanjih
trgih po 18 mesecih od
pridobitve pomoči.
Število ustvarjenih novih
delovnih mest skozi
pomoči (delež teh v vseh
delovnih mestih).
Dodana vrednost podjetij,
ki so prejela pomoč.
Število novih podjetij
ustanovljenih s strani
raziskovalcev.
0
20% povečan delež na
tujih trgih
20% novih delovnih mest
zaradi pomoči
dodana vrednost 27.000 €
20 podjetij ustanovljenih
s strani raziskovalcev.

Output indicator, result indicator, impact indicator
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26.1 Viri informacij za kazalnike
26.1.1 Kazalniki izdelkov in rezultatov
Kazalnike izdelkov in rezultatov na podlagi poročil o izvedbi projektov spremlja Regionalna
razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. To pomeni, da bo sistem poročanja vseh
regionalnih projektov zagotovil vključitev RRA LUR v vse projekte vsaj na ravni partnerja
oziroma tistega organa, ki bo od vsakega projektnega nosilca dobil poročilo in ga zavedel v
sistem spremljanja kazalnikov na regionalni ravni. Regionalna razvojna agencija bo zato za
projektne nosilce odprla posebno internetno stran, kjer bodo ti sproti poročali o rezultatih
projektov.
26.1.2 Kazalniki vpliva
Kazalniki vpliva so dostopni iz javnih baz podatkov in sicer:
Ukrepi
Dostopnost za kakovost
življenja

Ohranjena dediščina

Kazalniki vplivov
Spremembe v hrupu v življenjskem
okolju.
Zmanjšanje ozona v mestih.
Zadovoljstvo uporabnikov.
Število prepeljanih potnikov z javnim
prevozom.
Delež ohranjenih območij narave v
ugodnem stanju.
Delež ohranjene kulturne dediščine.

Vir podatka
ARSO.
ARSO.
Anketa RRA LUR.
Javna podjetja za prevoz
potnikov.
ARSO.

Ministrstvo za kulturo.
Direktorat za kulturno
dediščino.
Načrtovanje za
Delež brezposelnih v soseskah in raven Zavod RS za zaposlovanje.
zagotovitev kakovostnega izobrazbe.
življenjskega prostora
Zadovoljstvo prebivalcev z življenjem Anketa RRA LUR.
v soseskah.
Učinkovite komunale
Delež predelanih odpadkov v celotni
Komunalna podjetja
storitve
količini.
Delež prečiščenih voda v celotni
količini odpadnih voda v regiji.
Delež podvodnih voda in rek
ohranjenih v dobrem stanju.
Kakovost pitne vode pri uporabnikih.
Enake možnosti prispevek Delež udeležencev vključenih na trg
Zavod RS za zaposlovanje
h konkurenčnosti regije
dela.
SURS.
Kultura konkurenčna
Število ustvarjenih novih delovnih
prednost regije
mest v kulturi (delež teh v vseh
delovnih mestih).
Dodana vrednot na zaposlenega v
AJPES.
kulturi.
E-uprava
Povečan obisk javnih prireditev.
RRA LUR.
Povečana raba interneta v regiji.
RIS.
Podporno okolje za
Delež prodaje na zunanjih trgih po 18 Banka Slovenije.
podjetništvo
mesecih od pridobitve pomoči.
Število ustvarjenih novih delovnih
RRA LUR projektna
mest skozi pomoči (delež teh v vseh
poročila.
delovnih mestih).
Dodana vrednot podjetij, ki so prejela AJPES.
pomoč.
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Število novih podjetij, ustanovljenih s
strani raziskovalcev.

ANALIZA

SKLADNOSTI

REGIONALNIH

SURS.

PREDNOSTNIH

NALOG Z DRŽAVNIMI IZHODIŠČI

27 Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije
Strategija razvoja Slovenije in Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije imata v
večini vzporedne cilje in razvojne programe, vendar obstajajo med dokumentoma tudi
nekatere razlike. Te razlike se kažejo že pri namenu, ker je SRS usmerjena predvsem v
gospodarski napredek, medtem ko je namen RRP bolj usmerjen v kakovost življenja v regiji
in pojmuje gospodarski razvoj kot eno od orodij za doseganje tega namena.
Strategija je usmerjena predvsem dolgoročno, z bolj splošnimi cilji. Edini konkretno določen
cilj SRS je namreč povečanje gospodarske rasti za dodatnih 1,5% letno, kar bi povzročilo več
kot 5% letno rast gospodarske rasti. Strategija ima tri prioritete, ki so: vlaganje v ljudi,
vlaganje v tehnološki razvoj in izboljšanje institucionalnih okvirjev (tu govorimo predvsem o
reformah javnih služb, umikanju države iz gospodarstva in podobno,…). Poleg teh prioritet
ima strategija 5 razvojnih programov, katerih poudarek je na: znanju za razvoj, učinkoviti in
poceni državi, človekovem razvoju in kakovosti življenja, regionalnem in okoljskem razvoju
ter mednarodni umestitvi Slovenije. Ti cilji so splošni in predstavljajo osnovo za sprejemanje
dokumentov na nižjih ravneh, kakršni so tudi regionalni razvojni programi.
Po vsebinski primerjavi obeh dokumentov je mogoče ugotoviti naslednje:
• Oba dokumenta govorita o mednarodnem vključevanju in umestitvi Slovenije oziroma
Ljubljane vsak na svojih programskih ravneh.
• Prioriteta, ki govori o vlaganju v znanje oziroma ljudi, je vsebovana v obeh
dokumentih. Kljub temu pa je med njima vidna razlika. Medtem ko je v SRS ta
prednostna naloga povezana predvsem z gospodarskim napredkom in povečanjem
dodane vrednosti proizvodov, je v RRP prednostna naloga usmerjena v izboljšanje
izobraževalnih sistemov in povečanje ustvarjalnosti in inovativnosti. Prednostno
nalogo vlaganje v ljudi najdemo v dveh razvojnih programih SRS.
• Strategija RS daje velik poudarek izboljšanju institucionalnih okvirjev in izboljšanju
podjetij. Tu je veliko govora o reformah, kot so davčne reforme, reforme javnih
financ, izboljšanju sistema spodbujanja tujih investicij in konkurenčnosti podjetij.
RRP sicer govori o spodbujanju konkurenčnosti podjetij, vendar bolj na lokalni ravni
in predvsem bolj v smislu izkoriščanja konkurenčnih prednosti, ki jih podjetja v regiji
že imajo. RRP govori tudi o povezovanju podjetij v regiji za dodajanje vrednosti.
• Medtem ko SRS glede same kakovosti življenja govori predvsem o kritičnihmarginalnih skupinah, govori RRP na splošno o izboljšanju kakovosti življenja v
regiji.
• Oba dokumenta govorita o skladnejšem regionalnem in okoljskem razvoju. Medtem
ko SRS vsebuje splošne cilje in govori o razvoju vseh regij, pa RRP govori predvsem
o povezovanju znotraj regije in zmanjšanju neskladij v regiji ter o ohranjanju dobrega
stanja okolja.
• Največja razlika med obema dokumentoma je opazna glede prioritete dostopnost. V
Regionalnem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije se dostopnost nanaša
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predvsem na dostopnost javnih storitev, prevoza, komunalnih storitev in drugih
storitev, povezanih s kakovostjo življenja. V Strategiji razvoja Slovenije te prioritete
ni opaziti. Edina prioriteta, ki ji je podobna, se nanaša na gospodarjenje s prostorom in
pa deloma na zmanjševanje obremenjevanja okolja. Na področju mobilnosti Strategija
razvoja Slovenije v 5. razvojni prioriteti napoveduje povezovanje ukrepov za
doseganje trajnostnega razvoja, medtem ko v okviru Skladnejši regionalni razvoj
napoveduje izboljšanje prometne povezanosti s krepitvijo in vzpodbujanjem javnega
prevoza in trajnostnih oblik mobilnosti (modal split). Potrebe po mobilnosti ne bo
mogoče zadovoljili le z gradnjo avtocest in državnih cest, čeprav je ravno promocija
javnega prevoza eden najpomembnejših pristopov k integraciji okoljskih meril v
sektorske politike in potrošniške vzorce. Regionalni razvojni program pa predvideva
največji projekt ravno na področju uvajanja sodobnega, visoko učinkovitega javnega
prevoza v regiji kot pogoja tako za fizično mobilnost kot za kakovost življenja in
dostop na trg delovne sile.

27.1 Navezava prednostnih nalog Strategije razvoja Slovenije in ukrepov
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
Prednostne
naloge SRS
Konkurenčno
gospodarstvo
in hitrejša
gospodarska
rast

Ukrepi RRP LUR

Analiza

Podporno okolje za
podjetništvo.
Dostopnost za
kakovost življenja.
Učinkovite komunale
storitve.

Učinkovito
ustvarjanje,
dvosmerni
pretok in
uporaba
znanja za
gospodarski
razvoj in
kakovostna
delovna mesta

Podporno okolje za
podjetništvo.
Enake možnosti
prispevek h
konkurenčnosti
regije.

Učinkovita in
cenejša država

Kultura konkurenčna
prednost regije.
Dostopnost za
kakovost življenja.
Učinkovite komunale
storitve.
E-uprava.

Moderna
socialna
država in večja
zaposlenost

Podporno okolje za
podjetništvo.
Enake možnosti
-prispevek h
konkurenčnosti
regije.

Prednostna naloga SRS med drugim podpira razvijanje podjetništvu
prijaznega podpornega okolja in podjetniške kulture ter spodbujanje in
razvijanje inovativnega okolja in inovativnosti. Ravno to pa so cilji
ukrepa Podporno okolje za podjetništvo. Neposredno pa bosta ukrepa
Dostopnost za kakovost življenja in Učinkovite komunalne storitve
prav tako prispevale k prednostni nalogi SRS, saj bosta omogočila
okolje, kjer se bodo podjetja ustrezno razvijala.
V okviru ukrepa Podporno okolje za podjetništvo se bo izvajala
aktivnost Regija znanja (štipendije za menedžerje, štipendije za prenos
tehnologije, sklad zagonskega kapitala itd), ki je skladna s prednostno
nalogo. Le-ta je osredotočena na povečanje gospodarske učinkovitosti,
obsega vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj ter izboljšanje
kakovosti izobraževanja.
Enake možnosti, ki jih podpirata ukrep Enake možnosti: prispevek h
konkurenčnosti regije in prednostna naloga, so skupen imenovalec
dostopanja tako do znanja kot tudi do drugih javnih storitev, enako
velja tudi za tiste storitve, ki so namenjene podjetništvu in jih je zato
izredno pomembno uresničevati.
Cilj ukrepa E-uprava je povečati dostopnost do informacij skozi rabo
sodobnih tehnologij, kar bo pripomoglo k uresničevanju prednostne
naloge, saj bomo tako dosegli profesionalno in transparentno javno
upravo in s tem izboljšali kakovost njenih storitev. Namreč z
učinkovitim delovanjem uprave na lokalni in regionalni ravni bo
mogoče doseči učinkovitejše delovanje regije v celoti. Z ukrepi
Dostopnost za kakovostno življenje in Učinkovite komunalne storitve
bomo podprli prednostno nalogo z vidika naložbe v infrastrukturo, s
Kultura - konkurenčna prednost pa izboljšanje pogojev delovanja
nevladnih organizacij, saj bo ukrep težil k povezovanju kulturnih
dejavnosti, dostopnosti kulture in zagotavljanju ustvarjalnega in
motivacijskega okolja.
Z aktivnostmi ukrepa Podporno okolje za podjetništvo bomo posredno
dosegli izboljšanje učinkovitosti in prilagodljivosti trga dela, saj bomo
vlagali v razvoj kadrov in prenos znanja.
Ker je podjetništvo podlaga za zaposlovanje, moramo zagotoviti
kakovostne pogoje in graditi zaposlovanje za vse družbene skupine.
Tako bomo z ukrepom Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti
regije, ki želi zagotoviti enake možnosti vsem družbenim skupinam,
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Povezovanje
ukrepov za
doseganje
trajnostnega
razvoja

Kultura konkurenčna
prednost regije.
Ohranjena dediščina.
Dostopnost za
kakovost življenja.
Enake možnosti
prispevek h
konkurenčnosti
regije.
Učinkovite
komunalne storitve.
Načrtovanje za
zagotovitev
kakovostnega
življenjskega
prostora.

pripomogli k prednostni nalogi, ki se zavzema za zmanjševanje
družbene izključenosti in socialne ogroženosti.
Ukrepa Kultura - konkurenčna prednost regije in Ohranjena dediščina
sta skladna s prednostno nalogo, saj tako ukrepa kot tudi prednostna
naloga podpirajo razvoj nacionalne identitete in kulture. Ukrep
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora, ki
teži k usklajevanju načrtovanja v prostoru, je skladen s prednostno
nalogo, ki želi izboljšati gospodarjenje s prostorom. Ukrep Dostopnost
za kakovost življenja, ki se zavzema za učinkovit javni prevoz, je
skladen s prednostno nalogo, saj si tudi ta prizadeva uvajati trajnostne
oblike mobilnosti, predvsem v korist javnega prevoza. Prav tako sta
dokumenta, ukrep Učinkovite komunalne storitve in prednostna
naloga, skladna v cilju zagotavljanja varne oskrbe s čisto pitno vodo.
Ukrep Enake možnosti - prispevek h konkurenčnosti regije je posredno
povezan s prednostno nalogo, saj bo omogočal trajnostni razvoj na
področju človeških virov.

27.2 Navezava Osrednjih projektov Slovenije z ukrepi Regionalnega
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
Osrednji projekti Slovenije13
Razvojna mreža Slovenije (Mreža
logističnih in tehnoloških centrov ter
poslovnih con, Mreženje izobraževanja
za povezovanje raziskav in razvoja z
gospodarstvom, Nacionalni center za
industrijski dizajn)
Nabor projektov z mreženjem
naravnih in kulturnih potencialov za
razvoj storitev
Mobilnost za podporo
gospodarskemu razvoju (Tretja
razvojna os, Mobilnost za razvojni
preboj)
Učinkovito upravljanje z okoljem
(Trajnostna raba naravnih in
energetskih virov in Varovanje virov
pitne vode kot dolgoročnega
strateškega naravnega bogastva)

Ukrepi RRP LUR
Podporno okolje za
podjetništvo.
Enake možnosti
prispevek h
konkurenčnosti
regije.
E-uprava.
Kultura
konkurenčna
prednost regije.
Ohranjena
dediščina.
Dostopnost za
kakovost življenja.

Načrtovanje za
zagotovitev
kakovostnega
življenjskega
prostora.
Učinkovite
komunalne storitve.

Analiza
Skozi izvedbo projektov v okviru tega ukrepa se bo
regija navezala na državne projekte, ki zagotavljajo
izvedbo osnovne mreže za tehnološki razvoj. Skozi
povezovanje gospodarstva in raziskav pa bo
prispevala h konkurenčnosti regije.
Z izvedbo projektov tega ukrepa se bo regija
navezala na velike osrednje projekte države in tako
prispevala svoje del vsebin, ki bodo nadgradile
infrastrukturo in nacionalne vsebine razvoja.
Tako kot na Primorskem, Gorenjskem je tudi v
Ljubljanski urbani regiji učinkovita multimodalna
mobilnost pogoj konkurenčnosti. Zato projekt
mobilnosti v povezavi z Gorenjsko direktno podpira
delovanje države.
Ohranjanje naravnih virov je povezano tako z
načrtovanjem kot tudi z učinkovitostjo javnih
gospodarskih služb in tukaj regija namerava delovati
ravno v smislu učinkovitosti javnih storitev.

28Skladnost s Strategijo prostorskega razvoja
Slovenije
Cilji Strategija
prostorskega
razvoja Slovenije
Racionalen in
učinkovit
13

Ukrepi RRP LUR

Analiza

Dostopnost za kakovost
življenja.

Z ukrepoma Dostopnost za kakovost življenja in Načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora bomo prispevali k

Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
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prostorski razvoj

Načrtovanje za zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora.

Razvoj
policentričnega
omrežja mest in
drugih naselij

Dostopnost za kakovost
življenja.
Podporno okolje za
podjetništvo.
E-uprava.

Večja
konkurenčnost
slovenskih mest v
evropskem
prostoru

Dostopnost za kakovost
življenja.
Podporno okolje za
podjetništvo.
Učinkovite komunale
storitve.

Kvaliteten razvoj in
privlačnost mest ter
drugih mest

Dostopnost za kakovost
življenja.
Ohranjena dediščina.
Kultura konkurenčna
prednost regije.
Učinkovite komunalne
storitve.
Podporne storitve za
podjetništvo.
Ohranjena dediščina.
Kultura konkurenčna
prednost regije.
Načrtovanje za zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora.
Podporno okolje za
podjetništvo.
Dostopnost za kakovost
življenja.
Ohranjena dediščina.
Enake možnosti prispevek
h konkurenčnosti regije.
Kultura konkurenčna
prednost regije.

Skladen razvoj
območij s skupnimi
prostorsko
razvojnimi
značilnostmi

Medsebojno
dopolnjevanje
funkcij podeželskih
in urbanih območij

Povezanost
infrastrukturnih
omrežij z
evropskimi
infrastrukturnimi
sistemi
Preudarna raba
naravnih virov

Dostopnost za kakovost
življenja.

Ohranjena dediščina.
Učinkovite komunale
storitve.
Načrtovanje za zagotovitev

prvemu cilju SPRS, saj bomo zagotavljali racionalno, ekonomično
in učinkovito rabo prostora ter usmerjali aktivnosti v prostorsko
uravnotežen razvoj, ki omogoča kakovost naravnega in bivalnega
okolja.
Z dolgoročnim načrtovanjem želimo doseči trajno racionalno
delovanje v prostoru in ga dopolniti z učinkovito dostopnostjo
storitev po celotni regiji.
Ukrep Dostopnost za kakovost življenja, ki se zavzema za
ekonomičen in učinkovit javni prevoz, je skladen z drugim ciljem, ki
spodbuja infrastrukturno povezanost mest in zaledij z učinkovitejšo
mobilnostjo, podprto z javnim potniškim prometom. Ukrep Euprava, ki omogoča dostopnost javnih storitev v regiji in je bistvo
delovanja somestja, je skladen z vidika spodbujanje funkcijske
povezanosti, ki jo podpira drugi cilj. Ukrep Podporno okolje za
podjetništvo spodbuja in omogoča razvoj vsem podjetjem v regiji in
s tem omogoča razvoj policentričnega omrežja.
Ukrepa Dostopnost za kakovost življenja in Učinkovite komunalne
storitve sta skladna s tretjim ciljem, saj bosta z aktivnostmi
prispevala k razvoju con za proizvodne in storitvene dejavnosti, prvi
ukrep bo omogočal večjo mobilnost prebivalstva, medtem ko bo
drugi omogočal komunalno opremljenost samih dejavnosti. K
istemu cilju bo prispeval ukrep Podporno okolje za podjetništvo, saj
bo omogočal okolje za razvijanje con. To pa bo pripomoglo k večji
konkurenčnosti mest.
Četrti cilj SPRS se zavzema za kvalitetno bivalno okolje z
vključevanjem kulturne dediščine in njeno varstvo, kar je skladno z
ukrepoma Ohranjanje dediščine in Kultura konkurenčna prednost
regije, za zagotavljanje ustrezne vodooskrbe prebivalcev, kar je
skladno z ukrepom Učinkovite komunalne storitve in za razvito
mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do
družbene javne infrastrukture, kar je skladno z ukrepoma
Dostopnost za kakovost življenja in Podporne storitve za
podjetništvo.
Ukrep Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega
prostora, ki se zavzema za usklajeno načrtovanje prostoru, bo
prispeval k petemu cilju skladnega razvoja območij. Ukrepi
Ohranjena dediščina, Kultura konkurenčna prednost regije in
Podporno okolje za podjetništvo so prav tako skladni s ciljem,
skladnega razvoja območij in njihovega različnega povezovanja,
med drugim tudi na področju podjetništva, kulture in kulturne
dediščine.
Šesti cilj, ki se zavzema za dopolnjevanje funkcij mesta in podeželja
z razvojem dopolnjujočih dejavnosti ter za izkoriščanja prostorskega
potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti, je
skladen z navedenimi ukrepi, in sicer bo ukrep Dostopnost za
kakovost življenja zagotavljal dostopnost med mestom in
podeželjem, ukrepa Ohranjanje dediščine in Kultura konkurenčna
prednost regije bosta zagotavljala razvoj dopolnjujočih dejavnosti,
medtem ko bo ukrep Enake možnosti prispevek h konkurenčnosti
regije omogočal enake možnosti podeželskih in urbanih prebivalcev.
Ukrep Dostopnost za kakovost življenja bo po eni strani prispeval k
večji mobilnosti znotraj regije, po drugi pa bo s povezovanjem
regije za mobilnost ljudi, storitev in blaga na evropske
infrastrukturne sisteme omogočal njeno konkurenčnost, k temu pa
teži sedmi cilj SPRS.
Ukrepi Ohranjena dediščina, ki se zavzema za ohranitev naravnih
vrednost (rabe tal in prostora), Učinkovite komunalne storitve, ki se
zavzema za varno oskrbo s pitno vodo in Načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora, ki se zavzema za
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kakovostnega
življenjskega prostora.
Prostorski razvoj
usklajen s
prostorskimi
omejitvami

Načrtovanje za zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora.

Kulturna
raznovrstnost kot
temelj nacionalne
prostorske
prepoznavnosti

Ohranjena dediščina.
Enake možnosti prispevek
h konkurenčnosti regije.
Kultura konkurenčna
prednost regije.

