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I IZHODIŠČA, NAMEN IN POTEK IZVAJANJA 
PROJEKTA 
 
Namen projekta »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega 
načrta« Ljubljanske urbane regije1 (v nadaljevanju SPRPN LUR) je bil pripraviti 
strokovne podlage za regionalni prostorski načrt, to je opraviti analizo prostora in 
njegovih sestavin, analizo razvojnih procesov na posameznih območjih v regiji, 
izdelati scenarije prostorskega razvoja in predlagati rešitve v obliki zasnov 
prostorskih sistemov. Strokovne podlage predstavljajo prvo fazo izdelave 
regionalnega prostorskega načrta Ljubljanske urbane regije. 
 
Pri izdelavi projekta so bile – poleg ravni statistične oz. razvojne regije, ki jo 
opredeljuje LUR – upoštevane še tri nadregionalne teritorialne ravni: globalna, 
evropska in državna raven. Za omenjene tri nadregionalne ravni so bile v 
zaključnem delu projekta pripravljene razvojne usmeritve, ukrepi in projekti, za 
regionalno raven pa, poleg omenjenega, še zasnove prostorskih ureditev. 
 
Gradivo je bilo pripravljeno ob upoštevanju dosegljivih podlag in študij ter z 
zbiranjem drugih podatkov. Upoštevane so bile tudi informacije, pridobljene na 
sestankih z župani občin LUR in njihovimi sodelavci, na javnih tematskih 
delavnicah ter rezultati delovnih sestankov članov ožje projektne skupine2 in 
izdelovalcev projekta. Razen ravni občin in regije je v gradivu obravnavana tudi 
raven funkcionalne urbane regije – evropskega metropolitanskega območja rasti 
Ljubljane. 
 
Slika 1: Evropsko metropolitansko območje rasti Ljubljane v Sloveniji 

 
 
Projekt je bil razdeljen na pet ključnih aktivnosti, ki so podrobneje opredeljene v 
projektni nalogi naročnika projekta, Regionalne razvojne agencije LUR (v 
nadaljevanju RRA LUR). To so: 

 Ključna aktivnost št. 1: Strokovne podlage o naravnih danostih LUR. 
 Ključna aktivnost št. 2: Strokovne podlage o družbenih danostih LUR. 
 Ključna aktivnost št. 3: Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR. 
 Ključna aktivnost št. 4: Scenarij prostorskega razvoja, zasnove prostorskih 

ureditev in usmeritve za regionalni prostorski načrt LUR. 
                                                 
1 Naročnik projekta »Strokovne podlage za pripravo regionalnega prostorskega načrta« je Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske urbane regije. Projekt je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, delno pa 22 od 26 občin, ki tvorijo Ljubljansko urbano regijo. 
2 Seznam članov ožje projektne skupine je dostopen na http://www.rralur.si/projekti/prostor/. 
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 Ključna aktivnost št. 5: izdelava strateške ocene vplivov na okolje za zasnove 
prostorskih ureditev. 

 
Projekt je vključeval še dve dodatni aktivnosti, ki jih je izvajalec projekta izvedel 
skladno s ponujenim programom dela. Gre za: 

1. Vzpostavitev medmrežnega GIS sistema za spremljanje priprav strokovnih 
podlag RPN LUR. 

2. Izvedbo moderatorsko vodenih vključevalnih dejavnosti. 
 
Poleg tega je izvajalec pripravil še tri dodatna besedila, ki so priložena 
zaključnemu poročilu projekta: ekonomski in sociološki vidiki prostorskega 
razvoja LUR ter ključni razvojni projekti LUR nadregionalnega in naddržavnega 
pomena. 
 
Vsi rezultati opravljenega dela so v obliki poročil dostopni na spletni strani 
projekta http://rralur-prostor.uirs.si. 
 
Izdelava projekta SPRPN LUR je bila vsebinsko usklajena s cilji in ukrepi 
veljavnega Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2007 – 2013 (v 
nadaljevanju RRP LUR). Program med drugim vsebuje tudi zahtevni razvojni cilj, 
da bo LUR postala »regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost življenja 
najvišja v Evropi«. 
 
Slika 2: Območje Ljubljanske urbane regije 

 
 
Informacije o poteku dela na projektu, aktivnostih in dogodkih ter rezultatih dela 
so dosegljive na spletni strani projekta. Interaktivna spletna stran projekta, ki 
vsebuje tudi medmrežni GIS sistem je, razen komuniciranja, prvič v prostorsko 
načrtovalski praksi v Sloveniji omogočila tudi interaktivno dopolnjevanje, 
komentiranje in ocenjevanje nabora predlaganih zasnov prostorskih ureditev.  
 
Izdelovalci projekta SPRPN LUR smo si v dinamičnem in spreminjajočem se 
širšem kontekstu prizadevali ujeti aktualni razvojni trenutek in v sodelovanju z 
naročnikom, občinami in drugimi deležniki pripraviti predloge razvojnih ciljev, 
usmeritev in ukrepov, ki lahko predstavljajo eno od osnov za dolgoročno 
prostorsko načrtovanje v LUR. 
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II KLJUČNE UGOTOVITVE ANALITIČNEGA DELA 
PROJEKTA 
 
V širši analitični del projekta je sodila izdelava treh ključnih aktivnosti, in sicer 
priprava strokovnih podlag o naravnih in družbenih danostih LUR ter priprava 
lokacijske študije razvojnih projektov iz RRP LUR. Dostop do celotnih besedil 
zaključnih poročil za omenjene ključne aktivnosti je možen na zavihku spletne 
strani projekta http://rralur-
prostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/lan
guage/sl-SI/Default.aspx. 
 
V nadaljevanju predstavljamo nekatere vsebinske poudarke analitičnih 
ugotovitev po posameznih tematskih področjih. 
 
 
1 Naravne danosti 
 
Prednost regije je bogata kulturna dediščina ter tesna povezanost urbanega in 
naravnega okolja. Naravno okolje v LUR je dobro ohranjeno, saj je kar 46 % 
površine LUR vključene v vsaj eno od naravovarstvenih kategorij (ekološko 
pomembno območje, posebno varstveno območje Natura 2000, naravna 
vrednota, zavarovano območje). 
 
Na področju razvoja kmetijstva se kot prednost LUR pojavljajo ugodni pogoji za 
kmetijstvo, kar omogoča razvoj ekološkega kmetijstva. Pridelava in predelava 
zdravih izdelkov ter oblikovanje blagovnih znamk omogočajo trženje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov z višjo dodano vrednostjo. Bližina večjih mest in naselij ter 
dobra prometna povezanost odpirajo možnosti trženja proizvodov na različnih 
tržnicah (eko-tržnice, lokalni tržni dnevi, zadruge ipd.). Dobra prometna 
povezanost in naravna ohranjenost prostora odpirata možnosti za razvoj 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (turizem, obrt, terapevtske kmetije). Bližina 
raziskovalnih ustanov omogoča povezovanje in sodelovanje med ustanovami in 
kmetijskimi enotami za razvoj in doseganje inovacij v kmetijstvu. 
 
Na področju razvoja gozdarstva se prednost LUR izraža v naravno dokaj 
ohranjenih gozdovih, ki omogočajo razvoj vseh funkcij gozdov. Veliki gozdni 
kompleksi omogočajo tako razvoj turizma in rekreacije v naravnem okolju, kot 
tudi gospodarsko izkoriščanje gozda – tako za potrebe industrije, kot tudi za 
izrabo lesne biomase za ogrevanje, tudi zaradi vedno dražjih ostalih goriv. 
 
Območja, ki so najbolj ustrezna za kratkotrajno preživljanje prostega časa v 
naravnem okolju, se nahajajo na celotnem območju LUR, na naravno bolj 
ohranjenih in doživljajsko pestrih območjih. 
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Slika 3: Potencial prostora za ohranjanje narave – varstvo območij z visoko 
ohranjenostjo naravnih procesov 

 
 
 
2 Demografija 
 
Demografsko se LUR deli na dve zelo različni območji: Mestno občino Ljubljana in 
vse ostale občine. Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL) je edina občina 
v regiji, ki je imela leta 2006 manj prebivalcev kot leta 1995. Je tudi edina 
občina, ki ima demografski padec in zelo visok negativen migracijski saldo z 
ostalimi občinami regije. Po drugi strani je večina vseh meddržavnih migracij 
usmerjena v MOL. Razlike v demografskih značilnostih med MOL in ostalim delom 
LUR so posledica preteklega demografskega razvoja. Rast Ljubljane kot mesta je 
bila vse do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja nadpovprečno hitra, nato 
pa je začela stagnirati in celo nazadovati. Demografsko je bil razvoj pri drugih 
občinah ravno obraten: v začetku so nazadovale ali stagnirale, sedaj pa zaradi 
priseljevanja iz MOL število prebivalcev narašča. 
 