Ohranjanje narave

Ohranjena dediščina.
Načrtovanje za zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora.

Varstvo okolja

Ohranjena dediščina.
Učinkovite komunale
storitve.
Načrtovanje za zagotovitev
kakovostnega
življenjskega prostora.

usklajeno načrtovanje v prostoru, so skladni z osmim ciljem SPRS,
ki poudarja smotrno rabo prostora za urbanizacijo, ravnovesje med
možnostmi oskrbe in potrebami po vodi ter večnamensko rabo tal in
virov.
Ukrep Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega
prostora je skladen z devetim ciljem, saj oba prispevata k
usmerjenemu in načrtovanemu prostorskemu razvoju, ki teži k
ustvarjanju kvalitetnega bivalnega okolja.
Danosti v prostoru so priložnost razvoja regije in ne njena zavora,
aktivno upravljanje virov je dolgoročni razvojni moment.
Deseti cilj spodbuja ohranjanje in razvoj kulturne raznovrstnosti,
kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost. K temu cilju bodo
prispevali tudi naslednji ukrepi: Ohranjena dediščina z ohranjanjem
kulturne dediščine, kot kakovostnega življenjskega prostora; Enake
možnosti prispevek h konkurenčnosti regije z zagotavljanjem enakih
možnosti in družbenim vključevanjem vseh skupin ter Kultura
konkurenčna prednost regije s spodbujanjem in povezovanjem
kulturne raznovrstnosti.
Kulturni in naravni viri regije so prepoznani kot konkurenčna
prednost regije, ki jih je treba ohraniti in ustrezno razvijati.
Ukrepa Ohranjena dediščina, ki se zavzema za ohranitev naravnih
vrednost kot kakovostnega življenjskega prostora in Načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora, ki se zavzema za
usmerjeno načrtovanje s prostorom, sta skladna z enajstim ciljem
SPRS, ki podpira ohranjanje naravnih vrednost in naravnih procesov
ter njihovo ustrezno vključenost v gospodarjenje z naravnimi viri in
prostorom.
Zadnji cilj SPRS se zavzema za zagotavljanje komunalne
opremljenosti in racionalnega ravnanja s komunalnimi in drugimi
odpadki, kar je skladno z ukrepom Učinkovite komunalne storitve.
Cilj se zavzema tudi za vključenost varstva okolja v načrtovanje
prostorskega razvoja, kar je skladno z ukrepom Načrtovanje za
zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora, ki bo omogočal
usklajeno načrtovanje v prostoru. Ukrep Ohranjena dediščina pa je
posredno skladen s ciljem, saj bo vplival na varstvo okolja z
ohranjanjem naravnih vrednost.

29 Skladnost ORP s cilji RRP Ljubljanske urbane
regije14
Navedeni strateški cilji Razvojnega partnerstva središča Slovenije (RPSS) so vsebinsko
usklajeni s cilji Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije (RRP LUR), ki
so na ravni regije sledeči:
• Delujoče somestje
V regiji zagotoviti takšen prostorski razvoj regije, ki bo hkrati omogočal dobro dostopnost
javnih storitev in bližino ohranjene narave ter kulturne dediščine vsem prebivalcem regije.
Do leta 2013 bo več kot 80% ljudi imelo v povprečju manj kot 300 metrov zračne razdalje
do javnih površin in javnega prevoza.
• Ustvarjalni ljudje in uspešna podjetja
Razvoj človeških virov in gospodarstva, ki bo zagotovil dolgoročno blagostanje v regiji in
konkurenčnost v svetu. V regiji pa se bo do konca leta 2013 dodana vrednost na
zaposlenega povečala za 10%.
• Regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja najvišja v Evropi
14

Iz: Razvojni program 2007-2013. ORP Razvojno partnerstvo središča Slovenije. Delovno gradivo – interno,
september 2006.
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Ljubljana bo postala ena od prestolnic Evropske unije in s povezavo ljudi in ohranjene
narave v regiji zagotovila vrhunsko kakovost bivanja in dela v celotni regiji, kjer bo
pričakovana življenjska doba večja od povprečja v Evropski uniji.
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OCENA

GLOBALNEGA JAVNO FINANČNEGA OKVIRA ZA

IZVAJANJE REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

30

Možni finančni viri
razvojnega programa

izvajanja

regionalnega

Regija bo za izvedbo projektov skušala uporabiti vse vrste financiranja projektov, od zasebnih
do javnih. V izvajanju regionalnega razvojnega programa pa računa na sodelovanje z
naslednjimi finančnimi viri:
1. Glavni finančni viri javnih sredstev:
a. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov.
b. Operativni program razvoja človeških virov.
c. Operativni program razvoja podeželja.
d. Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture.
e. Proračuni občin in države.
f. Drugi manjši evropski finančni skladi.
2. Mednarodni finančni instrumenti (EIB in EBRD).
3. Zasebne naložbe v projekte.

31Predvidena finančna sredstva za izvedbo
Regionalnega razvojnega programa na ravni
ukrepov
31.1 Finančni okvir
Preglednica: Finančni okvir po ukrepih

Ukrep
Dostopnost za kakovost življenja
Ohranjena dediščina
Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega
prostora
Učinkovite komunalne storitve
Enake možnosti prispevek h konkurenčnosti regije
Kultura konkurenčna prednost regije
e-uprava
Podporno okolje za podjetništvo
SKUPAJ

Celotna vrednost
programa v €
528.296.612
18.522.318
66.782.236
188.788.683
7.181.606
2.449.508
6.874.979
17.298.114
836.194.055
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31.2 Pričakovani finančni viri in njihova udeležba
Preglednica: Finančni okvir po virih

Višina
financiranja
105.036.938,74
8.682.154,48
86.724.705,81
11.278.399,85
10.905.012,69
215.461.932,48
10.665.345,85
2.716.981,72
384.722.583,63

Finančni vir
Državni proračun
Regionalni proračuni (ESRR)
Lokalni proračuni
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Kohezijski sklad
Skladi za razvoj podeželja in ribištvo
Drugi programi EU
Zasebni viri JZP
13%
1%
10%
47%

1%
1%

0%
1%
Državni proračun
Lokalni proračuni
ESS
Razvoj podeželja in ribištvo
Zasebni viri JZP

26%
Regionalni proračuni ESRR
ESRR
Kohezijski sklad
Drugi programi EU

31.3 Možnosti zasebnih vlaganj v projekte
Preglednica: Možnosti zasebnih vlaganj v projekte

Ukrep
Dostopnost za kakovost življenja
Ohranjena dediščina
Načrtovanje za zagotovitev
kakovostnega življenjskega
prostora
Učinkovite komunalne storitve
Enake možnosti - prispevek h
konkurenčnosti regije
Kultura - konkurenčna prednost
regije
e-uprava
Podporno okolje za podjetništvo

Možnost
zasebnega
financiranja
DA
DA
DA
DA
NE
DA
DA
DA
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32 Predvidena finančna sredstva za izvedbo Regionalnega razvojnega programa na
ravni aktivnosti z delitvijo po finančnih virih
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Za projekte, ki prihajajo iz območnega partnerstva Središče Slovenije, nismo dobili podatkov, kolikšen delež sredstev odpade na drugi dve regiji (Zasavsko regijo in regijo
Spodnjega Posavja). Zato smo finančni okvir območnega programa Središče Slovenije zmanjšali za 40 % in ga prišteli v ukrepe regionalnega razvojnega programa. V
regionalni razvojni program so bili preneseni vsi projekti ORP Središče Slovenije, nekateri direktno kot samostojni projekti, medtem ko smo druge upoštevali v posameznih
ukrepih regionalnega programa.
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INSTITUCIONALNI OKVIR IZVAJANJA, VREDNOTENJA IN
NADZORA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA

33 Organi
V skladu z zakonodajo je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije dne 29. 12.
2004 sprejela Akt o ustanovitvi Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije, v
katerem je v prehodnih določbah določeno, da do njegovega konstituiranja njegove naloge
opravlja Programski odbor za pripravo RRP LUR za obdobje 2002-2006.
Takšen sklep je bil sprejet tudi na občinskih svetih občin Ljubljanske urbane regije. Svoje
pravice in dolžnosti pri sooblikovanju RRP LUR 2007-2013 so županje in župani regije do
sprejema Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije na vseh 25 občinskih svetih
udejanjali prek koordinacije predstavnikov občin Ljubljanske urbane regije in na skupnih
sestankih županj in županov občin Ljubljanske urbane regije. Tako so se na Koordinaciji
predstavnikov občin Ljubljanske urbane regije decembra 2004 dogovorili o pričetku izdelave
RRP LUR 2007-2013 in o podpisu pogodbe o sofinanciranju izdelave regionalnega
razvojnega programa z RRA LUR. Vseh 25 občinskih svetov je sprejelo sklep o pristopu k
izdelavi RRP LUR 2007-2013. Na skupnem sestanku županj in županov občin Ljubljanske
urbane regije 19. 4. 2005 pa je bil sprejet predlog priprave RRP LUR 2007-2013 skupaj s
časovnim okvirom in potekom priprave RRP LUR 2007-2013. Programski odbor za pripravo
RRP LUR za obdobje 2002-2006, ki je do prve konstitutivne seje Regionalnega razvojnega
sveta Ljubljanske urbane regije pristojen za odločanje v skladu z Zakonom o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja v regiji, pa je 9. 9. 2005 sprejel Izhodišča za izdelavo RRP
LUR za obdobje 2007-2013 skupaj z Načrtom priprave RRP LUR za obdobje 2007-2013.
Za izvedbo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije bo skrbela
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. Spremljanje izvajanja RRP LUR za
obdobje 2007-2013 bosta izvajala Regionalni razvojni svet Ljubljanske urbane regije (v
nadaljevanju: RRS LUR), posamezni odbori RRS LUR (v nadaljevanju: odbori) za
posamezna področja in Svet Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: Svet). Svet bo
nadzorni organ, ki bo spremljal izvajanje Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije (v nadaljevanju: RRP).
Za učinkovito delo sistema izvajanja in sistema nadzora bo pripravljeno naslednje:
• jasna definicija nalog izvajanja programa in nadzora programa, kar se zagotovi med
drugim s poslovnikom RRS LUR, Sveta in programom dela RRA LUR,
• jasna ločitev nalog med sodelavci RRA LUR, ki bodo skrbeli za izvajanje RRP in
sodelavci, ki se bodo ukvarjali s spremljanjem, po potrebi pa tudi učinkovita ureditev
notranje revizije,
• učinkovit sistem poročanja o projektih in spremljanja projektov, izvedenih na podlagi
RRP,
• sistemi in postopki arhiviranja dokumentov, ki bodo zagotavljali ustrezno sledljivost, s
tem pa tudi ustreznost projektov, sofinanciranih iz javnih sredstev.
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34 Izvajanje in poročanje o RRP
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo odgovorna za učinkovito, smotrno
in pravilno upravljanje in izvajanje RRP, zato bo:
• zagotavljala izbor projektov, izbranih za izvedbo in financiranje v skladu z merili, ki
bodo postavljena v okviru RRP, kadar bo financiranje projektov v rokah RRA LUR,
• zbirala podatke o izvajanju projektov, ki so potrebni za finančno upravljanje,
spremljanje, nadzor in ocenjevanje RRP,
• zagotovila primerno vsebinsko in finančno spremljanje sofinanciranih projektov v
skladu s pogoji, ki jih določajo programi sofinanciranja,
• zagotovila arhiviranje vseh dokumentov glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za
revizijsko sled,
• zagotovila, da Svet in RRS LUR prejmeta vse potrebne podatke in informacije o
izvajanju projektov,
• organizirala seje Sveta, RRS LUR in njegovih odborov,
• pripravila letna poročila o izvajanju RRP,
• zagotovila obveščanje javnosti o poteku priprave in izvajanja RRP.

35 Nadzor in odgovornost za izvajanje RRP
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo vzpostavila sistem spremljanja in
vrednotenja RRP LUR za obdobje 2007-2013. Večina zaposlenih v Regionalni razvojni
agenciji bo sodelovala pri izvajanju RRP, eden od zaposlenih pa se bo ukvarjal izključno s
spremljanjem in vrednotenjem ter poročanjem.
Naloge osebe, ki bo izvajala spremljanje in poročanje, bodo:
• skrb za pravočasno in ustrezno poročanje na projektih, ki bodo sofinancirani iz
različnih javnih programov,
• priprava zahtevkov za izplačila na projektih, ki bodo sofinancirani iz različnih javnih
programov,
• upoštevanje rezultatov vseh morebitnih revizij projektov,
• zagotavljanje arhiviranja vseh dokumentov glede izdatkov in kontrol, ki so potrebni za
revizijsko sled,
• zagotavljanje povračila vseh zneskov, izplačanih za izvedbo projekta, za katere je bilo
ugotovljeno, da so bili neupravičeno izplačani kot posledica ugotovljenih
nepravilnosti, po potrebi skupaj z obrestmi, vzdrževanje evidenc o izterljivih zneskih,
• izdelava letnega poročila, ki vsebuje ugotovitve o uspešnosti projektov, izdatkih,
ugotovitvah revizij in poročanje o morebitnih ugotovljenih pomanjkljivostih v sistemu
za spremljanje in poročanje RRP.

35.1 Zagotavljanje revizijske sledi
Vsi dokumenti glede izvajanja programa, izvedbe projektov, izdatkov in morebitnih revizij
bodo arhivirani tako, da bodo dostopni organizacijam, ki bodo sofinancirale projekte in
partnerjem na projektih vsaj še tri leta po zaključku izvajanja RRP. Dokumenti se bodo hranili
bodisi v originalni obliki bodisi v obliki overjene različice, ki se ujema z izvirnikom, na
splošno sprejetih nosilcih podatkov.
Za primerno arhiviranje podatkov bo skrbela oseba, ki bo na RRA LUR izvajala aktivnosti za
spremljanje in poročanje RRP. Tako bo omogočena preglednost vse dokumentacije o
izvajanju programa, kar zagotavlja tako imenovano revizijsko sled – možnost nadzora nad
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izvajanjem programa, kar je zlasti pomembno za projekte, sofinancirane iz programov in
skladov EU, saj je zagotavljanje revizijske sledi v tej obliki zanje obvezno.

35.2 Letno poročilo o izvajanju RRP
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo posredovala letno poročilo o
izvajanju RRP najkasneje do konca marca za preteklo leto. Poročila bodo vsebovala:
• napredek pri izvajanju RRP in prednostnih nalog glede na njihove posebne in
preverljive cilje s količinsko opredelitvijo, kjer in kadar je to mogoče, finančnimi
kazalci, kazalci izvajanja, rezultatov in učinka te prednostne naloge,
• finančno izvajanje RRP, ki za vsako prednostno nalogo navaja izdatke in delež ter vire
sofinanciranja; kjer je to primerno, se finančno izvajanje v območjih, ki prejemajo
državno pomoč, predstavi ločeno,
• določila, ki sta jih sprejela Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
RRS LUR in Svet za zagotovitev kakovosti in učinkovitost izvajanja,
• povzetek pomembnih težav pri izvajanju RRP in ukrepov za njihovo odpravo,
• uporaba strokovne in tehnične pomoči za pripravo projektov in izvajanje sistema
delovanja RRP,
• ukrepe, sprejete za zagotavljanje podatkov in obveščenosti javnosti o RRP,
• napredek in financiranje velikih projektov iz globalnih nepovratnih sredstev,
• podatke o pravilih, ki urejajo dodelitev preferencialnega financiranja območjem z
naravnimi omejitvami.
Svet v roku enega meseca od prejetja poročila sprejme odločitev o sprejemljivosti letnega
poročila. S tem Svet preveri napredek pri izvajanju RRP, glavne rezultate, dosežene v
prejšnjem letu, finančno izvajanje in dejavnike, ki lahko vplivajo na izvajanje RRP. Tako Svet
pripomore k izboljšanju izvajanja.
RRA LUR bo letna poročila objavila za javnost na svoji spletni strani in jih posredovala vsem
sodelujočim občinam, nosilcem projektov, zainteresiranim organizacijam ter ministrstvom, ki
delujejo na področjih, zajetih s posameznimi ukrepi RRP.

72

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
PROGRAM -PREDLOG

SEZNANJANJE

JAVNOSTI

S

CILJI

REGIONALNEGA

RAZVOJNEGA

SPOŠTOVANJEM

NAČELA

IN

REZULTATI

PROGRAMA
PARTNERSTVA

S
IN

ENAKOPRAVNOSTI

36

Postopek priprave Regionalnega
program LUR 2007-2013

razvojnega

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je s pripravo pričujočega
regionalnega razvojnega programa začela pomladi leta 2005. Tako zgoden začetek priprave
regionalnega programa je bil namenjen kakovostni pripravi okvira razvojnih projektov in še
posebej zagotovitvi potrebnega časa za pripravo izvedbenih projektov. V času do aprila 2006,
ko je bil regionalni razvojni program predan v predhodno vrednotenje, je bila organizirana
vrsta delavnic, razvojnih forumov in delovnih srečanj, na katerih so udeleženci komentirali in
tako vsebinsko dograjevali ta program. Aprila 2006 je bil regionalni razvojni program oddan
Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko v potrditev, ki pa je s postopki
potrditve odlašala vse do konca leta 2006. Tudi zaradi tega je v regiji zaostaja priprava
konkretnih projektov, ki bi zagotovili izvajanje programa, ravno tako pa so se odmaknili
formalni okviri začetka izvajanja programa kot celote.
Natančnejše informacije o opravljenih aktivnostih v sklopu priprave RRP LUR 2007-2013 z
navedbo vseh udeležencev srečanj najdete na www.rralur.si in v prilogi RRP LUR 20072013:
Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RRP LUR 2007-2013.

37 Ozadje
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije bo v sodelovanju z vsemi občinami
Ljubljanske urbane regije skrbela za informiranje in obveščanje javnosti, kar bo v pomoč pri
uspešnem izvajanju Regionalnega razvojnega program LUR 2007-2013. Pri tem bo
upoštevana tudi Uredba Komisije (ES) št. 115/2000 z dne 30. maja 2000 o ukrepih za
informiranje in obveščanje javnosti, ki jih izvajajo države članice v zvezi s finančno pomočjo
iz strukturnih skladov.

37.1 Namen
Namen seznanjanja javnosti s cilji in rezultati Regionalnega razvojnega programa je
vzpodbuditi pozitiven odnos do regije kot vmesne stopnje med občinami in državo in
izvajanja regionalnih projektov v smislu izkoriščanja regionalnih razvojnih priložnosti ali
reševanja skupnih regionalnih problemov. Obveščanje širše javnosti bo omogočilo tudi večjo
udeležbo ciljnih skupin pri izvajanju regionalnega razvojnega programa.
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37.2 Cilji informiranja in komuniciranja z javnostmi
-

Prispevati k osveščenosti javnosti o vlogi EU v okviru regionalnega razvoja v Sloveniji
preko možnosti pridobivanja finančne pomoči iz evropskih strukturnih skladov ter s
širjenjem dobrih praks in skupnih politik Evrope kot celote.
Zagotoviti preglednost izvajanja Regionalnega razvojnega programa.
Zagotoviti sodelovanje partnerjev pri izvajanju projektov in s tem doseganju ciljev razvoja
regije kot celote.
Zagotoviti nabor novih projektnih idej in predlogov za delovanje regije v prihodnjih
programskih obdobjih.

37.3 Ciljne skupine
Z ukrepi na področju informiranja in obveščanja se povečuje osveščenost javnosti in
zagotavlja preglednost postopkov, obenem pa se spodaj navedene skupine informira o
priložnostih, ki jih ponuja RRP:
- partnerji projektov, potencialni prijavitelji in končni upravičenci,
- regionalne in lokalne oblasti,
- panožne in strokovne organizacije,
- gospodarski in socialni partnerji,
- nevladne organizacije,
- širša javnost.

37.4 Načelo partnerstva in enakopravnosti
Za zagotovitev partnerstva bomo vzpostavili sodelovanje med
a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi telesi;
b) gospodarskimi in socialnimi partnerji in
c) vsakim drugim ustreznim telesom, ki predstavlja civilno družbo, okoljske partnerje,
nevladne organizacije in telesa, odgovorna za spodbujanje enakosti med moškimi iz
ženskami.
Omogočili bomo široko in učinkovito sodelovanje vseh ustreznih teles, v skladu z
nacionalnimi predpisi in praksami, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju enakosti med
moškimi in ženskami ter spodbujanju trajnostnega razvoja z vključevanjem zahtev glede
varstva in izboljšanja okolja.
Partnerstvo pokriva pripravo in spremljanje Regionalnega razvojnega programa kot tudi
pripravo, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje operativnih programov.

38 Sredstva za informiranje in obveščanje javnosti
Aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti bodo usmerjena k posameznim ciljnim
skupinam ali vsem segmentom javnosti. Glede na naravo sporočila in ciljno skupino bodo
uporabljena ustrezna komunikacijska sredstva.
Če bo sporočilo namenjeno vsem segmentom javnosti, bodo uporabljena globalna sredstva
(npr. sporočila za javnost, obvestila na spletni strani, tiskani promocijski materiali). V primeru
ožje usmerjenih sporočil pa bodo uporabljena posebna komunikacijska sredstva (npr.
delavnica, sestanki).
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38.1 Spletna stran
Na obstoječi spletni strani Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije
http://www.rralur.si/ se bodo še naprej redno objavljala obvestila o aktivnostih agencije,
procesu priprave Regionalnega razvojnega programa, dogodkih za vključevanje javnosti, na
voljo pa bodo tudi vsi pomembni dokumenti in kontaktni podatki. To bo omogočilo
učinkovito komunikacijo z javnostjo, saj jo bo mogoče kar najhitreje dopolnjevati z
najnovejšimi informacijami in dokumenti. Ker pa vsi člani ciljnih skupin nimajo dostopa do
interneta, bo obveščanje potekalo tudi prek drugih sredstev.