Slika 4: Primerjava variantnih projekcij prebivalstva v LUR 

LUR: PRIMERJAVAVARIANTNIH PROJEKCIJ PREBIVALSTVA
SKUPNO ŠTEVILO PREBIVALCEV
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Projekcija prebivalstva po naravni rasti za LUR kaže na znižanje števila 
prebivalcev (državljanov Slovenije) od sedanjih 490 000 na 430 000 v letu 2030. 
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Skupno število prebivalcev regije, ki vključuje državljane in tujce, je trenutno 
okrog 510 000. Ob nespremenjenem številu tujcev bi v letu 2030 v LUR 
prebivalo približno 450 000 prebivalcev. Višje število prebivalcev bi bilo mogoče 
doseči ob čim hitrejšem dvigu celotne rodnosti proti 1,5 in z migracijsko politiko, 
ki bi delu tujcev-delavcev omogočila stalno naselitev na območju LUR. To pa 
poleg delovnega mesta pomeni tudi zagotovitev pogojev za reševanje 
stanovanjskega vprašanja. 
 
Prebivalstvo se z območij urbanih gostot seli na območja nižjih gostot poselitve, 
kar povečuje porabo prostora. Ker so območja priseljevanja upravno razdeljena, 
je težko izvajati enotno strategijo urejanja prostora z vidika poselitve. Razkorak 
med razporeditvijo delovnih mest in krajev bivanja prebivalstva se še povečuje, s 
tem pa narašča tudi obseg dnevne delovne migracije, ki postaja eden največjih 
problemov regije. Nadaljevanje koncentracije delovnih mest in dekoncentracije 
prebivalstva lahko poleg povečevanja stroškov za posameznike, gospodinjstva, 
občine in regijo kot celoto negativno vpliva tudi na obseg prostega časa in 
kakovost življenja.  
 
Pri oblikovanju dolgoročne razvojne strategije LUR je smotrno upoštevati 
predpostavko, da je trajen kakovosten razvoj regije možen tudi če število 
prebivalcev ne narašča. Visok indeks rasti prebivalstva ni nujni predpogoj za 
uspešen prostorski razvoj.3 
 
 
3 Poselitev 
 
LUR je s približno pol milijona prebivalcev največja slovenska regija. Na področju 
poselitve je za regijo značilna predvsem ugodna lega na vozlišču V. in X. 
vseevropskega koridorja in v središču države, policentrični sistem poselitve s 
središčnim položajem Ljubljane, visoka razvitost centralnih in storitvenih 
dejavnosti in dejstvo, da je mesto Ljubljana državno središče. Znotraj 
avtocestnega obroča Ljubljane se je že v veliki meri razvilo kompaktno mesto. 
Od tu navzven se ob pomembnejših prometnih koridorjih poselitev širi v obliki 
petih razvojnih smeri – proti severozahodu: Medvodam, Škofji Loki, Kranju, proti 
severu: Domžalam, Kamniku, proti vzhodu: Litiji, proti jugovzhodu: Grosuplju, 
Škofljici, Velikim Laščam in proti jugozahodu: Borovnici in Vrhniki. 
 
V koridorjih zgoraj opisanih razvojnih smeri je poselitev zgoščena v večja in 
manjša naselja, praviloma nastala iz starih vaških in trških jeder. Nekatera so se 
zaradi različnih družbenih in ekonomskih pogojev razvila v večje aglomeracije. V 
območjih med njimi prevladuje bolj ali manj razpršena gradnja enodružinskih hiš, 
ki so nastale v zadnjih desetletjih. Poleg tega se pojavljajo strnjena območja 
poselitve (praviloma nižje gostote) vzdolž prometnic, ki povezujejo lokalne 
centre. Ta v večini primerov delujejo kot spalna naselja za prebivalce, ki dnevno 
migrirajo na delo v Ljubljano ali v katero od gospodarskih con v regiji. Gostota 
poselitve v regiji je v večini naselij nizka, kar otežuje vzpostavitev ekonomsko 
upravičljivih storitvenih dejavnosti višjega ranga v subcentrih, saj v njihovem 
gravitacijskem območju ne biva zadostno število prebivalcev. 
 
                                                 
3 Rezultati regionalne demografske študije so dostopni na spletni strani projekta pod zavihkom http://rralur-
prostor.uirs.si/Poročila/Zaključnaporočilazaključneaktivnostiprojekta/tabid/84/language/sl-SI/Default.aspx. 
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Slika 5: Hierarhija centralnih naselij v LUR 

 
 
V LUR je po statističnih podatkih 1021 naselij. Za sistem poselitve v LUR je v 
zadnjem času čedalje bolj značilna vzpostavitev specializiranih 
monofunkcionalnih območij za bivanje (spalna naselja, razpršena po regiji), delo 
(gospodarske in poslovne cone, Ljubljana) in oskrbo / zabavo (regionalni 
nakupovalni centri, športni in rekreacijski centri, naravni parki). Naslednji 
nepogrešljivi element tega omrežja je cestni prostor. Javni promet, kakor tudi 
omrežje kolesarskih poti, v tem omrežju ne igrata pomembne vloge. Posledica 
tega vzorca je odvisnost prebivalcev od osebnega avtomobila, slaba lokalna 
opremljenost z družbeno, ter zaradi poselitve nizke gostote posledično tudi s 
komunalno infrastrukturo. 
 
Problematična je tudi razporeditev krajev bivanja prebivalstva in delovnih mest. 
Poselitev prebivalstva je razpršena, večina delovnih mest v regiji pa se nahaja v 
Ljubljani. 
 
 
4 Družbena javna infrastruktura 
 
Na področju družbene javne infrastrukture LUR, ki jo opredeljujejo dejavnosti 
vzgoje in izobraževanja, športa, zdravstva, socialnega varstva, kulture, javne 
uprave in verske dejavnosti, so prisotni številni problemi. Med najbolj perečimi 
so: pomanjkanje kapacitet za predšolsko vzgojo v večini občin LUR ter omejene 
kapacitete osnovnih šol, koncentracija srednješolskih ustanov v MOL, ki pogojuje 
dnevno migracijo dijakov (glej sliko 6), prostorska stiska in potrebe po izgradnji 
novih visokošolskih institucij ter šibko udejanjanje povezav med izobraževanjem 
in gospodarstvom.  
 
Na področju športa so bile izražene tako potrebe po objektih za prireditve 
mednarodnega pomena, kot tudi za objekte in odprta igrišča, ki bi prispevali h 
kvalitetnemu in bolj zdravemu življenju prebivalcev (otroška igrišča, športni 
centri, javnosti dostopni programi).  
 



 
 

 
7 

Pri zdravstveni oskrbi je problematično predvsem nazadovanje pri osnovni 
oskrbi, ki se odraža v prezasedenosti ambulant, pojavljajo pa se tudi določeni 
prostorski problemi umeščanja zdravstvenih objektov. 
 
Slika 6: Obseg dnevnih migracij dijakov na območje Ljubljane 

 
 
Pri socialnem varstvu prihaja vse bolj v ospredje problematika staranja 
prebivalstva in s tem povezana nujnost vzpostavitve medgeneracijskega 
povezovanja ter sodobnih in prilagodljivih oblik oskrbe in bivalnih možnosti za 
starejše. 
 
Na področju kulture je opazna nepovezanost kulturnih ustanov, neizrabljeni 
potenciali in potreba po bolj prepoznavni ponudbi in podobi kulturnih ustanov.  
 
Verske dejavnosti naj bi zagotavljale ustrezno ponudbo in objekte za različne 
veroizpovedi. 
 
Pri ureditvi javne uprave je problematično izrazito prostorsko zgoščanje v Mestni 
občini Ljubljana. Slednje vpliva na dostopnost storitev, prispeva pa tudi k 
povečanju števila dnevnih migracij, saj javna uprava zagotavlja veliko število 
delovnih mest. 
 
 
5 Oskrba z energijo 
 
Analiza oskrbe z energijo je pokazala, da je LUR, ki predstavlja hrbtenico 
slovenskega energetska omrežja, dokaj dobro preskrbljena z energijskimi viri, 
čeprav se pri oskrbi s fosilnimi gorivi, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi 
derivati tako kot celotna država v celoti opira na uvoz. Pri oskrbi v pozitivnem 
smislu izstopata MOL s primestnimi občinami in občina Domžale. Slabša je 
oskrbljenost izrazito podeželskih občin, na primer Dobrepolja, Velikih Lašč, Litije, 
Moravč, Ivančne Gorice, Iga, Dobrove – Polhovega Gradca, do katerih se 
infrastrukture zaradi nizke ekonomičnosti in premajhnega števila potencialnih 
odjemalcev praviloma ne gradi. 
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Kljub načeloma pozitivni sliki oskrbe z energijo se pojavljajo težave, ki bi jih bilo 
potrebno odpraviti. Tako je na primer odločanje o gradnji večjih proizvodnih 
objektov, ki so velikokrat prostorsko zahtevni, v celoti centralizirano, kar prinaša 
nesoglasja med investitorji in lokalnimi prebivalci. Poleg tega obstaja negotovost 
glede gradnje evropskih energetskih koridorjev, kot sta Nabucco in Južni tok, o 
katerih se odloča izven regionalne ali občinske ravni. Problemi umeščanja 
energetskih projektov niso nujno regionalno specifični, vendar vseeno vplivajo na 
izvedbo projektov. Neupoštevanje državnih prioritet na lokalni ravni in obratno, 
neusklajenost razvojnih programov, politik in želja investitorjev ter potreb 
lokalnih prebivalcev, odsotnost regionalnega in lokalnega energetskega 
načrtovanja so dejavniki, ki vplivajo na umeščanje novih proizvodnih in linijskih 
objektov v prostor. Gradnjo po mnenju investitorjev otežujejo in podaljšujejo 
tudi okoljske zahteve, počasni upravni postopki, neusklajenost prostorskih 
podatkov (topografske karte, katastri ipd.), zahteve lokalnih skupnosti za 
spremembo tras in nerešena lastniška vprašanja. Problematično je tudi razmerje 
med javnim in zasebnim, saj je postopek za objekte, ki niso gospodarska javna 
služba, drugačen. 
 
Skupna raba električne energije v regiji še vedno narašča. Zaradi slabe izolacije, 
načina gradnje, uporabljenih materialov in izgub pri prenosu se tudi toplota 
porablja v prevelikem obsegu. V podeželskih občinah kot vir toplote prevladuje 
kurilno olje, čeprav imajo občine na razpolago lokalno prisotne obnovljive vire, 
kot so biomasa, voda, geotermalna in sončna energija (glej sliko 7). Slabše 
izkoriščanje teh virov je deloma posledica nerentabilnosti in premajhne 
dobičkonosnosti pilotnih projektov, deloma odsotnosti celostnega pristopa k 
reševanju energetskih vprašanj. 
 
Slika 7: Poraba goriv za ogrevanje glede na prostorsko raven oziroma tip naselij 

 
 
Zavest o učinkoviti rabi energije in možnostih izrabe obnovljivih virov energije je 
nizka tako pri velikih, kot pri individualnih porabnikih, kar pojasnjuje skromnejši 
obseg izvedenih projektov in izboljšav na tem področju. Še vedno narašča tudi 
raba fosilnih goriv v prometu, kar prispeva k povečevanju emisij toplogrednih 
plinov v ozračje.  
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Velike priložnosti ima regija na področju učinkovite rabe energije v industrijskem 
in storitvenem sektorju, kot tudi pri individualnih uporabnikih, saj je zaradi 
ugodne lege in funkcij, ki jih opravlja, na voljo znanje, človeški viri in finančna 
sredstva. Na področju rabe obnovljivih virov energije naravne danosti omogočajo 
proizvodnjo električne energije in toplote. Fizičnogeografske značilnosti 
omogočajo uresničitev projektov razvoja javnega prometa, kar bi skupaj z ukrepi 
pri gradnji in z ozaveščanjem prebivalstva prineslo dodatne prihranke energije, 
zmanjšanje emisij in obremenjevanja okolja ter povečanje regionalne 
samooskrbnosti z energijo. 
 
 
6 Komunalno in vodno gospodarstvo 
 
Za področje komunalnega in vodnega gospodarstva, kamor sodijo podpodročja 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, 
ravnanja z odpadki ter vodnogospodarskih objektov in ureditev, so bili v LUR 
ugotovljeni številni problemi. 
 
Na področju oskrbe s pitno vodo je potrebno izpostaviti predvsem onesnaževanje 
podtalnice s strani kmetijstva in drugih uporabnikov prostora, neustrezno 
vodooskrbo z lokalnimi vodovodi, kopanje gramoza in nekontrolirano zasipanje z 
odpadki, zmanjševanje napajanja oz. ponikanja v podtalnico zaradi asfaltiranih 
površin, umanjakanje aktivne zaščite vodarn z bogatenjem podtalnice, 
neaktiviranje rezervnih vodnih virov, neustreznost lokacij skladiščenja naftnih 
derivatov in nevarnih snovi. 
 
Slika 8: Prikaz čiščenja odpadnih voda aglomeracij po povodjih na širšem 
območju LUR 

 
 
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda so analize 
pokazale naslednje slabosti: nedograjenost lokalnih kanalizacijskih omrežij in 
pripadajočih čistilnih naprav, neopremljenost kanalizacijskega omrežja z 
zadrževalnimi bazeni, pomanjkljive evidence o prebivalcih, ki so (niso) priključeni 
na kanalizacijski sistem, zastarelost obstoječih čistilnih naprav, umanjkanje 
možnosti za zadrževanje in ponikanje neonesnažene padavinske vode. 
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Na področju ravnanja z odpadki so v analizah izpostavljeni problemi zbiranja in 
odlaganja mešanih, nerazvrščenih in neprocesiranih odpadkov, okoljska in 
geološka neustreznost nekaterih lokacij (npr. na Barju), pomanjkanje prostora 
na sedanjih odlagališčih odpadkov, obremenjevanje okolja zaradi neustreznosti 
ureditve odlagališč ter divjih odlagališč, pomanjkljivo povezovanje na regijski 
ravni, omejena snovna in energetska izraba odpadkov, organizacijska 
nepovezanost izvajalcev v javnih službah in gospodarstvu. 

 
Na področju vodnogospodarskih objektov in ureditev je v analizah izpostavljeno 
neustrezno varovanje pred poplavami v nekaterih delih regije ter neustrezno 
varovanje vodotokov pred onesnaževanjem s kontrolirano kakovostjo prelivajočih 
in (ne)očiščenih voda ter prepočasna sanacija vodotokov, ki so nekoč že bili 
kopalne vode (Ljubljanica, Krka, Kamniška Bistrica idr.). Hidroenergetska izraba 
reke Save s hidroelektrarnami bi morala prispevati k izboljšanju in ne k 
poslabšanju oskrbe s pitno vodo. 
 
 
7 Promet 
 
Problematiko razvoja LUR na področju prometa označujejo naslednji dejavniki: 

− Prostorska monocentričnost, ki metropolitanskost regije omeji zgolj na 
območje Mestne občine Ljubljana. S tem je po eni strani onemogočen razvoj 
prestolničnih funkcij evropskega pomena, ki je v danih razmerah mogoč le v 
obliki somestja. Po drugi strani pretirana koncentracija prometnih tokov, 
usmerjenih v Ljubljano, mesto hromi in duši, povzroča nedostopnost, več 
nesreč, slabše okoljske razmere in druge nevšečnosti. 

− Neprimerna raba površin, njihova razmestitev in gostota prav tako vplivajo na 
slabšanje razmer. Pospeševanje razvoja zlasti trgovskih dejavnosti, ki 
zahtevajo veliko parkirišč in izrazito spodbujajo rabo osebnega avtomobila, 
preprečuje večjo vlogo javnega potniškega prometa tudi v razmerah, ko bi bil 
ta dovolj zmogljiv in kakovosten, zlasti pa še tedaj, ko so dejavnosti locirane 
v območjih, kjer ni pričakovati zmogljivejšega javnega prometa. 