38.2 Publikacije in informacijsko gradivo
V času projekta bodo objavljeni različni prispevki v lokalnih in drugih medijih ter drugo
informacijsko gradivo za obveščanje širše javnosti (npr. predstavitveni letak ob začetku in
koncu projekta). Ob zaključku procesa priprave programa bo pripravljena predstavitvena
brošura RRP LUR 2007-2013 v slovenskem in angleškem jeziku.

38.3 Dogodki
Ena najpomembnejših dejavnosti v okviru projekta je bila organizacija delavnic s člani
Regionalnega razvojnega sveta ter širšo strokovno in drugo zainteresirano javnostjo
Ljubljanske urbane regije.
Cilji delavnic so bili zlasti:
- preveriti pravilnost ugotovitev v strateškem delu programa,
- dobiti dodatne informacije in skozi razpravo med različnimi organizacijami priti do
objektivnih informacij o priložnostih in problemih,
- razvrstiti razvojne priložnosti in probleme po prednostnem vrstnem redu.
V procesu priprave programa so bile poleg delavnic organizirane javne predstavitve programa
in tematske okrogle mize. RRA LUR bo v času trajanja programa poskrbel, da bodo o
dogodkih obveščene vse ciljne skupine.

38.4 Tiskovna kampanja
RRA LUR bo skrbela za izvedbo tiskovne kampanje, kar vključuje snovanje in objavljanje
sporočil za javnost, objavljanje predstavitev v ciljnem tisku, stike z mediji ter dogovarjanje za
televizijske in radijske predstavitve programa.

39 Smernice za obveščanje
V vseh tiskanih javnih objavah se bo uporabljal znak RRA LUR in upoštevala določila
celostne grafične podobe. V projektih, kjer bodo udeležena tudi sredstva drugih organizacij,
bodo spoštovane njihove zahteve o označevanju.

40 Izvajanje in pristojnost za izvajanje
Naloge Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije na področju aktivnosti za
obveščanje in osveščanje javnosti so naslednje:
- razviti celotno strategijo informiranja in obveščanja javnosti v času izvajanja programa in
vzpostaviti sistem za stike z javnostjo,
- vzdrževati spletno stran,
- vzdrževati potrebne stike s tiskanimi in elektronskimi mediji,
- oblikovati informacijsko gradivo za potrebe obveščanja javnosti,
- oblikovati celostno podobo programa, ki naj bi se uporabljala pri komunikaciji z mediji,
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-

organizirati delavnice, javne predstavitve in okrogle mize,
predstavljati in zastopati program na lokalni ravni,
posredovati informacije o programu vsem zainteresiranim,
določiti odgovorno osebo za informiranje in obveščanje javnosti.

40.1 Spremljanje in odgovornost
RRA LUR pripravlja letna poročila o izvajanju Regionalnega razvojnega programa, ki mora
vsebovati tudi poglavje o informiranju in obveščanju javnosti, torej poročilo o izvajanju
komunikacijske strategije.
Poročilo letno obravnava Svet in ga sprejme.

40.2 Kriteriji za vrednotenje učinkovitosti informiranja in obveščanja
javnosti
Glede na naravo aktivnosti za obveščanje javnosti se srečujemo z omejitvami pri merjenju
njihove učinkovitosti. Spremljali bomo naslednje kazalnike:
- število izvedenih dogodkov,
- število objav v tiskanih in elektronskih medijih,
- število obiskov spletne strani.
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SODELUJOČI
Za konkurenčnost regije so na srečanju Konkurenčnost gospodarstva regije: globalno,
regionalno, lokalno svoje vizije prispevali: Borut Strle - Ljubljanski univerzitetni inkubator,
Dunja Simšič - Much d.o.o., Irma Butina - Združenje podjetnikov Slovenije, Anton Peršak Občina Trzin, Cvetka Tinaurer - Eba.d.o.o., Metka Cerar - Zavod za zaposlovanje Ljubljana,
Dragan Kovačič - GZS OZ Ljubljana, Mateja Vadnjal - CRMG, Helena Zalaznik - Urad za
intelektualno lastnino, Peter Grabner – Območna obrtna zbornica Ljubljana Vič, Jurij Kobal,
Darko Krajnc, Marija Zakrajšek – Oikos d.o.o., Brigita Urbančič, Terezija Krajcer, Lorena
Korošec – Regionalna razvojna agencija.
Za učinkovito delovanje »e-uprave« so na srečanju sodelovali: Matej Černetič - Občina
Brezovica, Helena Čuk - Občina Dobrova Polhov Gradec, Ivan Rožnik - Občina Horjul,
Valentin Zdravko Špes - Občina Litija, Tone Peršak - Občina Trzin, Marjan Rihar - Občina
Vrhnika, Jurij Kobal, Darko Krajnc, Marija Zakrajšek, Urša Šolc - Oikos d.o.o., Matej Gojčič,
Vesna Resinovič, Lorena Korošec - RRA LUR.
Za »Enake možnosti« so se na posvetu borili: Gregor Gročnel, Tatjana Nikolič - Društvo
paraplegikov Ljubljanske pokrajine, Julka Gorenc - Javni stanovanjski sklad MOL, Valerija
Janhar Černivec – Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo, Edo
Sikošek - Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Brigita Crljevič - Mladinski center Kamnik,
Haris Tahimirovič - Zveza Romov Slovenije, Tomaž Kondrad - Zora Plus, Ranko Štingl Občina Mengeš, Zdenka Tomažič - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana,
Marjan Pograjec - Občina Dobrova Polhov Gradec, Martin Rebolj - Občina Moravče, Nuša
Šink Center za socialno delo Domžale, Danica Kolšek - Center za socialno delo Litija, Rado
Radetič – Center za socialno delo Šiška, Matjaž Medvešček - Zavod Mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije MISS, Ivo Koritnik, Damjan Stanovnik - Občina Vodice, Drago
Stanovnik - Občina Brezovica, Jurij Kobal, Darko Krajnc, Marija Zakrajšek - Oikos, d.o.o.,
Terezija Krajcer, Lorena Korošec - RRA LUR.
Prispevek h kulturi v naši regiji so na delavnici dali: Vinko Juhart - Občina Domžale, Peter
Caserman – ZKD Vrhnika, Špela Kučan - KUD France Prešeren, Tjaša Velič - MOL, Igor
Berginc - Cankarjev dom Vrhnika, Slovenski center P.E.N, Javni Slad RS za kulturno
dejavnost, Milan Brodar - Občina Moravče, Martina Bajde - Občina Kamnik, Jože Kovič Občina Litija, Franci Bernot - Občina Lukovica, Matej Černetič - Občina Brezovica, Andreja
Babič - Občina Dobrepolje, Jurij Kobal, Darko Krajnc, Marija Zakrajšek - Oikos d.o.o.,
Terezija Krajcer, Matej Gojčič, Lorena Korošec - RRA LUR.
Za vsebine iz sklopa »Urejanje javne komunalne infrastrukture« so svoje predloge
posredovali: Drago Dolenc - Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Stojan Jakin –
Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Janez Repar - Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.,
Lorena Korošec, Matej Gojčič – RRA LUR, Jurij Kobal, Matjaž Harmel, Marija Zakrajšek –
Oikos d.o.o., Marko Fatur – Prodnik d.o.o.
Za učinkovito ohranjanje narave v Ljubljanski urbani regiji so svoje vsebinske prispevke dali:
Martina Bajde - Občina Kamnik, Alma Vičar – MOP, Mina Dobravc - Zavod RS za varstvo
narave, Metod Rogelj - Zavod RS za varstvo narave - OE Kranj, Mojca Stupan Kobilica Zavod za gozdove Slovenije – OE Ljubljana, Barbara Zupanc – Mestna občina Ljubljana,
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Marija Zakrajšek, Urša Šolc, Matjaž Harmel Oikos d.o.o., RRA LUR - Terezija Krajcer,
Lorena Korošec.
Posebej so bila organizirana ožja srečanja z naslednjimi nosilci razvoja v regiji: Snaga
(udeleženci: Janko Kramžar, Jurij Kobal, Lorena Korošec), KP Kamnik (udeleženci: Janez
Petek, Jurij Kobal), JP Prodnik d.o.o. (udeleženci: Marko Fatur, Jurij Kobal, Matej Gojčič),
KP Logatec (udeleženci: Igor Petek, Jurij Kobal, Matej Gojčič, Lorena Korošec, JKP
Grosuplje (udeleženci: Janez Skarlovnik, Jurij Kobal, Lorena Korošec, Matej Gojčič).
Razvojnega foruma regije so se udeležili: Sašo Kulašič, MOL – OGDT, Simon Hlebec,
Obrtna zbornica Vrhnika, Marjan Rihar, Občina Vrhnika, Igor Petek, Komunalno podjetje
Logatec, Andrej Pogačnik, Občina Škofljica, Jože Sambt, Ekonomska fakulteta Ljubljana,
Damjan Stanonik, JP Komunala Vodice, Vinko Juhart, Občina Domžale, Boštjan Jordan,
Kam – Bus d.d. Kamnik, Aleš Juhant, Območna obrtna zbornica Domžale, Irena Miloševič,
Riko d.o.o., Valentina Lavrenčič, MOP – Urad za prostorski razvoj, Jože Skubic, Sindikat
železniškega transporta Slovenije, Lojze Gosar, Celota – Zavod za razvoj, Jurij Kobal, Oikos
d.o.o., Darko Krajnc, Oikos d.o.o., Marija Zakrajšek, Oikos d.o.o., Pia Korošec, Oikos d.o.o.,
Anton Jakopič, Občina Dobrepolje, Saša Gradišek, Center za razvoj Litija, Aleš Erčulj,
Kenguru d.o.o., Grit Ackermann, Združenje delodajalcev Slovenije, Mavricija Batič, Zavod
RS za zaposlovanje, OS Ljubljana, mag. Marina Trampuš, Srednja ekonomska šola Ljubljana,
Andrej Šegula- GZS, OZ LJ., Igor Vrhovec, GZS, OZ LJ, Igor Brlek, Študentska založba,
Dario Seraval, OKRD MU MOL, Katja Žagar, Občina Trzin, Alenka Avžlahar, Založba
Sanje, Lilijana Pahor, Knjižnica Otona Župančiča, Andreja Sabati Šuster, Srednješolski center
Rudolfa Maistra, Brigita Marinšek, Občina Škofljica, Špela Kaše, Zavod MISS, Goro
Osojnik, Gledališče Ane Monro, Dušan Dovč, Zavod SCCA – Ljubljana, Kulturna stična
točka, Vojko Stopar, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Marija Zakrajšek, Oikos d.o.o.,
Marjan Oblak, Občina Medvode, Tone Peršak, Občina Trzin, Irena Veselko, Mestni muzej
Ljubljana, Jože Gornik, CNVOS, Milena Nunič, MOL – OGN, Jože Cestnik, Občina Litija,
Dejan Mezek, MOL – OGN, Julka Gorenc, Javni stanovanjski sklad MOL, E. V. Barkej
SBTPS, Nataša Magister, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Sanja Belec, Zavod RS za
zaposlovanje, OS Ljubljana, Marko Eržen, MG – PT ESRR, Jože Nose, Občina Škofljica,
Urša Kavčič, Mednarodna organizacija za migracije, Pia Korošec, Oikos d.o.o., Janez Kolar,
Dinamis, Janez Kolar s.p., Alenka Gorza Jereb, Občina Logatec, Biserka Cizar, MOL –
Inšpektorat, Jožef Jeraj, Državni svet RS, Karl Destovnik, Sklad dela Ljubljana, Janez Lesjak,
Občina Grosuplje, Alenka Malenšek, Mednarodna organizacija za migracije, Jožka Hegler,
Javni stanovanjski sklad MOL, Brigita Crljenić, Mladinski svet Kamnik/NC Kotlovnica,
Andrej Jus, Infos d.o.o., Ljudmila Novak, evropska poslanka, Robert Ilc, Pisarna EP poslanke
Ljudmile Novak, Marija Šterbenc, JAPTI, Romana Butolen, RCR d.o.o., Uroš Eberl, Javni
holding Ljubljana d.o.o., Jože Vilfan, Podjetnik d.o.o., Matjaž Medvešek, Zavod MISS, Jože
Kovič, Občina Litija, Drago Dolenc, JP VO – KA Ljubljana, Ivo Frbežar, Slovenski center
PEN, Miran Jereb, Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik, Božo Leščanec, Holding
Slovenske železnice d.o.o., Janita Eržen, Zavod RS za zaposlovanje - OS Ljubljana, Andrej
Kos, Fakulteta za elektrotehniko, Marjan Bricl, Občina Moravče, Vitomir Simunišek, CSD
Moste, Katarina Kozinc Bratoš, GZS – Oddelek za EU zadeve, dr. Zarjan Fabjančič, Univerza
v Ljubljani, Miloš Bajt, MOL – OGJSP, Vitomir Čop, OŠ Vič, Lilijana Resinovič, RRA
LUR, Terezija Krajcer, RRA LUR, Matej Gojčič, RRA LUR, Brigita Urbančič, RRA LUR,
mag. Lorena Korošec, RRA LUR, Maša Resinovič, RRA LUR, Vesna Resinovič , RRA LUR.
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Electronic Communications
8. Vademecum on the preparation of Plans and programming documents
9. The Ex-Ante Evaluation of the Structural Funds interventions
10.
Indicators for Monitoring and Evaluation: An indicative methodology
11.
Application of the Polluter Pays Principle
12.
Information society and regional development
13.
Mainstreaming equal opportunities for women and men in Structural Fund
programmes and projects
14.
Guide to cost-benefit analysis of investment projects
15.
Manual on Project Cycle Management
16.
Uredba 1260/99 z dne 21.6.1999 (splošen predpis o strukturnih skladih/Council
regulations (EC) No. 1260/1999 of 21 June 1999 laying down general provisions on
Structural Funds) dopolnjen z uredbami (EC) No 1447/2001, (EC) No 1105/2003,
17.
Uredba 1145/2003 z dne 28.7.2003 (predpis o upravičenih stroških/Commission
Regulation (EC) No 1685/2000 of 28 July 2000 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards eligibility of
expenditure of operations co-financed by the Structural Funds),
18.
Uredba 438/2001 z dne 2.3.2001 (predpis o finančni kontroli in nadzoru/Commission
Regulation (EC) No 438/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the management
and control systems for assistance granted under the Structural Funds),
19.
Uredba 1159/2000 z dne 30.5. 2000 (predpis o informiranju in
publiciranju/Commission Regulation (EC) No 1159/2000 of 30 May 2000 on information
and publicity measures to be carried out by the Member States concerning assistance from
the Structural Funds),
20.
Uredba 448/2001 z dne 2. 3. 2001 (predpis o finančnih izravnavah/Commission
Regulation (EC) No 448/2001 of 2 March 2001 laying down detailed rules for the
implementation of Council Regulation (EC) No 1260/1999 as regards the procedure for
making financial corrections to assistance granted under the Structural Funds)
21.
Uredba 643/2000 z dne 28.3.2000 (predpis o uporabi evra v upravljanja proračunov v
okviru strukturnih skladov/Commission Regulation (EC) No 643/2000 of 28 March 2000
on arrangements for using the euro for the purposes of the budgetary management of the
Structural Funds),
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22.
Uredba Regulation 1059/2003 z dne 26. 5. 2003 (predpis o določitvi SKTE,
Regulation (EC) No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May
2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics
(NUTS).
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PRILOGE
Statistični podatki za regijo s primerjavami
Kazalniki (statistični podatki za leto 2004)
Splošni kazalci regije
BDP na prebivalca
Stopnja izobrazbe (2002) [2]
•

Brez izobrazbe

•

Nepopolna osnovna šola

•

Osnovna šola

•

Srednja šola

•

Višja šola

•

Dodiplomska izobrazba

•

Podiplomska izobrazba

LUR

SLO

16.701 € (2002) [5]

13.103 € [3]

0,5%
4,2%
21,3%
55,1%
5,9%
10,7%
2,1%
194

0,7%
6,3%
26,1%
54,1%
5,1%
6,9%
1,0%
99

8,6%

-10,6%

-28,9%
20,0%
58,7%

-33,5%
13,1%
41,3%

14,8%
70,2%
15,0%
101,7

14,5%
70,4%
15,2%
104,9

9,1
8,5
0,6
5,2
2,9
2,2
3,9
3,4
0,5
2,8
7,8 %
47,4%

8,7
9,7
-1,1
4,6
2,9
1,7
3,2
3,2
0,0
0,6
10,6%
48,9%

39,2%

41,6%

11,7%

7,2%

Prebivalcev na km2 [1]
Kazalci, povezani s človeškimi viri
Presežek/primanjkljaj delovnih mest15 [1]
Gibanje števila prebivalstva po starostnih
skupinah (1981 – 2004) [1]
0 – 14
15 - 64
64+

Struktura prebivalstva po starostnih
skupinah (1981 – 2004) [1]
0 – 14
15 - 64
64+

Indeks staranja (30. 6. 2004) [1]
Kazalniki naravnega in selitvenega gibanja
prebivalstva na 1000 preb. (2003) [1]
živorojeni
umrli
naravni prirast
priseljeni iz tujine
odseljeni v tujino
selitveni prirast s tujino
priseljeni iz drugih regij Slovenije
odseljeni v druge regije Slovenije
selitveni prirast med regijami
skupni prirast
Stopnja registrirane brezposelnosti [1]
Delež dolgotrajno brezposelnih med vsemi
brezposelnimi [1]
Delež brezposelnih s I. in II. stopnjo
izobrazbe [1]
Delež brezposelnih s VI. in VII. stopnjo
15

nad aktivnim prebivalstvom od domačega aktivnega prebivalstva
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izobrazbe [1]
Delež mladih med brezposelnimi [1]
Delež iskalcev prve zaposlitve med
brezposelnimi [1]
Delež isklacev zaposlitve zaradi stečaja med
brezposelnimi [1]
Delež trajnih presežkov med brezposelnimi
[1]
Delež starih nad 40 let med brezposelnimi
[1]
Delež žensk med brezposelnimi [1]
Stopnja registrirane oz. formalne
zaposlenosti [1]
Stopnja registrirane oz. formalne aktivnosti
[1]
Delovna mesta na formalno delovno aktivno
prebivalstvo (Indeks dnevne migracije) [1]

19,1%
24,3%

22,5%
25,2%

19,1%

22,5%

18,4%

14,2%

45,5%

42,8%

51,7%
58,2%

53,1%
55,7%

63,2%

62,3%

8,6

-10,6

7.987

6.675

35.793

27.632

209.442.795

392.761.629

-

1.364.181

307.934
188.387
2.131.000

267.571
168.203
1.333.000

6.631.000

5.588.000

25

160

96,3%

91,2%

69,7%

53,1%

6.747

78.654

41.701

169.932

4.912

19.224

Ekonomski kazalci
Produktivnost
Dodana vrednost na zaposlenega (v tisoč SIT)

[1]
Poslovni prihodki na zaposlenega (v tisoč SIT)

[1]
Neto čisti dobiček poslovnega leta (v 1000
sit)
[1]
Neto čista izguba poslovnega leta [1]
Bruto mesečna plača na zaposlenega (sit) [1]
Neto mesečna plača na zaposlenega (sit) [1]
Dodana vrednost na prebivalca v SIT (2003)
[11]
Dodana vrednost na zaposlenega v SIT
(2003) [11]
Indikatorji povezani z dostopnostjo
Število občin z lastno internetno stranjo
Kazalci povezani z infrastrukturo
Komunalna infrastruktura (2002) [2]:
Delež priključenih na javno
vodovodno omrežje
Delež priključenih na javno
kanalizacijsko omrežje
Turistična in rekreacijska infrastruktura:
Nastanitvene zmogljivosti - število
ležišč [8]
Dolžina kolesarskih poti (m) [12]
Družbena infrastruktura [9] :
Število društev

82

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
PROGRAM -PREDLOG

83

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
PROGRAM -PREDLOG

Kazalci povezani s prometno
infrastrukturo in trajnostnim prometom
Obremenjenost cestne infrastrukture –
povprečni letni dnevni promet na izbranih
cestnih odsekih [6]
Železniški blagovni prevoz (v 1000 t) (2003)
[5]
Število prepeljanih potnikov po železniškem
omrežju (2003) [5]
Število prepeljanih potnikov po cestnem
javnem potniškem prometu (2003) [5]
Število osebnih vozil (2003) [5]
Število tovornih vozil (2003) [5]