− Nekonkurenčnost medkrajevnega, primestnega in mestnega javnega 
potniškega prometa ne omogoča resnične izbire prometnega sredstva in 
povzroča izključno odvisnost od osebnega avtomobila. Poleg tega poslabšuje 
razmere na cestah z negativnimi prostorskimi in okoljskimi posledicami (glej 
sliko 9). 

− Našteti dejavniki vodijo v postopno odmiranje nekaterih funkcij urbanega 
jedra Ljubljane in drugih središč v regiji (napr. nakupovanje, zabava), s tem 
pa tudi v nazadovanje celotne LUR. 
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Slika 9: Prometne obremenitve, zasičenost odsekov, križišča, osebni avto, 
jutranja konica v LUR, l. 2005 

 
 
 
8 Telekomunikacije 
 
Podatki, pridobljeni za področje razvoja telekomunikacijske infrastrukture in 
storitev, kažejo na obstoj precejšnjih problemov. Gre predvsem za to, da 
nekatera območja, predvsem podeželska, nimajo optičnih kabelskih povezav, 
kakovostnega dostopa do interneta, signala mobilne telefonije ter možnosti 
pridobitve širokopasovnega priključka (glej sliko 10). Prepočasno je tudi uvajanje 
novih telekomunikacijskih storitev, razvoj omrežij in storitev na redko poseljenih 
podeželskih območjih za potencialne investitorje ekonomsko ni zanimiv, 
priložnosti, ki se ponujajo z razvojem telekomunikacijske infrastrukture in 
storitev, niso izkoriščene. 
 
Slika 10: »Bele lise« na področju vzpostavljanja širokopasovnega omrežja v LUR 
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9 Lokacijska študija razvojnih projektov iz RRP LUR 
 
Osnovni namen te ključne aktivnosti je bila umestitev izbranih razvojnih 
projektov regionalnega pomena v prostor LUR. 
 
Obravnavane so bile naslednje skupine projektov: 

1. Dostopnost za kakovost življenja. 
2. Ohranjena naravna dediščina. 
3. Načrtovanje za zagotovitev kakovostnega življenjskega prostora. 
4. Učinkovite komunalne storitve. 
5. Podporno okolje za podjetništvo. 
 
Skladno s projektno nalogo in ponudbo izvajalca je bila opravljena analiza 
obstoječih in načrtovanih projektov iz RRP LUR. Ta analiza je bila ena od podlag 
za pripravo scenarijev in zasnove prostorskih ureditev RPN LUR. Za projekte, o 
katerih je bilo mogoče pridobiti podatke, je podano obstoječe stanje in opis 
programa ter navedene smernice za izvedbo in izvedljivost projekta. Prav tako so 
vsi projekti, o katerih obstaja gradivo ali dokumentacija, prostorsko locirani in 
vrisani na karte. Za projekte iz RRP LUR, za katere ni bilo na voljo dovolj 
podatkov za kakovostno analizo, smo pripravili predloge za umestitev v prostor 
in jih vključili v zasnovo RPN LUR na osnovi predvidevanja potreb in ciljev v zvezi 
z njimi. 
 
Slika 11: Kolesarske poti v LUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 12: Gospodarske cone v LUR 
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10 Strateška ocena vplivov na okolje 
 
Strateška ocena vplivov na okolje je predstavljala vsebino ključne aktivnosti št. 
5. Izvedena je bila po integriranem modelu4. Način vključevanja v pripravo 
SPRPN LUR je shematično prikazan na sliki 13.  
 
Slika 13: Shematski prikaz vključevanja strateškega ocenjevanja v postopek 
priprave SPRPN LUR 

 
 
 
Ključne značilnosti in rezultati strateškega ocenjevanja so naslednji: 

1. Pri izvedbi strateškega ocenjevana so bili vsi vidiki prostorskega načrtovanja 
obravnavani integralno, kot sinteza sektorskih in administrativno-družbenih 
razvojnih načrtovanj, s poudarkom na doseganju čim boljšega zdravja, 
varnosti in zadovoljstva prebivalcev ob čim manjših okoljskih neustreznostih. 

2. Operativno je strateška ocena na najvišji ravni ugotavljala, kateri alternativni 
razvojni scenarij najbolje odpravlja prepoznane razvojne probleme LUR in po 
drugi strani izkorišča njene prednosti. 

                                                 
4 V splošnem razlikujemo dva osnovna modela strateškega ocenjevanja planov, programov in politik (PPP): 
"model na soglasje vezane strateške ocene" in "integrirani model strateške ocene". Prvi je podoben postopku 
projektne presoje vplivov na okolje in se zaključi s soglasjem/dovoljenjem za predlagani PPP. Strateško 
ocenjevanje ima pri tem pasivno vlogo v smislu prispevkov k načrtovanju in je malo - če sploh – vključeno v 
izboljševanje PPP. Drugi model spremlja načrtovanje tako, da interaktivno z nastajanjem PPP v številnih 
ponovitvah in specifikacijah prispeva kritične presoje ter sočasno z načrtovanjem išče, primerja (alternative), 
podpira in usmerja odločanje v vseh ključnih načrtovalskih korakih. Strateško ocenjevanje je v takšnem modelu 
aktivno in ni neposredna osnova formalnemu (upravnemu) potrjevanju PPP; namenjeno je izboljševanju PPP. 
Več o obeh modelih je v Kontić in sod., 2000; Chaker et al., 2006; Therivel, 2004. 
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3. Glavno orodje pri ocenjevanju alternativnih razvojnih scenarijev in 
predlaganih zasnov je predstavljala matrika, s pomočjo katere je bilo 
ugotovljeno, kako posamezne vsebinske sestavine oziroma sistemi 
prihodnjega regionalnega prostorskega načrta (sedaj strokovnih podlag), kot 
so poselitev, družbena infrastruktura, promet, energetika, komunalna 
infrastruktura itd. prispevajo k doseganju razvojnih ciljev. Na ravni 
alternativnih scenarijev A, B, C smo ugotavljanje tega prispevka izvedli 
upoštevajoč poprej opravljeno bilanco ciljev, kot so razvidni iz programov, 
planov in politik posameznih občin, regije, države in nadnacionalne ravni. 

4. Ocenjevanje alternativnih scenarijev je pokazalo, da je scenarij C najboljši z 
vidika doseganja zastavljenih razvojnih ciljev. Zato je bil izbran kot osnova za 
pripravo zasnov. Ocenjevanje zasnov in vsebovanih / predlaganih projektov je 
pokazalo, da bodo izmed obravnavanih petnajstih strateških okoljevarstvenih 
ciljev najbolje izpolnjeni naslednji: boljše doživljanje in vrednotenje prostora 
regije (odločilno prispevajo ukrepi v okviru sistemov družbene infrastrukture, 
prometa in krajine), povečanje družbenega kapitala, zmanjšanje rabe 
energije in povečanje rabe OVE ter učinkovit regionalni promet. Ocena 
predlaga, da se poskrbi za zanesljivost izvedbe ukrepov, ki izboljšujejo 
zdravje prebivalcev regije, in to predvsem z ukrepi na področju rekreacije – 
gibanja, in da je treba več pozornosti posvetiti zagotavljanju varnosti. Več 
pozornosti je treba posvetiti tudi prostorski strategiji nasploh, npr. 
regionalnemu razvojnemu pristopu, določanju razvojnih območij, regionalnim 
prioritetam za razvoj podeželja. Ocena daje tudi temeljite usmeritve na 
področju ravnanja z odpadki, kolesarjenja in varstva narave. 

5. Iz poročila o strateškem ocenjevanju je mogoče ugotoviti, kako je to 
prispevalo k izboljševanju strokovnih podlag oziroma zasnov (in prihodnjega 
RPN LUR, če bodo strokovne podlage upoštevane). 

 
Metodološko prinaša ocena vsaj naslednji dve izboljšavi: 

 Prevzema najboljšo prakso, ki jo izvajajo v naprednih državah, kjer je varstvo 
okolja integrirano v načrtovanje (Kanada, Nova Zelandija, v zadnjem času 
Velika Britanija, Nizozemska in Nemčija), podpira pa jo tudi EU z Direktivo 
SEA – Directive 2001/42/EC (ta je žal v Sloveniji neustrezno tolmačena in 
posledično v kontekstu varstva okolja mnogokrat neuspešno in sporno 
uporabljana). 

 Skupina, ki je sodelovala pri strateškem ocenjevanju, je bila sestavljena iz 
strokovnjakov, ki so izdelovali strokovne podlage RPN LUR in tistih, ki so 
izdelavo SPRPN LUR spremljali, niso pa bili avtorji. Ključne odločitve so se 
sprejemale soglasno po poprejšnjih razpravah, posvetovanjih, delavnicah. Gre 
torej za skupino, ki ji ni mogoče očitati ne konflikta interesov, ne kakršnekoli 
pristranskosti ali strokovne neetičnosti. 

 
Ob navedenem je ustrezno opozoriti na okoliščino, na katero nismo mogli vplivati 
(pozive za sodelovanje smo sicer redno pošiljali), a je morda vplivala na rezultate 
ocenjevanja. To je nesodelovanje predstavnikov občin LUR, drugih deležnikov in 
naročnika pri strateškem ocenjevanju. Če bi do sodelovanja prihajalo, bi bile 
ocene scenarijev in zasnov morda drugačne!? 
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11 Ekonomski vidiki 
 
LUR ima v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami najboljše izhodišče za 
nadaljnji gospodarski razvoj, vendar pa se mora zaradi lege, gospodarskih, 
raziskovalnih in človeških potencialov primerjati s podobnimi regijami v EU in ne 
samo s preostalo Slovenijo. 
 
Gospodarski položaj regije je sorazmerno ugoden, vendar pa se predvsem zaradi 
težav nekaterih velikih podjetij v panogah, ki jih je gospodarska kriza najbolj 
prizadela, poslabšuje. Gre predvsem za podjetja, dejavna na področju 
proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov, proizvodnje električne in optične 
opreme, obdelave in predelave lesa ter pohištva, gradbeništva, prometa, deloma 
pa tudi finančnega posredništva. Na osnovi strukture gospodarstva v LUR, 
predvsem pa v MOL, kjer prevladujejo »monopolne« gospodarske dejavnosti 
(javni sektor, sorazmerno ugodna struktura predelovalne industrije, finančni 
sektor, trgovina), sklepamo, da bodo posledice gospodarske krize negativne, 
vendar manj kot v ostalih slovenskih regijah. Glede na stanje svetovnega, 
evropskega in slovenskega gospodarstva bistvenega okrevanja v naslednjih letih 
ni pričakovati, vpliv krize na število zaposlenih pa bo trajal vsaj še dve do štiri 
leta. 
 
Slika 14: Bruto plača na zaposlenega po občinah, 2007 

 
Vir: Pečar, 2008 
 
Za reševanje nakazanih problemov bi morala regija bolje izkoristiti ugodno lego, 
saj je gospodarsko, upravno in prometno središče Slovenije z dobrimi 
povezavami s sosednjimi regijami in s tujino. V povezavi z razpoložljivimi 
raziskovalnimi, izobraževalnimi in kulturnimi potenciali, ugodnimi pogoji za 
življenje (narava, kulturna ponudba, relativno nižji življenjski stroški) in z 
relativno nižjimi stroški dela kot v konkurenčnih sosednjih regijah v tujini bi bila 
lahko LUR v srednjeevropskem prostoru in na področju JV Evrope pomemben 
gospodarski igralec. To zahteva predvsem spodbujanje: 

 Razvoja visokotehnoloških podjetij, kjer lahko občine nudijo predvsem 
ustrezne prostorske pogoje za privabljanje tujih podjetij. 
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 Spodbujanje razvoja podjetništva s poudarkom na kreativnih industrijah 
(strategija, ustanovitev grozdov kreativnih industrij, nova infrastruktura). 

 Sodelovanje z državo, tako na področju ekonomske politike, kakor tudi pri 
udejanjanju nacionalnih strategij. 

 Sodelovanje (specializacija) med občinami, tako pri vzpostavljanju 
gospodarske infrastrukture, pri trženju regije, pri spodbujanju gospodarstva 
(regijski instrumenti), kakor tudi na področju turizma. 

 
 
12 Sociološki vidiki 
 
Na osnovi koncepta novih lokalizmov in regionalizmov lahko v LUR pričakujemo 
naraščanje težnje po dvojni emancipaciji. Na eni strani so znotraj LUR prisotne 
težnje po emancipaciji vseh drugih teritorialnih, lokalnih enot nasproti MOL, na 
drugi strani pa tudi težnje MOL po emancipaciji od svoje »LUR-okolice«. 
Tekmovalnost se seveda že sedaj ne omejuje le na statistično-teritorialno 
zamejitev LUR. V bodoče lahko, ob ugodnejši prometni dostopnosti, pričakujemo 
razširitev vplivnega območja LUR in s tem prostora tekmovanja na območje 
celotne ljubljanske/ »centralno-slovenske« metropolitanske regije, ki bo obsegala 
več kot polovico Slovenije. 
 
Eksplozija suburbanizacije lahko vodi v implozijo Ljubljane in delno tudi LUR kot 
celote. Čeprav je ideja policentrične poselitve med domačimi prostorskimi 
strokovnjaki še vedno relevanten koncept, je bolj verjetna politično pragmatična 
praksa, zlasti MOL, po iskanju rešitev, ki bi selitvene trende vsaj zmanjšale, če 
že ne obrnile. Na ravni LUR to pomeni naraščanje (sub)urbano-ruralnega 
konflikta, ki se latentno že kaže v glavnih smereh suburbanizacije. 
 
Proces informatizacije je nujen komunalno-infrastrukturni predpogoj bodočega 
razvoja LUR, zato je vsekakor potreben razvoj lokalno-regionalnih informacijskih 
omrežij, ki bodo odprta do uporabnikov in vsebin. To dosežemo z javno 
dostopnimi informacijskimi omrežji, ki morajo zagotavljati tudi neprofitni e-
prostor in spodbujati razvoj lokalnih in regionalnih e-ekonomij. 
 
Za uspešnost priprave in izvajanja prihodnjega regionalnega prostorskega načrta 
LUR je ključno iskanje razvojnega konsenza med (sub)urbanimi in ruralnimi 
predeli regije. Brez zavedanja nujnosti regionalnega načrtovanja in delovanja ter 
oblikovanja regionalne identitete ni možen razvoj LUR kot evropsko kompetenčne 
regije. Pomembno vlogo pri oblikovanju regionalne zavesti lahko odigrajo 
regionalna in nadregionalna civilno-družbena omrežja, ki so trenutno potisnjena 
na rob, če že ne izločena, iz (so)odločevalskih razvojnih procesov. 
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III KLJUČNE UGOTOVITVE SINTEZNEGA DELA 
PROJEKTA 
 
1 Scenariji prostorskega razvoja LUR 
 
Pri pripravi SPRPN LUR so bili oblikovani in obravnavani trije razvojni scenariji: 

– A – izhodiščni scenarij ali scenarij trenda, 
– B – scenarij doseganja visoke kvalitete življenja in 
– C – scenarij odzivanja na globalne spremembe.5 

 
Scenarij A (izhodiščni scenarij oz. scenarij trenda) temelji na dveh ključnih 
splošnih razvojnih predpostavkah. Prva predpostavlja postopno spreminjanje 
prostorskih sistemov LUR ob domnevi, da v notranjem in zunanjem okolju LUR 
ne bo prišlo do večjih strukturnih sprememb. Druga predpostavlja postopno 
spreminjanje prostorskih sistemov LUR ob domeni, da bo do strukturnih 
sprememb sicer prišlo, vendar bodo odzivi nanje temeljili na znanih ter 
preverjenih strokovnih in političnih temeljih oziroma izhodiščih. Poleg tega je 
Scenarij A osnovan na posebni razvojni predpostavki, da bo udejanjanje vizije, 
ciljev in ukrepov veljavnega Regionalnega razvojnega programa LUR v sedanjem 
programskem obdobju do leta 2013 potekalo brez izvedbe njihove novelacije. 
 