3.717

17.729

4.837.734

15.066.000

98.086.105

54.538.000*

234.958
17.578
Bruto plača
LUR:307.934 sit
LPP 6.800,00 SIT
(2,2% LUR)
Grosuplje-LJ (bus)
20.160,00 (6,5%)
Kamnik-LJ (enotna)
21.615 (7,0%)
Logatec – LJ
(avtobus) 28.100
Cena mesečne vozovnice javnega potniškega (9,1%)
prometa v primerjavi s povprečno plačo v
Vrhnika – Ljubljana
regiji 2003) [10]
(vlak) 18.240 (5,9%)
Kazalci povezani z okoljem
Skupaj emisije toplogrednih plinov in
odbitki, zaradi spremembe rabe zemljišč in
gozdarskih dejavnosti (2002) [13]
Kvaliteta zraka v urbanem okolju –
LJ-Bežigrad 48 μg/m3
povprečna letna koncentracija ozona v
Ljubljani (2003) [14]
Kvaliteta zraka v urbanem okolju –
LJ-Bežigrad 49 μg/m3
povprečna letna koncentracija dušikovih
oksidov v Ljubljani (2003) [14]
Kvaliteta zraka v urbanem okolju –
LJ-Bežigrad 34 μg/m3
povprečna letna koncentracija trdnih delcev
(PM10) (2003) [14]
Ljubljanica Livada 23, Zalog 3-4
Sava Medno2-(3)
Sava Dolsko 3
Sava Litija (2) - 3
Kakovost površinskih vodotokov
Kamniška Bistrica
(kakovostni razred) (2003)[15]
Beričevo (3)-4
Stopnja čezmerne obremenjenosti
Ljubljansko polje –
vodonosnika in parametri, ki presegajo
nizka - tertrakloreten
mejne vrednosti (2003) [16]
Kamniško-Bistriška

889.580
60.075

14.821,5
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ravan – nizka atrazin, desetil-atrazin
Koncentracija pesticidov (skupaj) v
podzemni vodi (μg/l) (2003) [16]
Količina z javnim odvozom zbranih
odpadkov (v tonah) (2003) [17]
Ohranjanje naravnih virov [18]:
% zavarovanih območij
% območij Natura 2000
Indikatorji povezani z rabo energije in
obnovljivimi viri energije [19]
Energetska intenzivnost (končna poraba
E/BDP, v ton/mio EUR)
Poraba končne energije v gospodinjstvih
(tone)
Delež obnovljivih virov energije v končni
porabi energije
* brez javnega mestnega prometa

Ljubljansko polje 0,17
Kamniško-Bistriška
ravan 0,50
193.683

785.952

8,1 %
22%

11 %
35 %

X

215

X

1.250

X

8,9%

Viri podatkov v preglednici:
[1] UMAR, Regije 2005 – izbrani socio – ekonomski kazalniki po regijah, Delovni zvezek
9/2005
www.sigov.si/Zmar/public/dz/dzkazalo.php
[2] Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, Statistični ured RS
Prebivalstvo, staro 25 let in več, po izobrazbi, statistične regije, Slovenija
www.stat.si/popis2002
[3] Statistični urad, Nacionalni računi
www.stat.si/novice-poglej.aps?ID=713
[4] Statistični portret Slovenije v Evropski uniji
www.stat.si/doc/pb/portret_slo-eu_2005.pdf
[5] Statistični letopis 2004
www.stat.si/letopis/index_vsebina.asp?leto=2004
[6] Promet 2004, Podatki o štetju prometa na državnih cestah v RS, Direkcija RS za ceste
[7] Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002, Statistični urad RS
Število gospodinjstev v stanovanjih s priključkom na javno vodovodno in kanalizacijsko
omrežje
[8] Statistični urad, Podatkovni poratal SI-STAT
Prenočitvene zmogljivosti po občinah in vrstah nastanitvenih objekotov
[9] Seznam vseh registriranih društev
www.mnz.si/si/1323.php
[10] Podatki avtobusnih prevoznikov v mestnem in primestnem potniškem prometu: LPP in
Kam bus
[11] SURS, AJPES, Podatki iz bilance stanja in poslovnega izida družb, preračuni UMAR –
dz 05/03
[12] Direkcija Republike Slovenije za ceste, Banka cestnih podatkov 2003
[13] Statistični letopis 2004
Emisije toplogrednih plinov
http://www.stat.si/letopis/2004/32_04/32-01-04.htm?jezik=si
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[14] Poročilo o kakovosti zraka za leto 2003, Agencija RS za okolje
[15] Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2003, Agencija RS za
okolje
[16] Poročilo o kakovosti podzemne vode aluvijalnih vodonosnikov v letih 2001 in 2002 in
2003,
Agencija RS za okolje
[17] Statistični letopis 2004
Javni odvoz odpadkov
http://www.stat.si/letopis/2004/34_04/34-16-04.htm?jezik=si
[18] Environment and energy, Biodiversity, Protected Areas for biodiversity: Habitats
Directive, Protected Areas under the Habitats Directive as a percentage of total area, Eurostat,
http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?
_pageid=0,1136239,0_45571447&_dad=portal&_schema=PORTAL
[19] Energetska bilanca in energetski kazalniki, Podatkovni portal SI-STAT, Statistični urad
RS,
http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/18_energetika/18179_bilanca_kazalniki/18179
_bilanca_kazalniki.asp
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Poročilo o pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije za obdobje 2007-2013

1. Uvod
Poročilo o pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje
2007 - 2013 je bilo pripravljeno z namenom seznanitve javnosti s potekom aktivnosti v
okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje
2007 - 2013. V skladu z namenom priprave Poročilo o pripravi Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013 vsebuje:
1. Informacijo o aktivnostih, ki jih je bilo potrebno izvesti pred začetkom priprave
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013.
2. Informacijo o aktivnostih, ki so se izvajale v okviru priprave Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013 v obdobju marec 2005 december 2005.
3. Informacijo o obveščanju javnosti o pripravi Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013.
4. Informacijo o prihodnjih aktivnostih, ki jih je potrebno realizirati v okviru priprave
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013 in
so predstavljene:
• po fazah projekta priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije za obdobje 2007 - 2013,
• po predmetu Pogodbe o pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2007 - 2013, ki je sklenjena med Regionalno razvojno
agencijo Ljubljanske urbane in zunanjim izvajalcem.

Priprava Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije
V okviru priprave izdelave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2007 - 2013 ( v nadaljevanju RRP LUR 2007-2013) so bile opravljene naslednje
aktivnosti:

2. Objava o začetku izdelave RRP LUR 2007-2013
Županji in župani občin Ljubljanske urbane regije so se na koordinaciji predstavnikov občin
Ljubljanske urbane regije v decembru 2004 dogovorili o pričetku izdelave RRP LUR 2007 2013 in o podpisu pogodbe o sofinanciranju izdelave RRP LUR 2007 - 2013.
2.2.2005 je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije posredovala vsem
občinam Ljubljanske urbane regije v obravnavo in sprejem sklep o vključitvi občin v pripravo
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013. S
postopkom sprejetja sklepa o pripravi regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije na občinskih svetih je bil pripravljen načrt priprave RRP LUR 2007-2013 in izdelan
javni poziv nosilcem razvoja in zainteresirane javnosti, da se vključijo v pripravo in izdelavo
RRP LUR.
V skladu z Navodili o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu
spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Ur.l. RS, št. 52/2000,
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111/2000) je regionalna razvojna agencija o izdelavi Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor
ter Javno agencijo RS za regionalni razvoj. S strani Ministrstva za okolje in prostor je bila
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije pozvana k dopolnitvi vloge, kar je
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije tudi naredila. Ministrstvo za okolje in
prostor je v mesecu decembru 2005 posredovalo Regionalni razvojni agenciji Ljubljanske
urbane regije sklep, da ni potrebno začeti postopka strateške presoje vplivov na okolje.
Na skupnem sestanku županj in županov občin Ljubljanske urbane regije 19. 4. 2005 pa je bil
sprejet predlog priprave RRP LUR 2007 - 2013 skupaj s časovnim okvirom in potekom
priprave RRP LUR 2007 - 2013. Programski odbor za pripravo RRP LUR za obdobje 2002 2006, ki je do prve konstitutivne seje Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane
regije pristojen za odločanje v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja v regiji, pa je 9. 9. 2005 sprejel Izhodišča za izdelavo RRP LUR za obdobje 20072013 skupaj z Načrtom priprave RRP LUR za obdobje 2007-2013.

3. Izbira zunanjih izvajalcev
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je v Uradnem listu RS št. 23-24 dne
11. 3. 2005 objavila javno naročilo, katerega predmet je bil priprava Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013. V okviru javnega naročila je
prispela le ena ponudba –ponudba podjetja Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta
32, Domžale. Ker je ponudba omenjenega podjetja ustrezala vsem razpisnim kriterijem, je
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije za pripravo Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013 izbrala podjetje Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o..

4. Načrt priprave Regionalnega razvojnega
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013

programa

V okviru izhodišč za pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
za obdobje 2007 – 2013 je bil pripravljen načrt priprave Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013, ki je bil obravnavan in sprejet na
sestanku županj in županov Ljubljanske urbane regije dne 19. 4. 2005.
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5. Izvedene delavnice, sestanki , srečanja
Marec 2005
Sestanek Občina Mengeš - 31. 3. 2005
Udeleženci: Tomaž Štebe (Občina Mengeš), Anton Peršak (Občina Trzin), Drago Stanovnik
(Občina Brezovica), Jernej Stritih (Oikos d.o.o), Jurij Kobal (Oikos d.o.o.), Lilijana Resinovič
(RRA LUR), Matej Gojčič (RRA LUR), Lorena Korošec (RRA LUR).
Tema: Neformalen pogovor o prednostnih nalogah Ljubljanske urbane regije v naslednjem
programskem obdobju 2007 - 2013.
Zaključki:
• Za Ljubljansko urbano regijo je pomembno, da Slovenija v proračunskem obdobju 2007
-2013 ostane ena regija, saj bo LUR le tako upravičena do sredstev za komunalno
infrastrukturo in trajnostni javni promet iz kohezijskega sklada. Investicije v javni promet
v osrednji Sloveniji so v naslednjem obdobju pomembne za vso državo tako v razvojnem
smislu kot z vidika absorpcije sredstev EU na državnem nivoju. Delitev Slovenije na tri
regije v sedanjem obdobju ni potrebna, saj je cela Slovenija pod pragom 75% in ni
smotrna z vidika stroškovne učinkovitosti, upravljanja, kadrovske zasedbe in časovnega
okvira priprave programov.
• Ureditev javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji je najpomembnejša
prednostna naloga tudi v naslednjem razvojnem programu Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2007 - 2013.
• Oblikovati je potrebno skupen pristop na področju ureditve javnega prometa v regiji; pri
načrtovanju in izvedbi teh projektov pa je treba vzpostaviti sodelovanje med regijo in
državo.
Dogovori:
• Nadaljuje se z zbiranjem podpisov pisma o nameri zagotavljanja trajnostni mobilnosti
v Ljubljanski urbani regiji, zagotavljanju gospodarske konkurenčnosti in skrbi za čistejše
okolje.
Nosilec: RRA LUR, čas aktivnosti: april 2005.
• Občine Ljubljanske urbane regije morajo v svojih načrtih razvojnih programov in
proračunih zagotoviti sredstva za projekte ureditve javnega potniškega prometa, ki bodo
vključeni v nov regionalni razvojni program, saj je to predpogoj za njihovo realizacijo.
Nosilec: občine, RRA LUR, čas aktivnosti: 2005.
• V sodelovanju z MOP se začne s pripravo regionalne zasnove prostora za področje
prometa, ki mora vsebovati primerjalno študijo stroškov investicij v cestno infrastrukturo
in v javni potniški promet, kot tudi študijo izvedljivosti povezave železniškega in
avtobusnega prevoza. Mreža državnih cest v regiji naj se načrtuje v okviru te zasnove z
upoštevanjem prednosti javnega potniškega prometa in usmerjanjem tranzitnih tokov na
železnico in avtoceste. Regionalna zasnova se pripravi tako, da je neposredno uporabna za
občine pri pripravi prostorskih strategij.
Nosilec: RRA LUR, čas aktivnosti: maj 2005.
• Predvideni Svet regije v dogovoru med občinami in z Ministrstvom za promet
prevzame vlogo regulatorja javnega potniškega prometa v regiji in spodbudi razvoj
skupne vozovnice ter povezave med železniškim in avtobusnim prometom v regiji.
Nosilec: občine, RRA LUR, čas aktivnosti: 2005.
• Preveri se še razpoložljiva sredstva iz kohezijskega sklada in sklada ISPA za področje
prometa. Poleg sredstev RRA LUR in občin se ta sredstva lahko uporabijo za tehnično
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pomoč, kot možen finančni vir za pripravo regionalne zasnove za promet v Ljubljanski
urbani regiji in drugih pripravljalnih študij in projektov.
Nosilec: Tomaž Štebe, čas aktivnosti: april 2005.
• Organiziramo sestanek z dr. Ivanom Žagarjem, ministrom brez resorja, zadolženim za
lokalno samoupravo in regionalno politiko, da bi mu predstavniki Ljubljanske urbane
regije lahko predstavili svoje stališče glede delitve Slovenije na regije.
Nosilec: Tomaž Štebe, čas aktivnosti: april 2005.
• Organiziramo sestanek z mag. Janezem Božičem, ministrom za promet, da bi mu
predstavniki Ljubljanske urbane regije lahko predstavili problematiko javnega potniškega
prometa v Ljubljanski urbani regiji in vlogo države pri njenem razreševanju.
Nosilec: Tomaž Štebe, čas aktivnosti: maj 2005.
• S Slovenskimi železnicami in Direkcijo za železniški promet se dogovorimo za
sodelovanje pri programu opremljanja železniških postaj in postajališč s parkirišči,
storitvenimi dejavnostmi in drugo potrebno infrastrukturo.
Nosilec: RRA LUR, Drago Stanovnik, čas aktivnosti: april 2005.

April 2005
Sestanek RRA LUR z akterji s področja priprave programov razvoja podeželja12 .4 .2005
Udeleženci: Darko Krajnc (Oikos d.o.o), Pia Korošec, (Oikos d.o.o), Alenka Heningman,
(Zavod PO – PPD od Idrijce do Kolpe), Lojze Gosar (Celota- Zavod za razvoj podeželja),
Saša Gradišek, (Center za razvoj Litija ), Josip Pintar (CIZA), Lilijana Resinovič (RRA
LUR), Brigita Urbančič, (RRA LUR), Vesna Resinovič (RRA LUR).
Tema: Podeželje v Ljubljanski urbani regiji
Zaključki:
• Sodelujoči pri RRP, ki pokrivajo področje LUR, bodo sodelovali pri pripravi
dokumentov na nacionalni ravni, tako da bo tudi področje podeželja vključeno vanje.
• Udeleženci sestanka, ki sodelujejo na področju podeželja , bodo sodelovali pri pripravi
RRP LUR 2007 – 2013, kolikor je v njihovem interesu.
• V RRP LUR 2007-2013 bomo vključili tudi področje podeželja.
Sestanek Holding Slovenske železnice d.o.o. - 14. 4. 2005
Udeleženci: Boštjan Koren (Holding SŽ, d.o.o.), Lilijana Resinovič, (RRA LUR), Lorena
Korošec, (RRA LUR), Matej Gojčič (RRA LUR), Jernej Stritih (Oikos d.o.o.).
Tema: Izboljšanje javnega potniškega prometa v LUR.
Zaključki:
Slovenske železnice so sodelovale že pri nastajanju Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002 - 2006 in podpirajo naloge, ki si jih je regija
zadala. Prednostno bi bilo potrebno poenotiti vozne rede in vozovnice vseh prevoznikov v
regiji, kar bi olajšalo uporabo javnih prevoznih sredstev in jih naredilo bolj privlačne za
uporabnike, brez večjih vlaganj v infrastrukturo. Ministrstvo za promet je že spodbujalo
uporabo enotnih vozovnic na progi proti Kamniku, vendar je kasneje opustilo financiranje,
zaradi česar je enotna vozovnica postala neprivlačna. Slovenske železnice so pričakovale, da
bo nacionalna oblast po svojih napovedih ustanovila Agencijo za javni potniški promet in
potrdila študijo uvedbe enotnih voznih redov na območju celotne države, vendar se to do
danes še ni zgodilo. Podoben koncept povezovanja voznih redov bi bilo možno izvesti tudi v
Sloveniji in smiselno bi bilo pričeti graditi sistem v Ljubljanski urbani regiji ter ga postopoma
širiti na celotno ozemlje države. Glavni problem povezovanja prevoznikov v regiji je, da ni
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nikogar, ki bi imel dovolj moči in sredstev, da bi takšno koordinacijo uspešno vodil.
Slovenske železnice pripravljajo sistem dnevnih vozovnic za celotno območje Ljubljanske
urbane regije, ki ga mora potrditi še vlada in bi bil primeren tudi za razširitev na avtobuse. V
prihodnosti je na slovenskih vlakih načrtovana tudi uvedba elektronskih vozovnic. Mestna
občina Ljubljana mora biti nosilka ustanovitve regijskega podjetja za javni prevoz, saj ima
edina zraven nacionalne oblasti dovolj moči za izvedbo takšnega projekta. Posebno pozornost
je potrebno nameniti v prihodnosti tudi razvoju spremljevalnih dejavnosti ob postajališčih
javnega potniškega prometa, kar bo prestopanje naredilo uporabniku bolj prijazno. Prva
priložnost za tovrstni razvoj se bo ponudila ob izgradnji potniškega centra v Ljubljani.
Sestanek z županj in županov Ljubljanske urbane regije - 19. 4 .2005
Udeleženci: Občina Dobrepolje - Anton Jakopič, Občina Dol pri Ljubljani- Franc Vončina,
Občina Dobrova Polhov Gradec – Helena Čuk, Občina Domžale- Vinko Juhart , Občina
Grosuplje – Janez Lesjak , Občina Ig – Janez Cimperman, Občina Kamnik - Martina Bajde,
Občina Litija- Saša Gradišek, Mestna Občina Ljubljana - Miloš Pavlica, Vojko Grunfeld,
Občina Logatec - Janez Nagode, Občina Lukovica - Katka Mav, Občina Medvode – Rok
Tomšič, Občina Mengeš - mag. Tomaž Štebe, Občina Moravče - Martin Rebolj, Občina
Škofljica – Brigita Marinšek, Občina Trzin – Anton Peršak, Občina Vodice - Damjan
Stanovnik, Občina Vrhnika – dr. Marjan Rihar, GZS-OE Ljubljana – Andrej Šegula, Tosama
Domžale d.d. - Vitomir Osojnik, Oikos d.o.o. – Jernej Stritih, Jurij Kobal, Darko Krajnc,
Marija Zakrajšek, RRA LUR – Lorena Korošec, Lilijana Resinovič.
Tema: Obravnava in sprejem predloga priprave Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013 skupaj s časovnim okvirom in potekom
priprave.
Sklep: Sprejme se predlog priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2007 - 2013 skupaj s časovnim okvirom in potekom priprave
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013.