Slika 15: Konceptualna shema Scenarija A 

 
 

                                                 
5 O vsebini in metodiki scenarijev prostorskega razvoja LUR več na http://rralur-
prostor.uirs.si/dokumenti/Porocila%20projekta/Zaključna%20poročila/Zaključno%20poročilo%20za%20ključno
%20aktivnost%20št.%204-dopolnjeno.pdf. 
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Scenarij B (scenarij doseganja visoke kvalitete življenja) temelji na dveh različnih 
ključnih splošnih razvojnih predpostavkah. Prva predvideva postopno 
spreminjanje prostorskih sistemov LUR ob predpostavki aktivnega sledenja in 
udejanjanja vizije in strateških ciljev, opredeljenih v RRP LUR v smeri 
uresničevanja cilja, da je LUR regija z evropsko prestolnico, kjer je kakovost 
življenja najvišja v Evropi. Druga predvideva postopno spreminjanje prostorskih 
sistemov LUR ob predpostavki doseganja optimalne socialne, ekonomske, 
prostorske in okoljske kohezivnosti (povezanosti) regije. Tudi Scenarij B temelji 
na dveh posebnih razvojnih predpostavkah. Prva predvideva udejanjanje vizije in 
ciljev veljavnega RRP LUR ob izvedbi ustrezne novelacije ukrepov in projektov, 
druga pa udejanjanje izhodišč in ciljev strateških in izvedbenih prostorskih 
načrtov občin LUR ob ustrezni novelaciji opredeljenih zasnov in usmeritev. 
 
Slika 16: Konceptualna shema Scenarija B 

 
 
Scenarij C (scenarij odzivanja na globalne spremembe) temelji na splošni 
predpostavki, da bo kot posledica blaženja in prilagajanja vplivom globalnih 
sprememb, kot so gospodarska kriza, staranje prebivalstva, naraščajoči vpliv 
podnebnih sprememb, prehod na nove energetske vire, prišlo do hitrejšega 
spreminjanja prostorskih sistemov LUR. Obenem predpostavlja, da se bo pojavila 
potreba po novi družbeno razvojni paradigmi, ki naj bi na nov strukturni način 
uspešno opravila z vzroki in posledicami omenjenih razvojnih pojavov in 
procesov. Scenarij C je na izvedbeni ravni naravnan k prevrednotenju tistih 
ciljev, ukrepov in projektov iz veljavnega RRP LUR ter izhodišč in ciljev strateških 
in izvedbenih prostorskih načrtov občin LUR, ki ne dajejo pravih odgovorov na 
aktualne razvojne izzive globalnih sprememb ter k oblikovanju predlogov novih 
ciljev, ukrepov in projektov, ki so na globalne spremembe odzivni. 
 

Urbana središča nacionalnega, 
regionalnega in nadobčinskega pomena

Poudarjen razvoj

Obmestje

Povezave v regiji, ki temeljijo na 
cestnem prometu

Povezave v regiji, ki temeljijo na 
železniškem prometu

Hitra proga

Ljubljanska urbana regija

Metropolitanska regija

Tesnejše gospodarsko sodelovanje in 
povezovanje območij

Zeleni sistem

Vodne poti, rekreacija ob vodi

Povezave v regiji, ki temeljijo na 
kolesarskem prometu



 
 

 
19 

 
Slika 17: Konceptualna shema Scenarija C 

 
 
Posamezna tematska področja, se pravi naravne danosti, poselitev, družbene 
dejavnosti, promet in druga, so predstavljena s sinteznimi opisi izbranih 
pomembnih analitičnih ugotovitev, s ključnimi ugotovitvami s tematskih delavnic 
ter s scenarijskimi usmeritvami. 
 
Scenariji so bili opredeljeni kot rezultat strokovnega prizadevanja vseh članov 
projektne skupine. Smiselno so bili upoštevani predlogi usmeritev, ki smo jih 
evidentirali pri izvedbi delovnih sestankov z župani občin regije in njihovimi 
sodelavci, kot tudi rezultati tematskih delavnicah, ki so bile izvedene v različnih 
krajih LUR v zimsko / pomladnem obdobju leta 2009. Pomembno vlogo je 
odigrala strateška ocena vplivov na okolje; analitične, usmerjevalne in 
presojevalne ugotovitve so bile osnova za iterativno delo na vseh ključnih 
aktivnostih v projektu. V največji možni meri so bili nadalje upoštevani predlogi 
in pripombe naročnika, podani na posamezne delovne faze priprave scenarijev 
prostorskega razvoja LUR. Eno od ključnih pričakovanj naročnika projekta RRA 
LUR ter ožje projektne skupine, ki je vsebinsko spremljala projekt, je bila 
priprava realnih oz. uresničljivih scenarijev. 
 
Poleg scenarijev A, B in C ter integralnega scenarija smo na željo naročnika 
projekta RRA LUR oblikovali še scenarij D, ki smo ga imenovali ciljni scenarij 
prostorskega razvoja LUR. Ta scenarij poskuša presegati sedanje družbene, 
ekonomske in prostorske okvire LUR in gre preko meja sedanjega načina 
sodelovanja ključnih razvojnih deležnikov v regiji. Predstavlja nekakšno 
dolgoročno zaželjeno razvojno smer oz. vodilo, ki lahko razvojnim deležnikom 
pomaga, da spoznajo pričakovane razvojne spremembe in da se začnejo na njih 
čim prej odzivati. 
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2 Usmeritve, ukrepi in ključni projekti prostorskega razvoja 
LUR nadregionalnega pomena  
 
V SPRPN LUR so predlagane usmeritve in ukrepi prihodnjega dolgoročnega 
(prostorskega) razvoja LUR v kontekstu sprememb na globalni, evropski (EU) in 
državni ravni. Predstavljajo osnovo za izvedbo širše javne razprave ter izhodišče 
za pripravo ključnih razvojnih projektov LUR nadregionalnega in naddržavnega 
pomena ter zasnov, usmeritev in ukrepov na tematskih področjih, ki jih ta 
projekt pokriva. 
 
V nadaljevanju predstavljamo izbor usmeritev in ukrepov razvoja LUR v 
kontekstu globalnih sprememb. 
 
Usmeritve: 

1. LUR je lokacija, kjer se pospešeno izvajajo raziskovalne in inovacijske 
dejavnosti, razvijajo nove tehnologije ob sočasni izgradnji potrebne 
infrastrukture in superstrukture. 

2. LUR je lokacija, kjer pospešeno nastajajo in se širijo nova mala in srednje 
velika postindustrijska podjetja. 

3. LUR se uveljavlja kot priznana kongresna regija na globalni ravni. 
4. LUR se uveljavlja kot svetovno znana in priznana destinacija za izvajanje 

vrhunskih kulturnih in športnih prireditev. 
5. LUR varuje svoje grajeno (naselja, infrastruktura) in naravno okolje 

(vodotoki, podtalnica, gozdovi in kmetijske površine, zelene površine) na 
način, da uvaja ustrezne prilagoditvene politike in ukrepe pred možnimi 
negativnimi vplivi globalnih podnebnih sprememb (poplave, suše, neurja itd.). 

 
Za uresničevanje zgoraj predlaganih ciljnih usmeritev so predlagani ukrepi. 
Ukrepi so – tako kot usmeritve – sestavni del »zunanje« razvojne politike LUR. 
Gre za naslednje ukrepe: 

1. LUR se pojavlja kot aktivni deležnik oz. katalizator nastajanja novih 
partnerskih omrežij med podjetji in ostalimi institucijami v smeri skupnega 
izkoriščanja priložnosti, ki se pojavljajo na globalnem trgu (LUR kot globalno 
podjetje). 

2. LUR se pojavlja kot mediator domačih in tujih subjektov na področju znanosti, 
izobraževanja ter gospodarstva s ciljem vzpostavljanja ustreznih 
organizacijskih okvirov in prostorskih pogojev za razvoj ter umeščanje 
podjetniških inkubatorjev, znanstvenih in tehnoloških parkov na območju LUR 
(LUR kot mediator na področju podjetništva, znanosti in tehnologije). 

3. LUR se pojavlja kot mediator na področju razvoja sistema organizacije in 
upravljanja ter izgradnje sodobne infrastrukture za izvajanje vrhunskih 
kongresnih, kulturnih in športnih prireditev (LUR kot mediator na področju 
znanosti, kulture in športa). 

4. LUR skupaj z ostalimi razvojnimi deležniki načrtuje in preoblikuje svoj prostor 
tako, da po eni strani znižuje izpuste toplogrednih plinov, po drugi pa se 
aktivno prilagaja podnebnim spremembam s tem, da si prizadeva za 
zmanjševanje potencialnih negativnih posledic v prostoru. 
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Slika 18: Metropolitansko evropsko območje rasti MEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na osnovi predlaganih usmeritev in ukrepov so bili oblikovani štirje ključni 
razvojni projekti LUR nadregionalnega pomena, ki bi jih bilo treba začeti 
prednostno izvajati v sedanjem programskem obdobju (2007 – 2013). Gre za 
naslednje projekte: »LUR kot pokrajina in evroregija«, »LUR kot ustvarjalna 
regija in globalna vstopna točka za območje srednje in jugovzhodne Evrope«, 
»LUR kot podnebno varna in energetsko prijazna regija (climate neutral region)« 
ter »LUR kot regija zdravega bivanja in dela«. 
 
V nadaljevanju predstavljamo opis namena projektov. 
 
 
LUR kot pokrajina in evroregija 
 
Namen projekta je povečati funkcionalno in teritorialno homogenost LUR ter 
zmogljivosti učinkovitega upravljanja javnih zadev regionalnega in 
nadregionalnega pomena. Na ta način bi zmanjšali intenzivnost parcialnega 
tekmovanja za razpoložljive razvojne vire ter povečali pripravljenost in 
zmogljivost za sodelovanje razvojnih deležnikov znotraj LUR ter sodelovanje LUR 
z ostalimi regijami v državnem in naddržavnemn okviru. Obenem bi izkoristili 
ugotovljene prednosti in priložnosti LUR, ki se izkazujejo v ugodnem položaju, 
sorazmerno visoki stopnji splošne razvitosti, ugodni prometni dostopnosti, 
ohranjenenem naravnem okolju itd. 
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LUR kot ustvarjalna regija in globalna vstopna točka za območje srednje 
in jugovzhodne Evrope 
 
Namen projekta je postaviti LUR na globalni zemljevid mest in regij, ki so v 
svojih razvojnih usmeritvah in praksah zapustile prevladujočo industrijsko 
razvojno paradigmo in se usmerile v razvoj in trženje tim. ustvarjalnih industrij. 
Ustvarjalne industrije oz. post-fordistično gospodarstvo, nove industrijske 
formacije, post-industrijske urbane pokrajine in druge sopomenke opisujejo 
globalni pojav preloma z dosedanjo razvojno paradigmo in njenimi značilnostmi 
na področju zaposlovanja, proizvodnje in prostorskega urejanja. 
 
 
LUR kot podnebno varna in energetsko prijazna regija (climate neutral 
region) 
 
Namen projekta je opredeliti prihodnji dolgoročni razvoj LUR kot podnebno varne 
in oskrbi z energijo in vodo prijazne regije, ki bo postala primer dobre prakse v 
evropskem in svetovnem prostoru in ki bo ustvarila privlačno ter varno človekovo 
in naravno okolje za svoje prebivalce, podjetja ter lokalne skupnosti. 
Uresničevanje omenjene usmeritve bo ustvarilo ugodne pogoje za trajnostno 
izrabo naravnih virov ter povezano in usmerjeno vključevanje vseh razvojnih 
deležnikov v LUR, ki bodo s svojim ravnanjem in izvajanjem sektorskih 
dejavnosti blažili podnebne spremembe, smotrno ravnali z energijo in vodo ter se 
tako prilagajali na neizogibne okoljsko-prostorske posledice. Večji obseg 
energetskih in vodnogospodarskih projektov, ki so bili dosedaj le površno in v 
majhnem obsegu vključeni v regionalno razvojno politiko, bo pripomogel k 
pospešenemu črpanju EU sredstev ter k učinkoviti rabi energije in rabi 
obnovljivih virov energije, kar sta cilja tako nacionalnih energetskih, kot tudi 
okoljskih politik. Na ta način bo regija izboljšala svojo energetsko samooskrbnost 
in postala gospodarsko bolj konkurenčna in manj odvisna od uvoza energije. 
 
 
LUR kot regija zdravega bivanja in dela 
 
Namen projekta je izboljšati zdravje prebivalcev in odpraviti zdravstvene 
neenakosti v regiji. Dosedanje dobre izkušnje MOL (napr. Ljubljana Zdravo 
mesto; zdravo staranje in telesna aktivnost; zdrava urbanizacija), strategije 
Ministrstva za zdravje (»prehranska« in »gibalna« strategija), programe 
Svetovne zdravstvene organizacije bi konceptualno združili in s konkretnimi 
dejavnostmi zagotavljali izboljševanje zdravja prebivalstva v regiji. 
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3 Zasnove prostorskih ureditev in usmeritve za regionalni 
prostorski načrt LUR 
 
Zasnove so lokacijsko opredeljene na slikah 19 – 26. 
 
3.1 Poselitev – izbor usmeritev in projektov 
 
Prostorsko načrtovanje v regiji mora biti v prihodnje bolj prepleteno s prometnim 
načrtovanjem. Usmerjeno mora biti v zmanjševanje potreb po potovanjih z 
osebnim avtomobilom in v skrajševanje razdalj, ki jih prebivalci opravijo na 
svojih dnevnih poteh (poudarek na poteh dom-delo). Večji poudarek načrtovanja 
mora biti v prihodnje posvečen tudi zagotavljanju učinkovitih in privlačnih 
trajnostnih oblik prometa vsem prebivalcem v regiji. 
 
Naselja se načrtujejo tako, da imajo zadostno število prebivalcev in zadostno 
gostoto poselitve za učinkovito delovanje oskrbnih in družbenih dejavnostih ter 
javnega prometa. V naseljih s pomanjkljivo ponudbo teh funkcij se te vzpostavi 
na primerni ravni. 
 
Naselja vzdržujejo in nadgrajujejo svojo prepoznavnost in primerjalne prednosti 
pred ostalimi naselji v regiji s tem, da krepijo svoje lokalne značilnosti in 
raznolikost. Vzpodbuja se vključevanje prebivalcev v načrtovalski proces 
sprememb v lokalnem okolju. 
 
Naselja zagotavljajo pestro stanovanjsko ponudbo, ki je privlačna in predvsem 
dostopna vsem socialnim in starostnim skupinam prebivalcev. Zagotavlja se tako 
lastniška, kot tudi najemniška stanovanja. 
 
Nova razvojna območja se v večji meri usmerjajo v degradirana in slabo 
izrabljena obstoječa območja v naseljih in v njihovi neposredni bližini. 
Kakovostne zgradbe in prepoznavna območja se obnavljajo in nadgradijo z 
novimi programi. 
 
Gradnja novih stanovanj v regiji se v različna naselja usmerja na podlagi 
položaja naselja v hierarhiji in na podlagi situacije glede obstoječih in 
načrtovanih delovnih mest v naselju. Na podlagi izbranega scenarija se gradnja 
novih stanovanj usmerja predvsem v naselja višjega pomena, ob izpolnjevanju 
pogoja, da naselja nimajo primanjkljaja delovnih mest. Bolj intenzivna gradnja 
stanovanj se predvideva v naseljih z višjim rangom. 
 
Ključni projekti na področju poselitve so: 

 Regionalna stanovanjska politika; 
 Celovita prenova starega jedra naselja (trga/mesta); 
 Celovita prenova blokovne stanovanjske soseske; 
 Celovita prenova območja enodružinskih hiš; 
 Eko naselje – pilotni projekt; 
 Eko soseska – pilotni projekt; 
 Vzorčni primer oskrbnega središča v naselju občinskega pomena. 
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Slika 19: Zasnova prostorskih ureditev za področje poselitve, družbenih 
dejavnosti in prometa 

  
 

3.2 Družbena javna infrastruktura – izbor usmeritev in projektov 
 
Pri umeščanju družbenih dejavnosti oziroma objektov družbene infrastrukture je 
osnovno izhodišče zagotavljanje dostopnosti vsem uporabnikom. Gre za 
prostorsko dostopnost, kjer se primarno raven oskrbe (otroško varstvo, osnovno 
in deloma srednje šolstvo, zdravstveno oskrbo, upravne, kulturne in športne 
dejavnosti) približa uporabnikom čim bližje kraju bivanja oziroma v občinskih 
središčih. Višje ravni oskrbe se zagotavljajo v medobčinskih središčih ali središčih 
regionalnega pomena, tako da se zagotovi določena racionalizacija in 
specializacija ponudbe ter omogoča kakovosten in povezan razvoj družbene 
infrastrukture. Pri prostorskem umeščanju dejavnosti se ohranja obstoječe 
lokacije, ki se jih smiselno dopolnjuje oziroma dograjuje. Nanje se navezujejo 
druge dejavnosti, tako družbene, kot gospodarske, ki z zaokroženjem ponudbe 
prispevajo k razvoju posameznih lokacij, na primer: povezovanje srednjega in 
visokega šolstva z gospodarstvom, zdravstva s socialnim varstvom. Poseben 
poudarek je na smotrnem prostorskem umeščanju, ki omogoča trajnostno 
mobilnost (dostopnost z različnimi prevoznimi sredstvi, pri čemer se spodbuja 
rabo javnih prevoznih sredstev, kolesarjenje in hojo) ter na varstvu okolja in 
prostorskih potencialov. 
 