Maj 2005
Delavnica: »Konkurenčnost gospodarstva regije: globalno, regionalno, lokalno« 6. 5. 2005
Udeleženci: Borut Strle - Ljubljanski univerzitetni inkubator, Dunja Simšič - Much d.o.o.,
Irma Butina - Združenje podjetnikov Slovenije, Anton Peršak - Občina Trzin, Cvetka
Tinaurer – Eba d.o.o., Metka Cerar - Zavod za zaposlovanje OS LJ, Dragan Kovačič - GZS
OZ Ljubljana, Mateja Vadnjal - CRMG, Helena Zalaznik - Urad za intelektualno lastnino,
Peter Grabner – OOZ - Ljubljana Vič, Jurij Kobal- Oikos d.o.o., , Darko Krajnc- Oikos d.o.o.,
Marija Zakrajšek – Oikos d.o.o., Brigita Urbančič – RRA LUR, Terezija Krajcar- RRA LUR,
Lorena Korošec - RRA LUR.
Tudi vabljeni: Vanja Rangus - Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem - MOL, Božidar
Marot - Podjetniški center za malo gospodarstvo, Iztok Lesjak - Tehnološki park Ljubljana,
dr. Vito Turk - Inštitut Jožef Štefan, mag. Miroslav Gregorič – IRC, Karl Destovnik – Sklad
dela Ljubljana, dr. Jože Flaškar - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, dr.
Franci Demšar - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, dr. Andrej Kitanovski –
Minstrstvo za gospodarstvo, prof. dr. Jože Mencinger - Univerza v Ljubljani, Marjan Potičnik
- Občina Komenda, dr. Jože Jurkovič - Občina Škofljica, Janez Nagode - Občina Logatec,
mag. Samo Hribar Mihelič - Združenje delodajalcev Slovenije, Borut Kozan - ŠOU Ljubljana,
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Toni Kolenc - 3K IT d.o.o., Gregor Filipi - ASCENT D.O.O, dr. Aleš Štancar - BIA
Separations d.o.o., dr. Matjaž Kiauta - Celica d.o.o., mag. Jože Prosenik - Mobitech d.o.o.,
Helena Založnik Legiša - Rais d.o.o., dr. Rok Bernard - Sensum d.o.o., Tadej Zajšek Sonce.Net, Boštjan Troha - ZOOTFLY d.o.o.
Tema: Pogovor o učinkovitosti javnih storitev in institucij v povezavi s konkurenčnostjo
gospodarstva v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
za obdobje 2007 - 2013.
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Vsebina:
• Javni sektor in z njim podjetniški sektor se prepočasi odzivata na nove izzive globalne
konkurenčnosti. Ponudba in potrebe podpore podjetniškemu sektorju se ne ujemajo.
• Javni sektor z izvajanjem rutinskih postopkov velikokrat predstavlja oviro za podjetniško
vedenje, zato bi se moral osredotočiti na učinkovitejše izvajanje le teh. To pa je povezano
tudi s spremembo stila vodenja v javnih institucijah in izboljšanjem učinkovitosti
predpisov oziroma postopkov. Odzivnost javnega sektorja je omejena z državno politiko,
ki dopušča le majhno fleksibilnost v delovanju javnih institucij.
• Podjetniški in javni sektor bi morala s stalnim skupnim sodelovanjem prispevati k večji
konkurenčnosti gospodarstva.
• Obstaja veliko število javnih institucij, vendar so neučinkovite, ker so nepovezane,
premalo sodelujejo in si premalo delijo izkušnje. Predvsem pa bi bilo s povezovanjem
potrebno doseči specializacijo podpornih institucij in tudi odpravo podvajanja v storitvah.
• Javna uprava bi se morala obnašati bolj podjetniško in razmišljati, kako bo v pomoč
podjetjem in s tem regiji pri njeni globalni konkurenčnosti.
• Razvojni oddelki v gospodarstvu in v inštitutih se morajo odzivati na potrebe trga in ne
smejo delovati izolirano, sami zase.
• Javne institucije morajo biti več prisotne v medijih in skrbeti za lastno promocijo
• V razvoju podpornega okolja in podjetniške klime nasploh je potrebno paziti, da nas te ne
bodo razvijale v Američane, temveč moramo podporno okolje in podjetništvo graditi na
svoji kulturni osnovi in potrebah.
• Potrebno je razviti razmišljanje, da je gospodarstvo pogon družbe in ne tisti del družbe, ki
ga je potrebno zavirati.
• Razvijati je potrebno storitve, ki bodo učinkovito podpirale razvoj gospodarstva.
• Velikega pomena, vsaj v tujini, pri zaposlovanju je prostovoljno delo, ki ga pri nas
skorajda ne poznamo.
• Pomembno mesto v zaposlovanju imajo tudi nacionalne poklicne kvalifikacije, ki jih
nihče ne jemlje dovolj resno.
• Mladim in drugim družbenim skupinam je potrebno zagotoviti možnosti za kakovostno
preživljanje prostega časa.
• V prihodnje se je treba redno srečevati in se pogovarjati in prišlo bo do sodelovanja.
Zaključki:
• Projekt promocije podjetništva in kulture sporazumevanja med razvojnimi partnerji, kjer
bo veliko časa namenjenega naši kulturi in potrebam in globalni konkurenčnosti.
Vzpostavitev razvojnega foruma javnega in podjetniškega okolja, kjer bo mesto za
predloge in razpravo ter razvoj novih projektov in spoznavanje storitev v podpornem
okolju. Povezovanje poslovnih con za podporo pri razvoju in trženju con ter povezovanje
teh con s podpornim okoljem.
• Izobraževanje podjetnikov za razumevanje potreb globalnih trgov v smislu
konkurenčnosti in izobraževanje za razvoj kakovostnih podpornih storitev.
• Učeče se organizacije, prostovoljno delo, mladi in starejši, nacionalne poklicne
kvalifikacije.
• Prenos pravil upravljanja iz podjetij v javni sektor.
Delavnica »Varstvo narave v Ljubljanski urbani regiji« - 10. 5. 2005
Udeleženci: Martina Bajde - Občina Kamnik, Alma Vičar – MOP, Mina Dobravc - Zavod RS
za varstvo narave, Metod Rogelj - Zavod RS za varstvo narave - OE Kranj, Mojca Stupan
Kobilica - Zavod za gozdove Slovenije – OE Ljubljana, Barbara Zupanc – Mestna občina
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Ljubljana, Marija Zakrajšek - Oikos d.o.o., Urša Šolc - Oikos d.o.o., Matjaž Harmel – Oikos
d.o.o., Terezija Krajcer – RRA LUR, Lorena Korošec- RRA LUR.
Tudi vabljeni: Vesna Juvan - Zavod RS za varstvo narave – OE Ljubljana, Aleksander Golob
- Agencija RS za okolje, Dragan Matjašič - Zavod za gozdove Slovenije
Tema: Pogovor o varovanju narave v Ljubljanski urbani regiji v okviru priprave
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013.
Vsebina:
• Izkušnje pri realizaciji projektov iz Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2002-2006 kažejo na potrebo po jasnem finančnem
ovrednotenjem posameznih projektov, načinom delitve stroškov med partnerji in jasnimi
in kompetentnimi izvedbenimi strukturami. V prihodnjem programskem obdobju je temu
potrebno posvetiti večjo pozornost.
• Potrebno je vzpostaviti sodelovanje med državo in lokalnimi skupnostmi ter najti ustrezne
načine ohranjanja narave na območju LUR.
• Usmeritve za varstvo narave in ustanavljanje zavarovanih območij v LUR, opredeljene v
programskem obdobju 2000-2006, se naj ohranijo tudi naprej. Prednostni usmeritvi sta
zavarovanje Ljubljanskega barja in Kamniško-Savinjskih Alp.
• Obstaja neskladje med prioritetami na področju varstva narave med državnim in lokalnim
nivojem. Država si je v Nacionalnem programu varstva okolja zadala cilj ustanovitve
dveh večjih zavarovanih območij do leta 2014. Območji nista določeni poimensko, ampak
obstaja prioritetni seznam območij, na katerem je samo Ljubljansko barje. Zavarovanje
Regijskega parka Kamniško-Savinjskih Alp pa ni med prioritetami
• Na področju ustanavljanja manjših zavarovanih območij ima država cilj izvesti 5
zavarovanj na leto, vendar ni določenega prioritetnega seznama. Pri tem bi lahko imele
velik pomen iniciative s strani lokalnih skupnosti, ki bi vzpodbudile aktivnosti za
zavarovanje manjših naravnih vrednot državnega pomena, lahko pa tudi naravnih vrednot
lokalnega pomena v povezavi z varovanjem območij Nature 2000 ali ekološko
pomembnih območij. Potrebna bo razjasnitev postopkov zavarovanja pri tovrstnem
skupnem ustanavljanju zavarovanih območij.
• Skupno upravljanje manjših zavarovanih območij je povezano s problemi financiranja;
rešitev je v vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva. Projekti morajo imeti podlago v
državnem in občinskih proračunih, sicer nimajo možnosti za uresničitev. Skupno
financiranje države in občine je možno samo preko projektov na razpisih, primer:
povezovanje lokalnih zavarovanih območij, ki so hkrati območje Nature 2000 lahko
prinese financiranje iz dveh virov.
• Pri vzpostavljanju skupnih zavarovanih območij je potrebno upoštevati izkušnje drugih prenos dobrih praks, na primer upravljanje območja Logarske doline.
• Država ne bo ustanavljala javnih zavodov za upravljanje zavarovanih območij. Veljavna
zakonodaja omogoča upravljanje preko koncesij, režijskih obratov, lahko tudi s strani
Zavoda za varstvo narave. Potrebno bi bilo določiti pogoje za uresničevanje javnozasebnega partnerstva tudi na področju varstva narave. Za manjša lokalna zavarovanja bi
bila primerna rešitev ustanovitev skupne občinske uprave za upravljanje več zavarovanih
območij skupaj. Možna rešitev je tudi v usposobitvi že obstoječih inštitucij za upravljanje
z zavarovanimi območji.
• Iskanje finančnih virov: Pomembno je, da ostane varovanje narave eden od ciljev RRP,
saj EU nima posebnega finančnega instrumenta, ki bi bil namenjen le za to področje.
Hkrati pa je potrebno oblikovati celovite projekte, kar bi omogočilo pridobivanje sredstev
iz več skladov.
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•

Naloga RRA LUR je iskanje finančnih virov za realizacijo posameznih projektov s
področja varovanja narave in posredovanju informacij.
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Zaključki
• V RRP LUR 2007-20013 se vključijo projekti, ki so že vključeni v RRP LUR 2002-2006:
Zavarovanje Ljubljanskega Barja, Zavarovanje Kamniško-Savinjski Alp in zavarovanje
manjših varovalnih območij v Ljubljanski urbani regiji.
• Projekt zavarovanja manjših zavarovanih območij je potrebno konkretizirati. V ta namen
je potrebno oblikovati seznam prioritetnih zavarovanih območij v Ljubljanski urbani regiji
na podlagi strokovnih podlag.
• Razvojno načrtovanje mora biti nujno usklajeno s prostorskim načrtovanjem, saj drugače
razvojni projekti ne morejo biti uresničljivi.
• Vsi projekti, ki bodo vključeni v Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije
za obdobje 2007 – 2013, morajo biti med seboj usklajeni v smislu zagotavljanja
trajnostnega razvoja. Za program kot celoto je potrebno izpeljati postopek strateške
presoje vplivov na okolje oz. širše na trajnostni razvoj.
• V Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013 je nujno
vključiti tudi projekt ustanovitev mednarodne pisarne v Bruslju, saj nam tovrstna pisarna
omogoča dostop do pravih virov informacij, iskanje financiranja, svetovanje in mreženje.
Delavnica »Urejanje javne komunalne infrastrukture« - 11. 5. 2005
Udeleženci: Drago Dolenc - Javno podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., Stojan Jakin –
Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Janez Repar - Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.,
Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Matjaž Harmel – Oikos d.o.o., Marija Zakrajšek – Oikos d.o.o.,
Matej Gojčič – RRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tudi vabljeni: Marko Fatur - Prodnik d.o.o., Janez Petek - Komunalno podjetje Kamnik,
Janko Kramžar - Javno podjetje Snaga d.o.o., Janez Skarlovnik - Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o., Igor Petek – Komunalno podjetje Logatec d.o.o., Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija d.o.o.
Tema posveta: Pogovor o urejanju javne komunalne infrastrukture in razvoju javnih storitev v
okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje
2007-2013.
Vsebina:
• Cenovna politika države na področju komunalnih dejavnosti ni ustrezna. Investicije,
potrebne za izpolnjevanje obveznosti, so zelo visoke, zato se projekti finančno ne izidejo.
Kot vir financiranja je nujno črpanje sredstev iz EU skladov.
• Privatizacija komunalnih podjetij je sicer potrebna, vendar mora biti premišljena in
usmerjena v področja, kjer bodo zasebna podjetja konkurenčnejša od javnih.
• Komunalnih podjetij v regiji je relativno veliko, so pa majhna in pokrivajo širok spekter
dejavnosti, zato ne morejo biti konkurenčna. Povezovanje in združevanje komunalnih
podjetij med seboj je težka, a edina prava pot za doseganje uspeha in razvoja na tem
področju.
• K združevanju bi bilo potrebno pritegniti tudi/predvsem MOL, da bi postala bolj aktivna
in zainteresirana, saj je najmočnejša stran v regiji. Politika bi morala tovrstno povezovanje
podpirati, predvsem pa bi morala podpirati projekte in prijave na razpise, saj sicer iz
povsem banalnih razlogov ti ne morejo biti uspešni: npr. dolgo čakanje na soglasja,
odločbe, ipd.
• Nujnost po povezovanju se kaže tudi pri pripravi in izvajanju projektov ter pri
pridobivanju finančnih sredstev. S povezovanjem priprave projektov se poceni in pospeši
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priprava projektov, velikost projektov pa je tudi ključnega pomena pri pridobivanju
finančnih sredstev.
• Izpostavljen je bil problem VOKA, ki ima težave z zagotavljanjem normalnega
obratovanja vodovodnega in kanalizacijskega sistema. Stroški obratovanja in vzdrževanja
so višji od finančnih prilivov za opravljanje storitev na podlagi odobrenih cen. Lastna
cena je pod nadzorom države in ne dosega niti rasti inflacije. Vodovodni sistem je bil
načrtovan za ca 500.000 prebivalcev (in je v nekaterih delih glede na trenutno situacijo
predimenzioniran), pri kanalizacijskem sistemu pa so zmogljivosti dosegle vrhnji nivo
(vedno več neprepustnih površin, intenzivnejše padavine v zadnjih letih), poleg tega pa so
tudi znotraj MOL področja, ki še niso komunalno opremljena: npr. Stanežiče, Stožice ...
• Lokalne skupnosti morajo zgraditi oziroma dograditi sisteme za zbiranje in čiščenje
odpadnih voda skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode.
Zaključki:
• Vodovodni sistem v MOL ni izkoriščen, zato obstaja možnost priključitve novih
občin. Pri tem se pojavlja predvsem problem neoporečnosti in zaščite vodnih virov (npr.
pojavljanje pesticidov v podtalnici), ki je z novim Zakonom o vodah prešlo iz lokalnega
na državni nivo.
• Posebno pozornost je treba posvetiti problematiki odlaganja blata iz čistilnih naprav.
Rešitev naj bi se iskala na relaciji MOP – LUR.
• Za komunalne odpadke se predlaga ustanovitev »funkcionalne – smetarske regije«. V
njej bi morala sodelovati tudi MOL, sicer bi bila ta »regija« premajhna. Reševanje
problematike je mogoče skozi javno zasebna partnerstva.
• Potrebno je izobraževanje lastnikov podjetij za doseganje večje konkurenčnosti.
Delavnica »Kultura za konkurenčno regijo» - 19. 5. 2005
Udeleženci: Vinko Juhart - Občina Domžale, Peter Caserman – ZKD Vrhnika, Špela Kučan KUD France Prešeren, Tjaša Velič - MOL, Igor Berginc - Cankarjev dom Vrhnika, Slovenski
center P.E.N, Javni Slad RS za kulturno dejavnost, Milan Brodar - Občina Moravče, Martina
Bajde - Občina Kamnik, Jože Kovič - Občina Litija, Franci Bernot - Občina Lukovica, Matej
Černetič - Občina Brezovica, Andreja Babič - Občina Dobrepolje, Jurij Kobal – Oikos d.o.o.,
Darko Krajnc – Oikos d.o.o., Marija Zakrajšek - Oikos d.o.o., Terezija Krajcer- RRA LUR,
Matej Gojčič – RRA LUR, Lorena Korošec - RRA LUR.
Tudi vabljeni: Ministrstvo za kulturo, Zveza kulturnih organizacij občine Kamnik, Zveza
kulturnih društev občine Grosuplje, Kulturni dom Franca Bernika, Kulturni dom Mengeš,
Vodnikova domačija, Študentski klub Kamnik, Cankarjev dom, Kulturno posvetno društvo
Savlje - Kleče, Kulturno umetniško društvo Mreža, Madžarsko kulturno društvo, Papirniški
pihalni orkester Vevče kulturno društvo, Kulturno društvo pihalni orkester Logatec, Kulturno
umetniško društvo Oton Župančič, Kulturno društvo Primož Trubar Velike Lašče Levstikov
dom, Občina Borovnica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina
Grosuplje, Občina Horjul, Občina Ig, Občina Ivančna Gorica, Občina Logatec, Občina
Medvode, Občina Mengeš, Občina Trzin, Občina Vodice, Občina Vrhnika, Občina Komenda,
Občina Škofljica, Občina Šmartno pri Litiji, Občina Velike Lašče, Vlada RS Urad za
evropske zadeve.
Tema posveta : pogovor o kulturi in njeni konkurenčnosti v okviru priprave Regionalnega
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013.
Vsebina:
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•

Akterji s področja kulture se mora vzpostaviti mreža sodelovanja tako na lokalni kot tudi
regionalni ravni, med javnim in zasebnim sektorjem ter med kulturnimi in turističnimi
organizacijami.
• Za regijo sta značilni tako bogata kulturna dediščina, ki ni dovolj izkoriščena v turistični
ponudbi, kot tudi živa kulturna produkcija, ki pa ni tržno naravnana, saj je v veliki meri
odvisna od financiranja države in lokalnih skupnosti.
• Povezati je potrebno živo kulturno ustvarjalnost z novimi prireditvenimi prostori,
predvsem v smislu revitalizacije kulturne dediščine v regiji.
• Regija ima veliko neizkoriščenih potencialov na področju kulture in turizma. Projektni
način financiranja bi bil bistveno bolj učinkovit, če bi se občine povezale in prijavljale
skupne večje projekte na mednarodne razpise.
• Udeleženci ugotovijo, da je potreben skupni kulturni portal. Le-ta je sicer že izgrajen, ker
pa mu za promocijo manjka sredstev, ni dovolj prepoznaven. Zato bi bilo potrebno
ugotoviti, katere kulturne organizacije že imajo svoje spletne strani in katere se imajo
interes pridružiti.
• S podjetji je potrebno najti skupne cilje in na podlagi teh izpeljati skupne projekte, ki bodo
koristni obema stranema.
Zaključki:
• Promocija skupnega kulturnega portala, ki bi prispeval k boljši promociji kulturnih
dogodkov v regiji in boljšemu sodelovanju med ponudniki kulturnih dejavnosti.
• Povečati tržno naravnanost žive kulturne produkcije in produktov, ki jih izdelajo različne
kulturne organizacije (programi temelječi na odprti kodi...), kar bi prispevalo k boljšemu
povezovanju gospodarstva in kulture.
• V okviru oblikovanja turistične ponudbe se oblikujejo raznovrstne tematske turistično –
kulturne poti.
• Priprava programa trženja kulturne dediščine v regiji.
Predstavitev priprave RRP LUR 2007 - 2013 Upravnemu odboru GZS OZ
Ljubljana – 23. 5. 2005
Prisotni: Vojka Ravbar (SKB d.d.), Slavko Lamberger (G. P. Bežigrad d. d.) , Aleš Peternel
(Petrol d.d.), Alojz Ivančič (Kovinar ), Andrej Košak (Pekarna Vrnika), Martin Japelj (Marja
d.o.o.), Tomaž Visenjak (Kompas d.d.), Rudi Zavrl (GZS d.d.9, Franc Zalar (Ljubljanske
Mlekarne), Vito Osojnik (Tosama), Karl Destovnik (Center Kontura d.o.o.), Marta Turk (ZP
Ljubljanske regije), Andrej Šegula (OZL).
Tema: Predstavitev izhodišč priprave RRP LUR 2007-2013 povabilo k sodelovanju.
Sklep: Upravni odbor bo predlagal 5 članov, ki bodo sodelovali pri pripravi RRP LUR 2007 2013 in dogovor o ponovnem srečanju v septembru na temo predstavitve do takrat izvedenih
aktivnosti za pripravo RRP LUR.
Delavnica »E-uprava« - 25. 5. 2005
Udeleženci: Matej Černetič - Občina Brezovica, - Helena Čuk - Občina Dobrova Polhov
Gradec,Ivan Rožnik - Občina Horjul, Valentin Zdravko Špes - Občina Litija, Anton Peršak,
Občina Trzin, dr. Marjan Rihar, – Občina Vrhnika, Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Darko Krajnc Oikos d.o.o., Marija Zakrajšek – Oikos d.o.o., Urša Šolc - Oikos d.o.o., Matej Gojčič – RRA
LUR, Vesna Resinovič - RRA LUR, Lorena Korošec - RRA LUR.
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Tudi vabljeni: Alojz Močnik - Občina Borovnica, Anton Jakopič - Občina Dobrepolje,
Primož Zupančič - Občina Dol pri Ljubljani, Cveta Zalokar Oražem - Občina Domžale, Janez
Lesjak - Občina Grosuplje, Janez Cimperman - Občina Ig, Jernej Lampret – Občina Ivančna
Gorica, Anton Tone Smolnikar - Občina Kamnik, Tomaž Drolec - Občina Komenda, Janez
Nagode - Občina Logatec, Matej Kotnik - Občina Lukovica, Stanislav Žagar - Občina
Medvode, mag. Tomaž Štebe – Občina Mengeš, Martin Rebolj - Občina Moravče, dr. Jože
Jurkovič - Občina Škofljica, Milan Izlakar - Občina Šmartno pri Litiji, Anton ZakrajšekObčina Velike Lašče, Brane Podgoršek - Občina Vodice, Miran Zrimec - MOL, mag. Jože
Zrimšek - Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Direktorat za informacijsko
družbo.
Tema posveta : Pogovor o razvitosti podpornih sistemov za krepitev koncepta informacijske
družbe in oblikovanje prednostnih nalog na področju razvoja informacijske družbe v
Ljubljanski urbani regiji v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2007-2013.
Vsebina:
• Informacijske možnosti, ki jih ponuja internet, so v občinskih upravah premalo
izkoriščene. Vse informacije, ki zadevajo poslovanje občanov in z občani bi morale biti
objavljene na internetu. Problem pri tem so sredstva in ljudje, ki bi to delo opravljali.
• V regiji je potrebno tudi v prihodnje vzpodbujati tako uporabo interneta med lokalnimi
prebivalstvom kot tudi razvoj drugih e-aktivnosti: elektronsko poslovanje,
ustanavljanje/oblikovanje baz podatkov.
• Regijski sistem uvajanja e-uprave mora biti kompatibilen z državnim; zato je potrebna
koordinacija in sodelovanje med državno in lokalno upravo .
• Skupen portal občin bi bil dobrodošel tako na nivoju regije kot tudi države.
Delavnica »Enake možnosti« - 26. 5 .2005
Udeleženci: Gregor Gročnel, Tatjana Nikolič - Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine, Julka Gorenc - Javni stanovanjski sklad MOL, MOL, Valerija Janhar Černivec - MU, OZSV,
Edo Sikošek - Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Brigita Crljevič - Mladinski center
Kamnik, Haris Tahimirovič - Zveza Romov Slovenije, Tomaž Kondrad - Zora Plus, Rajko
Štingl - Občina Mengeš, Zdenka Tomažič - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih
Ljubljana, Marjan Pograjec – Občina Dobrova Polhov Gradec, Martin Rebolj - Občina
Moravče, Nuša Šink - CSD Domžale, Danica Kolšek - CDS Litija, Rado Radetič - CDS
Šiška, Matjaž Medvešček - Zavod Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije
MISS, Ivo Koritnik, Damjan Stanovnik - Občina Vodica, Drago Stanovnik - Občina
Brezovica, Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Darko Krajn – Oikos d.o.o., Marija Zakrajšek - Oikos,
d.o.o., Terezija Krajcer – RRA LUR, Lorena Korošec - RRA LUR.
Tudi vabljeni: Alojz Močnik - Občina Borovnica, Anton Jakopič - Občina Dobrepolje,
Primož Zupančič - Občina Dol pri Ljubljani, Cveta Zalokar Oražem - Občina Domžale, Janez
Lesjak - Občina Grosuplje, mag. Daniel Fortuna - Občina Horjul, Janez Cimperman - Občina
Ig, Jernej Lampret – Občina Ivančna Gorica, Anton Tone Smolnikar - Občina Kamnik,
Tomaž Drolc - Občina Komenda, Mirko Kaplja - Občina Litija, Janez Nagode - Občina
Logatec, Matej Kotnik - Občina Lukovica, Stanislav Žagar - Občina Medvode, Martin Rebolj
- Občina Moravče, dr. Jože Jurkovič - Občina Škofljica, Milan Izlakar - Občina Šmartno pri
Litiji, Anton Peršak - Občina Trzin, Anton Zakrajšek - Občina Velike Lašče, dr. Marjan Rihar
- Občina Vrhnika, Center za socialno delo Grosuplje, Center za socialno delo Kamnik, Center
za socialno delo Ljubljana - Bežigrad, Center za socialno delo Ljubljana – Center, Center za
socialno delo Moste Polje, Center za socialno delo Ljubljana - Vič Rudnik, Uprava za
99

Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije 2007-2013
PROGRAM -PREDLOG

izvrševanje kazenskih sankcij, Varuh človekovih pravic RS, Društvo podeželskih žena
»Ajda«, Društvo žena in deklet na podeželju »Sosede«, Društvo podeželskih žena Tuhinjske
doline, Društvo podeželskih žena Moravče, Društvo podeželske mladine Kamnik, Društvo
podeželske mladine Moravče, Metelkova mesto, Zavod ŠOLT, Urad za enake možnosti,
Mladinski svet Slovenije, Mladinski svet Ljubljana, Urad RS za mladino, Študentska
organizacija Ljubljana, UP - Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem Slovenije,
Urad za droge, Slovensko združenje za zmanjšanje škodljivih posledic plesnivih drog,
Društvo za integracijo homoseksualnosti, Društvo prijateljev istospolno usmerjenih mladih,
Mestna zveza prijateljev mladine, Urad za mladino MOL, Azilni dom, Zveza invalidskih
društev ILCO Slovenije, Sonček - Zveza društev za cerebralno paralizo, Zveza društev slepih
in slabovidnih Slovenije, Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, E-študentski servis Ljubljana,
E-študentski servis Domžale, E-študentski servis Kamnik, Študentski klub Domžale.
Tema posveta : Pogovor o enakih možnosti v povezavi s konkurenčnostjo regije v okviru
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 2013.
Vsebina:
• V Sloveniji in tudi regiji je potrebno zagotoviti vsem prebivalcem enake možnosti pri
dostopu do izobraževanja in dela in na ta način zagotoviti zmanjševanje socialnih in
drugih razlik.
• Premalo je prilagojenih oblik izobraževanja za različne prikrajšanih skupine (podjetniško
izobraževanje za slepe, invalide...)
• Prav tako je potrebno zagotoviti boljšo dostopnost za invalide glede javnega potniškega
prometa (zvočna opozorila, signalizacija v križiščih za gluhe in naglušne); medtem ko se
arhitektonske ovire vsaj v Mestni občini Ljubljana uspešno postopno odpravljajo, se temu
problemu drugod po regiji premalo posvečajo.
• Pri zagotavljanje enakih možnosti pri dostopu do dela in kapitala prikrajšanih skupin je
nujna širša medijska podpora, spodbujanje in osveščanje širokega kroga ljudi.
• Veliko dela s prikrajšanimi skupinami opravijo prostovoljci. Potrebno bi jih bilo primerno
materialno nagrajevati ter vzpostaviti sistem bonus točk, ki bi prostovoljcem pomagale pri
zaposlovanju.
Zaključki:
• Na podlagi analize stanja e-uprav v občinah regije se pripravi projekt skupne spletne
strani - portala, ki bo vključeval: e-storitve namenjene olajšanju nekaterih birokratskih
postopkov in vsebine, ki bodo omogočale razbremenitev dela občinskih uprav in boljšo
dostopnost za občane.
• Pri vzpostavljanju skupnega portala je potrebno biti pozoren na dvoje, in sicer na
kompatibilnost: tehnološko in vsebinsko ter na zaščito informacijskega sistema pred
zlorabami.
• Preveriti je potrebno tudi interes občin v regiji glede izmenjave informacij na področju
prijav na razpise in objave razpisne dokumentacije za posamezne projekte na skupnem
portalu, s čimer bi prispevali h konkurenčnosti in večji učinkovitosti regije.
Sestanek JP Snaga - 18. 5. 2005
Udeleženci: Janko Kramžar - JP Snaga, Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Lorena Korošec – RRA
LUR.
Tema: Pogovor o urejanju javne komunalne infrastrukture in razvoju javnih storitev v okviru
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 2013.
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Sestanek KP Kamnik – 18. 5. 2005
Udeleženci: Janez Petek – KP Kamnik, Jurij Kobal – Oikos d.o.o..
Tema: Pogovor o urejanju javne komunalne infrastrukture in razvoju javnih storitev v okviru
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013.
Sestanek JP Prodnik d.o.o. -18. 5. 2005
Udeleženci :Marko Fatur – JP Prodnik, Jurij Kobal - Oikos d.o.o., Matej Gojčič – RRA LUR.
Tema: Pogovor o urejanju javne komunalne infrastrukture in razvoju javnih storitev v okviru
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 2013.
Sestanek KP Logatec—20. 5. 2005.
Udeleženci: Igor Petek - KP Logatec, Janez Nagode - občina Logatec, Jurij Kobal - Oikos
d.o.o., Matej Gojčič – RRA LUR, Lorena Korošec - RRA LUR.
Tema: Pogovor o urejanju javne komunalne infrastrukture in razvoju javnih storitev v okviru
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 2013.
Sestanek JKP Grosuplje – 24. 5. 2005
Udeleženci: Janez Skarlovik - JKP Grosuplje, Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Matej Gojčič - RRA
LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Pogovor o urejanju javne komunalne infrastrukture in razvoju javnih storitev v okviru
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 2013.

Junij 2005
Sestanek KUD France Prešeren- junij 2005.
Udeleženci: Špela Kučan – KUD France Prešeren, Jurij Kobal – Oikos d.o.o, Marija
Zakrajšek – Oikos d.o.o., Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Sestanek Zavod za zaposlovanje – 17. 6. 2005
Udeleženci:Metka Cerar – Zavod za zaposlovanje, Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Lorena
Korošec- RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Sestanek BTC d.d. – Franci Malis - 7. 7. 2005
Udeleženci: Franci Malis - BTC d.d., Jurij Kobal - Oikos d.o.o., Lorena Korošec – RRA
LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007-2013.
Projektna ideja, ki je zanimiva za BTC d.d.: povezava centra Ljubljane in BTC ja.
Sestanek KD Group – Nataša Kušar - 8. 7. 2005.
Udeleženci: Nataša Kušar - KD Group, Jurij Kobal – Oikos d.o.o., Lorena Korošec - RRA
LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007-2013.
Projekt , ki ga bo KD Group realiziral v Mestni občini Ljubljana: projekt Šumi.
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Dogovori: Do konca julija Nataša Kušar preveri, s katerimi projekti bi se KD Group še lahko
vključil v RRP LUR 2007 – 2013.
Sestanek z županj in županov občin Ljubljanske urbane regije - 21. 6. 2005
Udeleženci: Občina Borovnica- Slavka Gerdina, Občina Dobrepolje- Anton Jakopič, Občina
Dol pri Ljubljani- Franc Vončina, Občina Dobrova Polhov Gradec – Helena Čuk, Občina
Domžale - Vinko Juhart, Občina Grosuplje – Janez Lesjak, Občina Kamnik - Martina Bajde,
Občina Litija - Peter Repovž, občina Medvode - Rok Tomšič, Mestna Občina Ljubljana Miloš Pavlica, Občina Logatec - Janez Nagode, Občina Lukovica - Katka Mav, Občina Trzin
– Anton Peršak, Občina Vrhnika – dr. Marjan Rihar, Služba RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko - mag. Igor Strmšnik, Oikos d.o.o. – Jurij Kobal, Marija Zakrajšek, RRA
LUR – Lilijana Resinovič, Brigita Urbančič, Terezija Krajcer, Matej Gojčič, Lorena Korošec.
Tema:: Predstavitev že opravljenih aktivnosti v okviru RRP LUR 2007-2013.
priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 –
2013.
Sklep: Sprejme se predlog prihodnjih aktivnosti v okviru priprave Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013.
Sestanek Občina Ig - 29. 6. 2005
Udeleženci: Janez Cimperman – občina Ig, Lilijana Resinovič – RRA LUR, Lorena Korošec
– RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
projekt Krajinski park Ljubljana, projekt zavarovanja manjših zavarovanih območij Iški
Vintgar (posredovali tudi strokovne podlage), regionalna zasnova prostorskega razvoja za
področje prometa.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR: poslovna cona.

Julij 2005
Sestanek Občina Moravče – 4. 7. 2005
Udeleženci: Martin Rebolj - občina Moravče, Lilijana Resinovič – RRA LUR, Lorena
Korošec - RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
regionalna zasnova prostorskega razvoja za področje prometa, projekti s področja komunalne
infrastrukture.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR: povezovanje občin v ustanavljanje
skupnih služb predvsem na področju prostorskega urejanja.
Sestanek Občina Ivančna Gorica – 5. 7. 2005
Udeleženci: Janez Radoš - občina Ivančna Gorica) Lilijana Resinovič – RRA LUR, Lorena
Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
projekti s področja E-uprave, regionalna zasnova prostorskega razvoja za področje prometa.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR 2007 - 2013: projekt povezovanje
občin v ustanavljanje skupnih služb (vzpostavljen je že projekt skupnega komunalnega
inšpektorja za občine Litija, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji in Ivančna Gorica), projekt
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda Krke v RRP LUR 2007 - 2013.
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Sestanek Občina Mengeš – 5. 7. 2005
Udeleženci: mag. Tomaž Štebe - občina Mengeš, Jernej Stritih – Oikos d.o.o., Lilijana
Resinovič RRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
regionalna zasnova prostorskega razvoja za področje prometa.
Naloge za izvedbo regionalne zasnova prostorskega razvoja za področje prometa: V okviru
RRP LUR 2007 - 2013 v mesecu juliju pripravimo projektno nalogo na temo regionalne
zasnove prostorskega razvoja za področje prometa, ki jo posreduje RRA LUR mag. Janez
Božiču, ministru za promet, v vednost pa še Tomažu Vidicu in Petru Verliču. Mag. Tomaž
Štebe organizira sestanek z mag. Janezom Božičem, ministrom za promet.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR: upravljanje porečij Pšate in
Kamniške Bistrice.
Sestanek Občina Komenda – 6. 7. 2005
Udeleženci: Alenka Gruden - Občina Komenda, Majda Ravnikar - Občina Komenda, Lilijana
Resinovič – RRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
projekti s področja zagotavljanja podpornega okolja za podjetništvo, regionalna zasnova
prostorskega razvoja za področje prometa.
Sestanek Občina Velike Lašče - 8. 7. 2005
Udeleženci: Anton Zakrajšek - Občina Velike Lašče, Jerica Tomšič - Občina Velike Lašče,
Lilijana Resinovič – RRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
ureditev javnega prometa, projekt povezovanja kulturne dediščine.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR 2007-2013: ureditev cestne
infrastrukture.
Sestanek Občina Horjul - 11. 7. 2005
Udeleženci: Ivan Rožnik - občina Horjul, Jana Jereb – občina Horjul, Lilijana ResinovičRRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
regionalna zasnova prostora v povezavi s prometom, ureditev javnega prometa, projekti s
področja podpornega okolje za podjetnike, projekti E portala.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR: plinifikacija, izgraditev športnega
centra, mladinski programi.
Sestanek Občina Škofljica - 13. 7. 2005
Udeleženci: dr. Jože Jurkovič – občina Škofljica, Lilijana Resinovič – RRA LUR, Lorena
Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007 - 2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
regionalna zasnova prostora v povezavi s prometom, projekt izvedba čistilne naprave –
Želimlje, Vnanje Gorice.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR: projekt izgradnje primarnega
kanala (sestavni del projekta VO-KA).
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Sestanek Občina Šmartno pri Litiji – 18. 7. 2005
Udeleženci: Milan Izlakar – občina Šmartno pri Litiji, Lilijana Resinovič – RRA LUR,
Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Predstavitev aktivnosti v okviru priprave RRP LUR 2007-2013.
Projekti, iz nabora projektnih idej, za katere so občine pripravljene združevati sredstva:
vključevanje kulturne dediščine v turistično ponudbo (Grad Bogenšerk - projektne ideje
dobimo do konca avgusta), poslovna cona.
Ostali projektni predlogi občine za vključitev v RRP LUR: obvozna cesta, projekt izgradnje
obvozne ceste, odlagališče za smeti.
Sestanek RRA LUR z nekaterimi nosilci razvoja v regiji - 14. 7. 2005
Udeleženci: Janez Nagode- Občina Logatec, Anton Peršak – Občina Trzin, Cvetka Cvek –
Zavod za zaposlovanje RS, Andrej Šegula – GZS OZ Ljubljana, Jurij Kobal – Oikos d.o.o.,
Marija Zakrajšek – Oikos d.o.o., Lilijana Resinovič – RRA LUR, Brigita Urbančič – RRA
LUR, Terezija Krajcer – RRA LUR, Matej Gojčič- RRA LUR, Vesna Resinovič – RRA LUR,
Lorena Korošec – RRA LUR
Tema: Pogovor o ključnih razvojnih projektih regije, ki bodo predstavljeni na delovnem
srečanju v okviru priprave strokovnih podlag za pripravo Državnega razvojnega programa
2007 - 2013.
Zaključki:
1 Ljubljanska urbana regija bo na delovnem srečanju v okviru priprave strokovnih podlag za
pripravo Državnega razvojnega program 2007 - 2013 predstavila svoje ključne razvojne
prioritete kot državne prioritete in ne kot regijske.
2. Ključni razvojni sklopi, ki jih želi Ljubljanska urbana regija vključiti v Državni razvojni
program 2007 - 2013 so: promet, prostor in kultura.
3. Predstavitev ključnih regijskih pobud (promet , prostor in kultura) z namenom, da se
le-te vključijo v Državni razvojni program 2007-2013 pripravi in predstavijo na delovnem
srečanju v okviru priprave strokovnih podlag za pripravo Državnega razvojnega programa
2007 -2013, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.
4. V okviru vsebine, ki se nanaša na sodelovanje med državo in regijo, se izpostavi vprašanje
pričakovanega razpisa za lokalno infrastrukturo (predmet razpisa, pričakovano sofinanciranje
za Ljubljansko urbano regijo, razpisni pogoji…).
Sestanek Ministrstvo za promet - 26. 7. 2005
Udeleženci: mag. Janez Božič- Ministrstvo za promet, Peter Verlič – Ministrstvo za promet,
Marjan Krasnič – Ministrstvo za promet, mag. Tomaž Štebe -Občina Mengeš, Jurij Kobal –
Oikos d.o.o., Lilijana Resinovič – RRA LUR, Matej Gojčič- RRA LUR, mag. Lorena
Korošec- RRA LUR.
(Opomba: Seznam udeležencev v zapisniku je nepopoln.)
Namen: Namen sestanka je bil predstaviti ministru za promet potrebo po ureditvi javnega
potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji in proučitev možnosti za sodelovanje pri
projektu Regionalnih zasnov prostorskega razvoja za potrebe prometnih ureditev.
Vsebina :
- Mag. Tomaž Štebe in predstavniki RRA – LUR so predstavili pomen ureditve javnega
potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji ob navezavi na sosednje regije, saj
naraščajoči promet v prestolnici otežkoča nadaljnji razvoj in delovanje somestja.
Predvsem je potrebno izboljšati sodelovanje med subjekti, odgovornimi za javni potniški
promet in pripraviti skupen načrt razvoja in upravljanja javnega potniškega prometa. Prvi
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korak na tej poti bi bila izdelava regionalnih zasnov prostorskega razvoja, ki se bodo
posvetile predvsem razvoju javnega potniškega prometa, s pomočjo katerega bo mogoče
uskladiti in jasno prikazati cilje, ki jih regija na tem področju želi doseči.
- Ministra mag. Janeza Božiča je zanimalo, kakšen je status Regionalne razvojne
agencije Ljubljanske urbane regije in predvsem kakšno je stališče Ministrstva za okolje in
prostor glede urejanja problematike razvoja prometa s pomočjo regionalnih zasnov
prostorskega razvoja.
- Predstavniki RRA-LUR so pojasnili, da je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije javni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana in ima
pooblastilo vseh 25 občin znotraj Ljubljanske urbane regije za opravljanje nalog razvojne
agencije.
- Slišati je bilo tudi, da Ministrstvo za okolje spodbuja regionalne razvojne agencije k
izdelavi regionalnih zasnov prostorskega razvoja, ki so manjkajoči člen med Strategijo
prostorskega razvoja Slovenije in občinskimi prostorskimi akti. V Ljubljanski urbani
regiji je ta še posebej potrebna za ureditev razvoja prometa, saj se zaradi pomanjkanja
širšega koncepta ureditve pojavljajo težave pri umeščanju tras posameznih cestnih
odsekov v prostor.
- Minister mag. Janez Božič je razložil, da podpira izdelavo regionalnih zasnov
prostorskega razvoja za ureditev prometna v Ljubljanski urbani regiji. S 1. 8. 2005 bo
pričel na Ministrstvu za promet delovati Direktorat za prometno politiko, ki bo odgovoren
za sodelovanje pri tovrstnih projektih, ter določil Matjaža Vrčka kot kontaktno osebo
Ministrstva za promet pri izvedbi tega konkretnega projekta.
- Dr. Marjan Krasnič s področja za prometno politiko je pojasnil, da je v pripravi Zakon
o javnem potniškem prometu, ki bo omogočil integracijo posameznih sistemov prevoza
potnikov ter uvajanje enotnih vozovnic in voznih redov. Želi si, da bi se v pripravo zakona
vključili tudi predstavniki ljubljanskega in mariborskega urbanega območja, kjer bo
kvaliteta pripravljenega zakona prišla najbolj do izraza.

Avgust 2005
Sestanek GZS OZ LJUBLJANA - 31. 8. 2005.
Udeleženci: Andrej Šegula - GZS –OZ Ljubljana, Darko Krajnc (Oikos d.o.o.), Marija
Zakrajšek - Oikos d.o.o. , Lorena Korošec.
Tema: Določitev aktivnosti v okviru priprave projektov za Regionalni razvojni program LUR
ter iskanje podpornega okolja gospodarstvu.
Zaključki :
• RRA LUR in GZS OZ Ljubljana bosta skupaj zasnovala Razvojni svet za gospodarstvo, ki
bo gospodarsko posvetovalno telo v regiji, hkrati pa bodo sklepi sveta osnova za
načrtovanje gospodarskih projektov. Poudarek delovanja sveta bo na konkretnih in
uporabnih vsebinah. Svet bo deloval pod okriljem GZS OZ Ljubljana skozi srečanja in
sestanke s predstavniki gospodarstva. Sestava udeležencev sveta bo odsevala geografsko
in gospodarsko strukturo regije. Za prvi skupni »ustanovni sestanek bomo skupaj določili
splošno temo« in teme, o katerih se bomo pogovarjali na naslednjih srečanjih. RRA LUR
bo pripravila osnovno predstavitev Razvojnega sveta za gospodarstvo z opredelitvijo
njegovega namen delovanja.
• Pripravil se bo osnutek projektov s področja gospodarstva, ki bodo vključeni v RRP.
Osnutki bodo pripravljeni, upoštevajoč sklepe razvojnega sveta, izvedene sestanke ter
zaključke predhodnih tematskih delavnic, ki so bile opravljene z različnimi ciljnimi
skupinami.
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•

Poleg projektov bo s pomočjo razvojnega sveta in sestankov potrebno določiti glavne
podporne projekte gospodarstvu (kot so na primer: regija znanja, grozdenje, prenos
izkušenj, izobraževanje podjetnikov ...).

September 2005
Sestanek Slovenski center PEN - 6. 9. 2005
Udeleženci: Ivo Frbežar - Slovenski center PEN, Jurij Kobal - Oikos d.o.o., Lorena Korošec
– RRA LUR.
Tema:: Vključitve projektov s področja kulture v Regionalni razvojni program za obdobje
2007 – 2013.
Zaključki:
• Koordinator delavnice Kultura in njena konkurenčnost v regiji v okviru razvojnega
foruma bo Ivo Frbežar.
• Vsi projektni predlogi, tudi ti ki so nam bili posredovani na današnjem sestanku, bodo
dani v obravnavo na delavnici Kultura in njena konkurenčnost v regiji v okviru
razvojnega foruma.
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Oktober 2005
Razvojni forum – 5. 10. 2005 (Priloga 6).
Namen: Aktivna vključitev nosilcev razvoja v javno obravnavo Regionalnega razvojnega
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013.
Kraj: GZS, Dimičeva 11 Ljubljana.
Datum: 5. 10. 2005
Predsedujoči: g. Anton Peršak
Udeleženci: Sašo Kulašič, MOL – OGDT, Simon Hlebec, Obrtna zbornica Vrhnika, Marjan
Rihar, Občina Vrhnika, Igor Petek, Komunalno podjetje Logatec, Andrej Pogačnik, Občina
Škofljica, Jože Sambt, Ekonomska fakulteta Ljubljana, Damjan Stanonik, JP Komunala
Vodice, Vinko Juhart, Občina Domžale, Boštjan Jordan, Kam – Bus d.d. Kamnik, Aleš
Juhant, Območna obrtna zbornica Domžale, Irena Miloševič, Riko d.o.o., Valentina
Lavrenčič, MOP – Urad za prostorski razvoj, Jože Skubic, Sindikat železniškega transporta
Slovenije, Lojze Gosar, Celota – Zavod za razvoj, Jurij Kobal, Oikos d.o.o., Darko Krajnc,
Oikos d.o.o., Marija Zakrajšek, Oikos d.o.o., Pia Korošec, Oikos d.o.o., Anton Jakopič,
Občina Dobrepolje, Saša Gradišek, Center za razvoj Litija, Aleš Erčulj, Kenguru d.o.o., Grit
Ackermann, Združenje delodajalcev Slovenije, Mavricija Batič, Zavod RS za zaposlovanje,
OS Ljubljana, mag. Marina Trampuš, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Andrej ŠegulaGZS, OZ LJ., Igor Vrhovec, GZS, OZ LJ, Igor Brlek, Študentska založba, Dario Seraval,
OKRD MU MOL, Katja Žagar, Občina Trzin, Alenka Avžlahar, Založba Sanje, Lilijana
Pahor, Knjižnica Otona Župančiča, Andreja Sabati Šuster, Srednješolski center Rudolfa
Maistra, Brigita Marinšek, Občina Škofljica, Špela Kaše, Zavod MISS, Goro Osojnik,
Gledališče Ane Monro, Dušan Dovč, Zavod SCCA – Ljubljana, Kulturna stična točka, Vojko
Stopar, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Marija Zakrajšek, Oikos d.o.o., Marjan Oblak,
Občina Medvode, Tone Peršak, Občina Trzin, Irena Veselko, Mestni muzej Ljubljana, Jože
Gornik, CNVOS, Milena Nunič, MOL – OGN, Jože Cestnik, Občina Litija, Dejan Mezek,
MOL – OGN, Julka Gorenc, Javni stanovanjski sklad MOL, E. V. Barkej SBTPS, Nataša
Magister, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Sanja Belec, Zavod RS za zaposlovanje,
OS Ljubljana, Marko Eržen, MG – PT ESRR, Jože Nose, Občina Škofljica, Urša Kavčič,
Mednarodna organizacija za migracije, Pia Korošec, Oikos d.o.o., Janez Kolar, Dinamis,
Janez Kolar s.p., Alenka Gorza Jereb, Občina Logatec, Biserka Cizar, MOL – Inšpektorat,
Jožef Jeraj, Državni svet RS, Karl Destovnik, Sklad dela Ljubljana, Janez Lesjak, Občina
Grosuplje, Alenka Malenšek, Mednarodna organizacija za migracije, Jožka Hegler, Javni
stanovanjski sklad MOL, Brigita Crljenić, Mladinski svet Kamnik/NC Kotlovnica, Andrej
Jus, Infos d.o.o., Ljudmila Novak, evropska poslanka, Robert Ilc, Pisarna EP poslanke
Ljudmile Novak, Marija Šterbenc, JAPTI, Romana Butolen, RCR d.o.o., Uroš Eberl, Javni
holding Ljubljana d.o.o., Jože Vilfan, Podjetnik d.o.o., Matjaž Medvešek, Zavod MISS, Jože
Kovič, Občina Litija, Drago Dolenc, JP VO – KA Ljubljana, Ivo Frbežar, Slovenski center
PEN, Miran Jereb, Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik, Božo Leščanec, Holding
Slovenske železnice d.o.o., Janita Eržen, Zavod RS za zaposlovanje - OS Ljubljana, Andrej
Kos, Fakulteta za elektrotehniko, Marjan Bricl, Občina Moravče, Vitomir Simunišek, CSD
Moste, Katarina Kozinc Bratoš, GZS – Oddelek za EU zadeve, dr. Zarjan Fabjančič, Univerza
v Ljubljani, Miloš Bajt, MOL – OGJSP, Vitomir Čop, OŠ Vič, Lilijana Resinovič, RRA
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LUR, Terezija Krajcer, RRA LUR, Matej Gojčič, RRA LUR, Brigita Urbančič, RRA LUR,
mag. Lorena Korošec, RRA LUR, Maša Resinovič, RRA LUR, Vesna Resinovič , RRA LUR.

Razvojni forum Ljubljanske urbane regije je organizirala Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije, ki skrbi za pripravo Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 - 2013. V letošnjem letu je bilo v okviru priprave
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013
organiziranih šest tematskih delavnic in številna srečanja z nosilci razvoja v regiji, da bi lahko
v Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013 vključili
prednostne naloge z določeno izvedbeno strukturo.
V okviru plenarnega dela foruma je najprej potekalo predavanje z naslovom Regije v svetu, ki
ga je imela ga. Ljudmila Novak, poslanka v Evropskem parlamentu. V okviru svoje
predstavitve je nakazala razlike v regionalni ureditvi posameznih držav članic EU in s tem
povezano različno pozicijo regij v komunikaciji z državnimi in evropskimi institucijami. V
nadaljevanju foruma je ga. Lilijana Resinovič, direktorica RRA LUR, predstavila potek
dosedanje razprave v okviru priprave Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije za obdobje 2007 – 2013, predlagane cilje, strategije in ukrepe novega razvojnega
programa ter projektne ideje različnih interesnih skupin, ki so bile posredovane kot predlogi
za vključitev v RRP LUR 2007 – 2013. Dopoldanski del srečanja se je zaključil z razpravo o
regiji kot zgodovinski in ne administrativni formi, ki jo je vodil in usmerjal dr. Zarjan
Fabjančič.
Popoldanski del foruma je bil namenjen delu udeležencev foruma v delavnicah, katerih
vsebino, razpravo in zaključke na kratko povzemamo v nadaljevanju:
1.DELAVNICA »KULTURA ZA KONKURENČNO REGIJO«
Prisotni: Ivo Frbežar, Slovenski center PEN, Igor Brlek, Študentska založba, Dario Seraval,
MOL – OKRD, Katja Žagar, Občina Trzin, Alenka Avžlahar, Založba Sanje, Lilijana Pahor,
Knjižnica Otona Župančiča, Andreja Sabati Šuster, Srednješolski center Rudolfa Maistra,
Brigita Marinšek, Občina Škofljica, Špela Kaše, Zavod MISS, Goro Osojnik, Gledališče Ane
Monro, Dušan Dovč, Zavod SCCA – Ljubljana & CCP, Vojko Stopar, Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti, Marija Zakrajšek, Oikos d.o.o., Marjan Oblak, Občina Medvode, Tone
Peršak, Občina Trzin, Lilijana Resinovič, RRA LUR, mag. Lorena Korošec, RRA LUR,
Vesna Resinovič, RRA LUR.
Tema delavnice:
• Vključevanje kulture v Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2007 – 2013.
• Iskanje ključnih projektov v kulturi, ki bodo koristili več organizacijam in
ustvarjalcem.
• Postaviti cilje razvoja kulture v regiji za nekaj let.
Vsebina in poudarki razprave:
• Vsebina predstavitve ozadja in namena delavnice je predstavljena v priloženih
predstavitvah.
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Pomembno je spremeniti gledanja na kulturo le kot na dejavnost, ki le porablja javna
sredstva; kultura ima namreč številne kompleksne učinke, ki prispevajo tudi h
konkurenčnosti regije.
• Ponudniki kulturnih storitev so zainteresirani za sodelovanje z občinami v regiji,
vendar so pri dosedanjih poskusih vzpostavitve sodelovanja z občinami le-te bile
neodzivne.
• Med akterji s področja kulture se mora vzpostaviti mreža sodelovanja tako na lokalni
kot tudi regionalni ravni, med javnim in zasebnim sektorjem ter med kulturnimi in
turističnimi organizacijami.
• Povezati je potrebno živo kulturno ustvarjalnost z novimi prireditvenimi prostori.
• Kulturna produkcija v regiji se mora aktivno vključiti v procese evropske integracije.
Prihodnje aktivnosti predstavljajo morda ti projekti:
• RRA LUR mora postati povezovalni člen med ponudniki storitev s področja kulture in
občinami Ljubljanske urbane regije.V ta namen naj RRA LUR organizira srečanje
med predstavniki občin in zainteresiranimi ponudniki storitev s področja kulture.
• RRA LUR mora podpirati mreženje na področju kulture. V ospredju je predvsem
mreženje knjižnic, festivalov, gledališč in knjigarn.
• Vzpostavitev skupnega kulturnega portala bi prispeval k boljši promociji kulturnih
dogodkov v regiji in k boljšemu sodelovanju med ponudniki kulturnih dejavnosti.
2. DELAVNICA »PODPORNO OKOLJE ZA UČINKOVITO GOSPODARSTVO,
Prisotni: Nadja Cvek, Evropska banka za obnovo in razvoj, Sašo Kulašič, MOL – OGDT,
Simon Hlebec, Obrtna zbornica Vrhnika, Marjan Rihar, Občina Vrhnika, Igor Petek,
Komunalno podjetje Logatec, Tone Peršak, Občina Trzin, Andrej Pogačnik, Občina
Škofljica, Jože Sambt, Ekonomska fakulteta Ljubljana, Damjan Stanonik, JP Komunala
Vodice, Vinko Juhart, Občina Domžale, Boštjan Jordan, Kam – Bus d.d. Kamnik, Aleš
Juhant, Območna obrtna zbornica Domžale, Irena Miloševič, Riko d.o.o., Valentina
Lavrenčič, MOP – Urad za prostorski razvoj, Jože Skubic, Sindikat železniškega transporta
Slovenije, Lojze Gosar, Celota – Zavod za razvoj, Darko Krajnc, Oikos d.o.o, Anton Jakopič,
Občina Dobrepolje, Saša Gradišek, Center za razvoj Litija, Aleš Erčulj, Kenguru d.o.o.,
Branko Petovar, Grit Ackermann, Združenje delodajalcev Slovenije, Mavricija Batič, Zavod
RS za zaposlovanje, OE LJ; mag. Marina Trampuš, Srednja ekonomska šola Ljubljana; Igor
Vrhovec, GZS, OZ LJ; Brigita Urbančič, RRA LUR.
Tema delavnice:
• Delovanje podpornega okolja danes.
• Predlogi za razvoj storitev.
Vsebina in poudarki razprave:
• Vsebina predstavitve ozadja in namena delavnice je predstavljena v priloženih
predstavitvah.
• Za Ljubljansko urbano regijo je značilno neskladje med ponudbo delovnih mest in
povpraševanjem; prav tako je šibko tudi sodelovanje med gospodarstvom in
izobraževalno sfero.
• Današnjo percepcijo podjetništva v družbi je potrebno spremeniti, in sicer s pomočjo
izobraževanja o podjetništvu, ki ga je potrebno uvajati na vseh ravneh izobraževalnega
sistema in ob podpori promocijskih aktivnosti.
• Podjetniških idej ne primanjkuje; primanjkuje pa finančnih virov, ki bi bile v pomoč
pri realizaciji teh idej. Zlasti podjetniki začetniki imajo premalo informacij o razpisih
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in možnostih sofinanciranja. Tudi v inkubatorjih, je bilo poudarjeno v razpravi, ni
dovolj prostora za podjetnike.
3. DELAVNICA »KAJ LAHKO LJUBLJANSKA URBANA REGIJA PRIČAKUJE OD
PREDSEDOVANJA SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI?«
Prisotni: Irena Veselko, Mestni muzej Ljubljana, Jože Gornik, CNVOS, Milena Nunič, MOL
– OGN, Jože Cestnik, Občina Litija, Dejan Mezek, MOL – OGN, Julka Gorenc, Javni
stanovanjski sklad MOL, E. V. Barkej, SBTPS, Nataša Magister, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, Sanja Belec, Zavod RS za zaposlovanje - OS Ljubljana, Marko Eržen, MG
– PT ESRR, Jože Nose, Občina Škofljica, Urša Kavčič, Mednarodna organizacija za
migracije, Irma Butina, GZS ZPS, Pia Korošec, Oikos d.o.o., Janez Kolar, Dinamis d.o.o.,
Janez Kolar s.p., Alenka Gorza Jereb, Občina Logatec, Biserka Cizar, MOL – Inšpektorat,
Tomaž Wraber, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, Jožef Jeraj, Državni svet RS,
Terezija Krajcer, RRA LUR, Matej Gojčič, RRA LUR, Maša Resinovič, RRA LUR
Tema delavnice:
• Kako izkoristiti priložnost, ki se ponuja ob sovpadanju dveh obdobij, in sicer
razvojnega obdobja 2007 – 2013 in predsedovanja Slovenije Evropski Uniji 2008?
Vsebina in poudarki razprave:
• Vsebina predstavitve ozadja in namena delavnice je predstavljena v priloženih
predstavitvah.
• Smo neorganizirana družba, nimamo ciljev in nismo usklajeni.
• Če želimo, da imajo cilji motivacijski značaj, morajo biti jasni in otipljivi.
• Cilj, ki bo aktiviral ljudi tako, da bodo izkoristili priložnost, ki se ponuja s
predsedovanjem Slovenije Evropski uniji, je: Slovenija v vrhu sveta.
• Razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2013 in program
priprave predsedovanje Slovenija Evropski uniji predstavljata enoten dokument.
• Podprojekt omenjenega enotnega projekta pa naj bo promocija v smislu identifikacije
posameznika s cilji Evropske unije. Potrebno je razviti tudi pripadnost Ljubljanski
urbani regiji, ki je ni; pred tem pa je potrebno graditi samo identiteto regije.
Delu v delavnicah je sledil zaključni del foruma, v okviru katerega so najprej moderatorji
posameznih delavnic predstavili zaključke delavnic, ki jih povzemamo v nadaljevanju:
Sklepe delavnice »Kultura za konkurenčno regijo«, ki jih je udeležencem predstavil g.
Ivo Frbežar, moderator omenjene delavnice, povzemamo v nadaljevanju:
• Osnovna sklepna ugotovitev delavnice »Kultura za konkurenčno regijo« je, da že
sama organizacija omenjene delavnice predstavlja velik napredek glede zaznavanja
pomena kulture v družbi.
• V planske in razvojne dokumente občin je kultura zelo redko uvrščena, kar pomeni,
da bo tokrat kultura v okviru Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije za obdobje 2007- 2013 ustrezno uvrščena.
• Položaj ( in ponudba ) kulture je v regiji zelo različen, če primerjamo Mestno občino
Ljubljana in ostale občine v regiji ( primer razvitosti in samozadostnosti Ljubljane
kot centra z izjemno pestro ponudbo ).
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•
•
•
•

Kultura, inštitucije in posamezni ustvarjalci so dejansko nepovezani, delovanje
razdrobljeno.
Povezati je potrebno organizacije, posameznike in občine - konkretno se je izoblikoval
predlog sodelovanja v okviru knjižnične mreže.
Potrebno bo pripraviti posamezne kulturne projekte in jih po potrebi vključiti v druge (
npr. gospodarstvo ) in z njimi konkurirati za sredstva.
Organizirati nadaljevanje omenjene delavnice.

Sklepe delavnice »Podporno okolje za učinkovito gospodarstvo«, ki jih je udeležencem
predstavil g. Andrej Šegula, eden izmed moderatorjev omenjene delavnice, povzemamo
v nadaljevanju:
•
Potrebno je izboljšati poslovno okolje podjetij, predvsem je potrebno poceniti dostop
do virov, ki jih podjetnik potrebuje za začetek poslovanja in zmanjšati administrativne ovire.
•
Omejujoč dejavnik je tudi gospodarjenje s prostorom, ki ni prilagojeno dinamičnim
zahtevam tržnega gospodarstva.
•
Sodelovanje med gospodarstvom in univerzo ni zadovoljivo, izobraževalni sistem ne
zadovoljuje potreb gospodarstva, potrebno je spodbujati in promovirati vpis na tehnične šole
in fakultete.
•
Potrebno je izboljšati družbeni status podjetnika, kar bo povečalo zanimanje za
podjetništvo. Pomemben del tega je:
o
učenje podjetništva na vseh nivojih izobraževanja,
o
promocija podjetništva in podjetniške kulture.
Sklepe delavnice »Kaj lahko Ljubljanska urbana regija pričakuje od predsedovanja
Slovenije Evropski uniji ?«, ki jih je udeležencem foruma predstavil g. Jože Vilfan,
moderator omenjene delavnice povzemamo v nadaljevanju:
Jože Vilfan, vodja delavnice je na začetku postavil vprašanje, ali je postopek, po katerem se
lotevamo razvojnih programov, pravi. Po njegovem mnenju je pravilna metodologija takšna,
da si neka skupnost zastavi zelo konkreten cilj, ki motivira vse udeležence te skupnosti. Ta
cilj izhaja iz percepcije te skupnosti glede problemov, s katerimi se spopada, in analize želja,
ki jih želijo ljudje uresničiti. Cilj je sintetična kvaliteta, h kateri vsi težimo in s katero so
odpravljeni problemi, kot jih vidimo in so uresničene želje, ki jih imamo. Cilje je treba nato
razgraditi na podcilje, te pa na podpodcilje. S projektnim pristopom se predvidi časovni okvir
doseganja vseh podpodciljev, s tem pa podciljev in končnega cilja. Pri drugačno zasnovanih
prijemih - zlasti pri takih, ki so najbolj “v navadi” - pa se naštejejo aktivnosti, ki naj dajo
zaželene cilje. Izkaže se, da te aktivnosti ne vodijo zanesljivo do ciljev in potem se vsi
izgovarjajo, da “projekti niso dobro vodeni itd.” Težava je pa v izhodiščnem konceptu
oziroma metodologiji. S stališča primerjave dveh metodologij so udeleženci delavnice tudi
ocenili, da delo na razvojnih programih RA LUR poteka po “običajni metodi”, zaradi tega je
vprašljivo, kakšne rezultate bo imelo. Nasprotni predlog je naslednji:
1. Treba je izkoristiti sovpadanje dveh pomembnih obdobij, razvojno obdobje EU 20072013 in obdobje predsedovanja Slovenije EU. Oba razvojna dokumenta je treba pojmovati
kot enoten projekt, ki ima podprojekt za a) predsedovanje Slovenije EU in b) razvojno
obdobje EU 2007-2013.
2. Vse, kar je bilo doslej ugotovoljeno v smislu želenih ciljev in želenih projektov, bi bilo
treba oblikovati po predlagani alternativni metodologiji. Potem bi se bilo treba izzivov
lotiti s preizkušeno ekipo projektnih vodij.
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3. Kar se tiče skupnosti, na katero se projekti nanašajo, bi bilo treba doreči identiteto LUR.
V ta namen je treba sklicati sestanek županov LUR, ki naj se izrečejo o podpori ideji, da
se utrdi identiteta LUR.
4. Kar se tiče podprojekta priprave Ljubljane na predsedovanje EU, bi bilo treba filozofijo
“kaj lahko LUR pričakuje od predsedovanja Sloveniji EU”, ki odseva pričakovanja v
smislu, kaj lahko LUR dobi, obrniti v trditev, kako se lahko LUR predstavi najuspešneje
Evropi, oziroma, kaj lahko LUR v polletnem obdobju predsedovanja pokaže kot svoj
prispevek h kvaliteti življenja v Sloveniji in Evropi.
5. Na koncu razvojnega foruma je zaključke srečanja povzel predsedujoči foruma g. Anton
Peršak: Eden od problemov, s katerim se srečujemo v okviru Ljubljanske urbane regije, je
pomanjkanje ustrezne motivacije za bolj aktivno sodelovanje v uresničevanju razvojnega
programa regije. Akterji v regiji nismo dovolj angažirani za to delo; zato se v večini
primerov sodelovanje začne in konča s formalnimi srečanji in razpravami o tem, da LUR
nima na voljo sredstev za uresničevanje svojega programa. Stranski rezultat delavnice
»Kaj lahko Ljubljanska urbana regija pričakuje od predsedovanja Slovenije Evropski uniji
?«, ki jo je vodil g. Jože Vilfan, je tudi ideja o organizaciji motivacijske delavnice oziroma
srečanja županov Ljubljanske urbane regije, na katerem bi se pogovorili o njihovem
nadaljnjem delu in višji stopnji angažiranosti pri oblikovanju programa in uresničevanju
programa regionalnega razvoja. Iniciativo za organizacijo te delavnice oziroma srečanja
naj bi po mnenju g. Vilfana prevzel g. Anton Peršak; pri tem pa bomo upoštevali
pripombo ga. Lilijane Resinovič, direktorice RRA LUR, da se to srečanje lahko izvede
tudi v okviru Sveta regije, ki se v regiji vzpostavlja. Namen srečanja bi bil, če je to
mogoče, spodbuditi občutek pripadnosti LUR in dogovor o tem, kako bi vendarle bilo
mogoče pospešiti uresničevanje razvojnega programa (pridobiti potrebna sredstva),
prispevati k prepoznavnosti regije med ljudmi itd.
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Sestanek Dobrova Polhov Gradec - 12. 10. 2005
Udeleženci: Helena Čuk - Občina Dobrova Polhov Gradec, Mateja Tavčar - Občina Dobrova
Polhov Gradec, Vesna Resinovič – RRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema :Vključevanje razvojnih potreb občine Dobrova Polhov Gradec v regionalni program
ter sodelovanje občine Dobrova Polhov Gradec in RRA LUR.
Zaključki:
• Prednostne naloge občine Dobrova Polhov Gradec v obdobju 2004 - 2010 so zapisane
v Razvojnem programu občine za obdobje 2004 - 2010.
• Področja, za katera se je občina pripravljena povezovati z drugimi občinami in
združevati sredstva, so: razvoj podeželja in regionalna zasnova prostora.
• Največjo težo med vsemi razvojnimi projekti občine Dobrova Polhov Gradec ima
projekt ureditev javne infrastrukture. V okviru tega projekta občina Dobrova Polhov
Gradec pričakuje od RRA LUR, da bo v okviru svojih pristojnosti podprla področje
vključevanje ureditve javne infrastrukture kot enega izmed področij za sofinanciranje iz
neposrednih spodbud v naslednjem letu.
Sestanek Občina Šmartno pri Litiji - 13. 10. 2005
Udeleženci: Milan Izlakar – Občina Šmartno pri Litiji, Lilijana Resinovič- RRA LUR, Lorena
Korošec – RRA LUR.
Tema: Vključevanje razvojnih potreb občine Šmartno pri Litiji v regionalni program ter
sodelovanje občine Šmartno pri Litiji in RRA LUR.
Zaključki:
• Prednostne naloge občine Šmartno pri Litiji v obdobju 2005 - 2008 so zapisane v Načrtu
razvojnih programov za obdobje 2005-2008 (v prilogi).
• Področja, za katera se je občina pripravljena povezovati z drugimi občinami in združevati
sredstva so: ureditev vodovodnega sistema, sanacija odlagališča Rakovnik in priprava
primerjalne, ureditev obvozne ceste, ki občino povezuje z Dolenjsko, investicije v grad
Bogenšperk (obnovitev zbirk in povečanje prenočitvenih kapacitet), investicija v
večnamensko športno dvorano, izgradnja manjših čistilnih naprav, povečanje
stanovanjskih kapacitet v občini (možnost sodelovanja s Stanovanjskim skladom
Ljubljana), izdelava prostorske strategije občine, obnova sakralnih objektov in kulturnega
doma.
• Največjo težo med vsemi razvojnimi projekti občine Šmartno pri Litiji imata Dobrova
projekta sanacija odlagališča Rakovnik in investicije v grad Bogenšperk. Občina pričakuje
od RRA LUR, da bo v okviru svojih pristojnosti podprla področje vključevanje ureditve
javne infrastrukture kot enega izmed področij za sofinanciranje iz neposrednih spodbud v
naslednjem letu in pri pripravi projektne dokumentacije za razpise.
Sestanek Občina Komenda - 14. 10. 2005
Udeleženci: Alenka Gruden – Občina Komenda, Mira Grdinčič – Občina Komenda, Lilijana
Resinovič – RRA LUR, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Vključevanje razvojnih potreb občine Komenda v regionalni program ter sodelovanje
občine Komenda in RRA LUR.
Zaključki:
• Predstavitev vsebine razvojnega foruma Ljubljanske urbane regije, ki je bil 5. 10.
2005.
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• Prednostne naloge občine Komenda bodo posredovane RRA LUR v obliki Excelove
tabele v prihodnjem tednu.
• Področja, za katera se je občina pripravljena povezovati z drugimi občinami in
združevati sredstva, so: regionalna zasnova prostora in kulturna dejavnost.
• Največjo težo med vsemi razvojnimi projekti občine Komenda ima projekt Poslovna
cona Komenda.
Sestanek Občina Borovnica - 17. 10. 2005
Udeleženci: Alojz Močnik – Občina Borovnica, Lilijana Resinovič – RRA LUR, Brigita
Urbančič – RRA LUR.
Tema: Vključevanje razvojnih potreb občine Borovnica v regionalni program.
Prioritetni projekti občine Borovnica:
6. Promet- ureditev cestnega in železniškega prometa.
7. Izgradnja vodovoda.
8. Zaščita vodnega vira »Vršaja«- medobčinski projekt, saj je se z vodo oskrbujejo
prebivalci občine Borovnica in Vrhnika. Vodni vir za 30.000 ljudi, od tega 80% za občino
Vrhnika. Voda je izredno kakovostna, potencialno ogroženost vira predstavlja bližina
kemične tovarne Fenolit in transporti kemikalij.
9. Kulturno-tehnična zaščita ostanka stebra čez 500 metrov dolgega zidanega železniškega
viadukta, ki je sodil med največje tehnične dosežke 19. stoletja, saj so z njim premostili
razsežno dolino.
10. Izvajanje razvojnega programa podeželja.
Sestanek Občina Horjul - 19. 10. 2005
Udeleženci: Ivan Rožnik – občina Horjul, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Vključevanje razvojnih potreb občine Horjul v regionalni program ter sodelovanje
občine Horjul in RRA LUR.
Zaključki:
• Področja, za katera se je občina pripravljena povezovati z drugimi občinami in združevati
sredstva, so: razvoj podeželja, mobilnost in kultura.
• Največjo težo med vsemi razvojnimi projekti občine Horjul v naslednjih letih so:
investicija v šolo, telovadnico in vrtec. Prav tako se v prihodnjem obdobju načrtuje tudi
industrijska poslovna cona.
• Občina Horjul ima v načrtu tudi pripravo prostorske strategije občine.
• Ivan Rožnik se bo z Matejem Gojčičem - RRA LUR, glede prostorske strategije občine in
z Brigito Urbančič - glede industrijske cone.
Sestanek Občina Medvode - 19. 10. 2005
Udeleženci: Rok Tmšič – občina Medvode, Sandi Bartol – Turistično društvo Medvode,
Matjaž Šušterši – Turistično društvo Zbilje, Vida Bališ - Turistično društvo Medvode, Lilijana
Resinovič – RRA LUR, Lorena Korošec- RRA LUR.
Tema: Vključevanje razvojnih potreb občine Medvode v regionalni program ter sodelovanje
občine Medvode in RRA LUR.
Zaključki:
• Ključna področja, v katera bo občina investirala v prihodnjem obdobju, so: raziskava o
možnostih uporabe toplega vrelca v Pirničah, ureditev in oživitev nekdanjega kopališča ob
Sori (pod Senico), rekreacijska infrastruktura (kolesarske poti in pešpoti: zlasti ureditev
poti okoli Zbiljskega jezera), ureditev mirujočega prometa (parkirišča in parkirnine na
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področju Polhograjskih dolomitih, Šmarne gore in v centru Medvod), investicije v
izgradnjo kanalizacije Vaše-Goričane-Rakovnik-Sora, kjer še ni zgrajen primarni vod v
Sori, medtem ko zaradi nezgrajenih tras po vasi Vaše, Goričane in Rakovniku tudi
zgrajeni primarni vod ne more delovati. Pri realizaciji teh nalog občina Medvode
pričakuje pomoč od RRA LUR, predvsem v smislu pridobivanja finančnih virov.
Sestanek Občina Vrhnika - 24. 10. 2005
Udeleženci: dr. Marjan Rihar – Občina Vrhnika, Maja Dremelj – Občina Vrhnika, Marijan
Prijatelj - Občina Vrhnika, Andrej Treven – Občina Vrhnika, Lilijana Resinovič – RRA LUR,
Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Vključevanje razvojnih potreb občine Vrhnika v regionalni program ter sodelovanje
občine Vrhnika in RRA LUR.
Zaključki:
• Občina Vrhnika pripravlja razvojno prostorsko strategijo in strategijo razvoja občine.
Ključna področja, ki so zajeta v strategiji razvoja občine, so: družbene dejavnosti,
gospodarstvo, okolje, promet, prostor. Javna predstavitev omenjene strategije bo 22. 11.
2004; občina Vrhnika bo RRA LUR še pred 22.11 poslala osnutek strategije razvoja na
vpogled.
• Regijski projekti, za katere se je občina pripravljena povezovati in združevati sredstva:
projekt Zaščita porečja Ljubljanice, projekt Regijsko odlagališče nereaktivnih odpadkov,
projekt ustanovitve regijskega reciklažnega centra.
Sestanek Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana - 26. 10. 2005
Udeleženci: Tomaž Wrabner - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, Branko
Petovar - Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Sodelovanja med Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Ljubljana (MDSS LJ)
in RRA LUR; preverjanje možnosti sodelovanja na konkretnih projektih.
Vsebina: RRA LUR in MDSS LJ bosta skupaj organizirala delavnico na temo arhitektonske
prilagoditve za ljudi z okvarami vida, in sicer januarja 2006.

November 2005
Sestanek Občina Trzin - 29. 11. 2005
Udeleženci: Anton Peršak – Občina Trzin, Katja Žagar – Občina Trzin, Lilijana Resinovič –
RRA LUR, Brigita Urbančič – RRA LUR.
Tema : Prioritetni projekti občine Trzin, vključevanje le teh v regionalni razvojni program
2007-2013 in sodelovanje z RRA LUR
Prioritetni projekti občine Trzin:
• Dom za starejše občane, varovana stanovanja, center za dnevno oskrbo in pomoč na
domu. Projekt načrtujejo skupaj z domom za starejše občane iz Mengša, pričakujejo tudi
pomoč RRA LUR. Vrednost projekta brez varovanih stanovanj je ocenjena na 600
milijonov SIT. Občina pripravlja PGD, gradbeno dovoljenje naj bi pridobili v začetku leta
2006.
• Povezovalna ulica med Mlakami in IOC, na kateri bo tudi kolesarska steza.
• Z Občino Mengeš se dogovarjajo o kolesarski povezavi med občinama, ki bo potekala
mimo gradu Jablje.
• Občina načrtuje izgradnjo obvoznice, za katero sta zainteresirani tudi občini Mengeš in
Domžale.
• Na lokaciji zdajšnjega KUD-a načrtujejo izgradnjo novega doma.
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•
•
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•

Občina načrtuje tudi izgradnjo socialnih stanovanj na lokaciji, kjer je sedaj zbiralnica
mleka. Zgrajena bo večnamenska stavba, v kateri bodo tudi socialna stanovanja
Občina Trzin nima svojega pokopališča, zato ga nameravajo zgraditi.
Obnovitev domačije Ivana Hribarja – kulturna dediščina
Izgradnja športnega park - en del je že zgrajen, sedaj kupujejo zemljišča za izgradnjo
novega objekta, pot do objekta, parkirišče. Za pot in parkirišče so že narejeni načrti.

December 2005
9. seja Programskega odbora
9. seja Programskega odbora za pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2002
– 2006, ki na podlagi Akta o ustanovitvi RRS LUR določa, da do imenovanja članov RRS
LUR opravlja njegovo funkcijo Programski odbor za pripravo Regionalnega razvojnega
programa za obdobje 2002 – 2006 do njegove prve konstitutivne seje RRS LUR - 9. 12. 2005.
Udeleženci: Občina Borovnica - Alojz Močnik, Občina Brezovica – Drago Stanovnik, Občina
Dobrepolje - Anton Jakopič, Občina Dobrova Polhov Gradec - Helena Čuk, Občina Dol pri
Ljubljani - Franc Vončina, Občina Domžale - Vinko Juhart, Občina Grosuplje – Janez Lesjak,
Občina Horjul - Ivan Rožnik, Občina Kamnik – Martina Bajde, Občina Litija - Jože Kovič,
Občina Logatec – Janez Nagode Občina Lukovica - Franci Bernot, Občina Medvode – Marjan
Oblak, Občina Mengeš – Viljem Marjan Hribar, MOL - Tomaž Souvan, Občina Škofljica –
Jože Nose, Občina Trzin - Anton Peršak, Občina Vrhnika - dr. Marjan Rihar, Sklad dela
Ljubljana – Karl Destovnik, GZS OZ Lj - Andrej Šegula, Tehnološki park Ljubljana - Iztok
Lesjak, Univerza v Ljubljani – dr. Zarjan Fabjančič, Holding Ljubljana – Uroš Eberl,
Biotehnična fakulteta - Andrej Udovč, Snaga d.o.o .- Janko Kramžar, Zavod za zaposlovanje
RS – Janita Eržen, Snaga d.o.o - Janko Kramžar, MDDSZ - Sašo Sedmak, Sklad dela - Karl
Destovnik, Tosama Domžale - Vitomir Osojnik, RRA LUR - Lilijana Resinovič, Brigita
Urbančič, Terezija Krajcer, Matej Gojčič, Lorena Korošec.
Tema: Obravnava in sprejem osnutka Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije za obdobje 2007 – 2013.
Sklepi:
• Sprejme se Osnutek Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2007 – 2013 z dopolnitvami, ki so jih posredovali člani Programskega odbora.
• Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije v okviru priprave Regionalnega
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 pripravi nabor
malih projektov občin.
Sestanek Občina Logatec - 19. 12. 2005
Udeleženci: Anton Vladič – Naklo d.o.o., Simona Šušteršič Štrukelj – Občina Logatec,
Nevenka Malavašič - Zavod za varstvo kulturne dediščine, Lorena Korošec – RRA LUR.
Tema: Vključitev idejnega projekta Clalustra Alpium Iuliarum v RRP LUR 2007 - 2013.
Zaključki:
• Projekt Clalustra Alpium Iuliarum se vsebinsko naša na ukrep Kultura kot konkurenčna
prednost regije, ki je eden izmed ukrepov , vključenih v RRP LUR 2007 - 2013.
• V letu 2006 se začnejo izvajati aktivnosti povezovanja in koordiniranja dejavnosti, ki so
povezane z projektom in se izvajajo v občinah Ljubljanske urbane regije.
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Januar 2006
Sestanek s predstavniki MOL – 19. 1. 2006
Namen: Predstavitev osnutka RRP LUR 2007-2013 in možnosti vključevanja projektov
MOL v strateške dokumente.
Udeleženci: Danica Simšič, Miloš Pavlica, Lilijana Resinovič, načelniki oddelkov MOL in
vodje služb
Sestanek – 30. 1 .2006
Namen. Predstavitev osnutka RRP LUR 2007-2013 na seji partnerjev OS Ljubljana..
Udeleženci: Miloš Pavlica, (MOL) Anton Jakopič (Dobrepolje), Andrej Šegula – GZS – OE
Ljubljana, Franc Mušič (Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije GIZ), Jože
Tomelj (Združenje delodajalcev Slovenije), Vito Doltar (Konfederacija sindikatov 90
Slovenije) Miloš Trampuž. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Mitja Šušter
Milena Glavač - območna RRA, Zvone Mikič- Skupnost Csd, Niko Jež – FF. Neva Šlibar –
Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Janita Eržen, Mavricija Batič, Bojana Priboršič
Perič (ZRSZ OS Ljubljana).

Februar 2006
Sestanek s predstavniki SVRL - 22. 2.2006
Namen: Predstavitev RRP LUR 2007 – 2013 predstavnikom SVRL
Udeleženci: mag. Miran Gajšek, mag, Igor Strmšnik, Lilijana Resinovič.

Marec 2006
10. seja Programskega odbora za pripravo Regionalnega razvojnega programa za
obdobje 2002 – 2006 , ki na Akta o ustanovitvi podlagi sklepa, ki ga je izdal Svet RRA
LUR na podlagi takrat veljavne zakonodaje, opravlja dela in naloge RRS do njegove
prve konstitutivne seje RRS LUR - 3. 3. 2006.
Udeleženci:
Občina Borovnica - Alojz Močnik, Občina Brezovica - Drago Stanovnik, Občina Dobrepolje Anton Jakopič, Občina Dol pri Ljubljani - Franc Vončina, Občina Domžale - Vinko Juhart,
Občina Grosuplje – Janez Lesjak, Občina Ig - Marica Zupan, Občina Litija - Jože Kovič,
Občina Lukovica – Katka Mav, Občina Medvode – Marjan Oblak, Občina Mengeš – Viljem
Marjan Hribar, MOL - Tomaž Souvan, Občina Škofljica – Ivan Jordan, Občina Trzin - Anton
Peršak, Občina Vrhnika - dr. Marjan Rihar, Tehnološki park Ljubljana – mag. Iztok Lesjak,
Univerza v Ljubljani – dr. Zarjan Fabjančič, Holding Ljubljana – Rajko Horvat, Biotehnična
fakulteta – dr. Andrej Udovč, Zavod za zaposlovanje RS – Janita Eržen, MDDSZ - Sašo
Sedmak, KNSSS - Neodvisnost – Franjo Matjašič, Tosama Domžale d.d. - Vitomir Osojnik,
MOP- Direktorat za prostor- Valentina Lavrenčič, RRA LUR - Lilijana Resinovič.
Tema: Obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka Regionalnega razvojnega programa
Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013.
Sklepi: Programski odbor za pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane
regije za obdobje 2002 - 2006, ki do prve konstitutivne seje Regionalnega razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije opravlja naloge regionalnega razvojnega sveta, sprejme drugi
osnutek Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 2013, s podanimi predlogi v razpravi.
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April 2006
11 .seja Programskega odbora seja za pripravo Regionalnega razvojnega programa za obdobje
2002 – 2006 , ki na podlagi sklepa, ki ga je izdal Svet RRA LUR na podlagi takrat veljavne
zakonodaje, opravlja dela in naloge RRS do njegove prve konstitutivne seje RRS LUR - 19.4.
2006.
Udeleženci: Občina Borovnica - Alojz Močnik, Občina Brezovica - Drago Stanovnik, Občina
Dobrepolje - Anton Jakopič, Občina Dobrova Polhov Gradec - Helena Čuk, Občina Grosuplje
– Janez Lesjak, Občina Kamnik – Ivan Pristovnik, Občina Litija - Jože Kovič, Občina
Lukovica – Katka Mav, Občina Mengeš – mag. Tomaž Štebe, MOL - Tomaž Souvan, Občina
Trzin - Anton Peršak, Občina Vrhnika - dr. Marjan Rihar, Občina Velike Lašče – Anton
Zakrajšek , Biotehnična fakulteta- Andrej Udovč, Tehnološki park Ljubljana – mag. Iztok
Lesjak, Univerza v Ljubljani – dr. Zarjan Fabjančič, Javni Holding Ljubljana – Rajko Horvat,
Zavod za zaposlovanje RS – Janita Eržen, MDDSZ - Sašo Sedmak, Tosama Domžale d.d. Vitomir Osojnik, MOP- Direktorat za prostor- Barbara Strajner, JP Snaga d.o.o. - Janko
Kramžar, GZS – Igor Vrhovec, RRA LUR - Lilijana Resinovič.
Tema: Obravnava in sprejem predloga Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2007 – 2013.
Sklepi:
Programski odbor za pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
za obdobje 2002 - 2006, ki do prve konstitutivne seje Regionalnega razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije opravlja naloge regionalnega razvojnega sveta, je obravnaval
predlog Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 –
2013 in ugotavlja:
• da je postopek priprave akta potekal v skladu s sprejetim načrtom priprave regionalnega
razvojnega programa Ljubljanske urbane regije, ki so ga sprejeli župani občin LUR na
sestanku 19. 4. 2005,
• da predloženi predlog Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za
obdobje 2007 – 2013 sledi ciljem Strategije razvoja Slovenije.
Programski odbor za pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije
za obdobje 2002 - 2006, ki do prve konstitutivne seje Regionalnega razvojnega sveta
Ljubljanske urbane regije opravlja naloge regionalnega razvojnega sveta, predlaga predlog
Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 – 2013 v
besedilu dopolnjenem z utemeljenimi pripombami, podanimi na 11. seji Programskega
odbora, v sprejem Svetu Ljubljanske urbane regije.
Sestanek s predstavniki Službe Vlade RS za razvoj - 11.4.2006
Namen: predstavitev RRP LUR 2007-2013 predstavnikom Službe Vlade RS za razvoj
Udeleženci: dr. Andrej Horvat, Marko Hren, mag, Miran Gajšek, Lilijana Resinovič.
Posredovanje predloga RRP LUR v postopek vrednotenja Službi Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko- 28. 4. 2006

Junij 2006
Posredovanje poziva Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za izdajo
mnenja k RRP LUR 2007-2013 v 45 dnevih od oddaje dokumenta v vrednotenje v skladu z
zakonom.
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Julij 2006
Posredovanje poziva Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za izdajo
mnenja k RRP LUR 2007-2013 v 45 dnevih od oddaje dokumenta v vrednotenje v skladu z
zakonom.

Avgust 2006
Posredovanje poziva Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko za izdajo
mnenja k RRP LUR 2007-2013 v 45 dnevih od oddaje dokumenta v vrednotenje v skladu z
zakonom (Priloga 10).

September 2006
•
•
•
•
•

5. 9.2006 konstitutivna seja Sveta regije.
12. 9. 2006 Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko posreduje
mnenje s pridržkom; pozitivno mnenje se pogojuje z vključitvijo območnega razvojnega
programa območnega partnerstva Središče Slovenije, ki je bilo ustanovljeno junija 2006.
21. 9. 2006 Center za razvoj Litija posreduje RRA LUR območni program razvojnega
partnerstva Središče Slovenje.
Zunanji izvajalec in Center za razvoj Litija se dogovorita o načinu vključevanja vsebin
ORP v RRP LUR.
Način vključevanja potrdi tudi RRA LUR.

Oktober 2006
Dan odprtih vrat RRA LUR – 20. 10. 2006
Namen predstavitev RRP LUR 2007-2013 zainteresirani javnosti in posredovanje povabila k
sodelovanju pri pripravi izvedbenega dela RRP LUR 2007 - 2013.

November 2006
Posredovanje predloga RRP LUR, dopolnjen v skladu s priporočilom SVLR v postopek ponovnega Službi Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko - 2. 11.
2006.
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