Poleg prostorske dostopnosti družbene infrastrukture je izjemnega pomena tudi 
fizična oziroma neposredna dostopnost storitev uporabnikom vseh starostnih in 
družbenih skupin ter funkcionalno oviranim osebam, kar je podrobneje 
opredeljeno v ukrepu »Načrtovanje / oblikovanje za vse«, posredno pa je načelo 
dostopnosti vključeno tudi v drugih ukrepih. Povezovanje in dopolnjevanje 
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dejavnosti družbene infrastrukture je eden ključnih predlaganih ukrepov zasnove 
družbenih dejavnosti, ki prispeva k izboljšanju dostopnosti in kakovosti storitev. 
Spodbuja se povezovanje sorodnih ustanov in povezovanje določenih družbenih 
dejavnosti z gospodarskimi dejavnostmi. Spodbuja se povezovanje: dejavnosti 
socialnega varstva in zdravstva, dejavnosti športa in zdravstva, dejavnosti 
izobraževanja in kulture, dejavnosti različnih stopenj izobraževanja z 
dejavnostmi športa in kulture ter zdrav način življenja ter ukvarjanje s športom 
in rekreacijo. 
 
Ključni projekti na področju poselitve so: 

 Predšolsko varstvo in osnovno šolstvo - prilagodljiva in usklajena s 
potrebami; 

 Umestitev novih srednješolskih centrov, povezanih z gospodarstvom; 
 Univerzitetno in raziskovalno-razvojno središče; 
 Kultura za vse; 
 Prestolnica kulture; 
 Dostopno in kakovostno javno zdravstvo; 
 Centri vseživljenskega učenja / življenja z naravo (za starejše in socialno 

šibkejše skupine); 
 Čim bolj neodvisno bivanje za starejše in invalide; 
 »Satelitske« pisarne javne uprave. 
 
 
3.3 Promet – izbor usmeritev in projektov 
 
Razvoj železniškega omrežja temelji na prenovi obstoječih prog in dopolnitvi 
omrežja z novimi regionalnimi povezavami. Obstoječe omrežje se s 
posodobitvami prilagodi za hitrosti do 160 km/h. Razen z novim tirom proti 
Kranju se sistem nadgradi še s progo proti Vrhniki, ki je namenjena predvsem 
regionalnemu potniškemu prometu. Preučijo se pogoji in po potrebi rezervira 
koridor za progo za visoke hitrosti v smeri Benetke – Trst (in / ali Videm – 
Gorica) – Ljubljana - Zagreb s postajo v Ljubljani, ter dodatni smeri proge za 
visoke hitrosti Ljubljana – Beljak – Muenchen in Ljubljana – Maribor – Gradec – 
Dunaj. 
 
Uvede se visoko kakovosten primestni oziroma regionalni železniški javni 
promet, ki je temeljni nosilec tega prometnega sistema. Avtobus je njegovo 
dopolnilo. Prav tako se tudi v Ljubljani zgradi visoko kakovosten mestni tirni 
sistem javnega potniškega pometa na lastnem vozišču. Oba sistema sta 
združena v integralno celoto. 
 
Osrednji logistični in distribucijski center v LUR državnega pomena se mreži z 
ostalimi logističnimi in distribucijskimi centri v Sloveniji in širše. Oblikujejo se 
prometno-politični ukrepi v podporo kombiniranemu prometu in vzpostavljanju 
nepretrganih prometnih verig, ki pozitivno vplivajo na bolj enakomerno 
obremenjenost prometnega sistema ter predvsem na gospodarsko 
konkurenčnost. 
 
Cestno omrežje se dopolni z manjkajočimi povezavami, preobremenjene 
povezave se delno nadgradijo. 
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Regija je dobro povezana z Letališčem Jožeta Pučnika in z Luko Koper s cestno in 
železniško povezavo. 
 
Splošna parkirišča v naseljih se gradijo v manjšem obsegu. Na območjih, ki so 
dobro dostopna z javnim prometom in kolesarsko infrastrukturo, je določen 
maksimum dovoljenih parkirišč, ki ne sme biti presežen. 
 
Vzpostavi se hierarhija območij P+R glede na nabor prometnih sredstev, ki jih 
povezujejo (železnica, primestni, mestni potniški promet, kolesarsko omrežje) in 
bližino Ljubljane. 
 
Kolesarsko omrežje v regiji temelji na omrežju rekreacijskih poti in njihovi 
povezanosti z dobro razvitimi lokalnimi kolesarskimi omrežji, ki povezujejo 
stanovanjska območja z oskrbnimi in zaposlitvenimi središči. 
 
Vzpostavi se plovnost reke Ljubljanice od Vrhnike do Zaloga. Ta poleg turistične 
in rekreacijske ponudbe omogoča tudi vzpostavitev privlačne in učinkovite JPP 
povezave med pomembnimi točkami v Ljubljani in ostalih občinah ob reki. 
 
Ključni projekti na področju poselitve so: 

 Priprava regionalne prometne politike; 
 Vzpostavitev novih, koncentričnih cestnih povezav med subcentri v regiji; 
 Integracija javnega prometa na regionalni ravni; 
 Reorganizacija javnega prometa v regiji; 
 Omrežje kolesarnic za povečanje gravitacijskega zaledja prestopnih točk; 
 Nadgradnja kolesarskega omrežja. 
 
 
3.4 Krajina – izbor usmeritev in projektov 
 
Pri načrtovanju dejavnosti se usklajuje potrebe in interese po razvoju novih in / 
ali obstoječih dejavnosti z zahtevami po varstvu vseh segmentov okolja - narave, 
virov in človekovega bivalnega okolja. 
 
Glavni poudarki usmerjanja razvoja so: 

 uravnotežena raba prostora, ki se odraža tudi v skladni in videzno privlačni 
krajinski podobi; 

 uvajanje novih, okolju prijaznih tehnologij; 
 varovanje ranljivih območij pred poseganjem ter hkratno varovanje ljudi in 

premoženja pred posledicami morebitnih naravnih nesreč; 
 odzivnost na aktualne probleme in razmere v prostoru; 
 doseganje visoke kakovosti življenja tako v mestih, kot tudi na podeželju; 
 doseganje čim višje stopnje varovanja okolja. 
 
Ključni projekti na področju kmetijstva, kmetijskih dejavnosti in spodbujanja 
razvoja na podeželju:  

 Raziskovalno izobraževalno središče za razvoj podeželja; 
 »Podeželski inkubator«; 
 Kmetijsko-izobraževalna središča v večjih lokalnih centrih; 
 Program razvoja ekoloških produktov višje kakovosti. 
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Ključni projekti na področju povezovanja med urbanimi središči in podeželjem: 

 Organizacija ekoloških tržnic v lokalnih središčih; 
 Ureditev infrastrukture za delovanje terapevtskih kmetij; 
 Ureditev infrastrukture za ureditev medgeneracijskih centrov; 
 Regijski centri vseživljenjskega učenja; 
 Mreža neprofitnih socialnih podjetij in zaposlitveni programi se vzpostavijo v 

večjih lokalnih središčih; 
 Projekt »zdrava regija«  
 Kolesarske in pešpoti; 
 Panoramska cesta. 
 
Ključni projekti na področju zavarovanih območij: 

 Upravljavsko-informacijska središča v obstoječih in predlaganih parkih; 
 Upravljavsko-informacijska središča v širših zavarovanih območjih. 
 
Ključni projekti na področju turizma in rekreacije: 

 Športno-rekreacijski, medicinski in promocijski center s široko športno-
rekreacijsko in preventivno zdravstveno ponudbo na sotočju Ljubljanice, 
Kamniške Bistrice in Save; 

 Veslaški center na območju novonastalega akumulacijskega jezera HE 
Jevnica; 

 Smučarski center Logatec; 
 Konjeniški center in konjeniške poti; 
 Kolesarsko- pohodniški center in center preventivnega zdravstvenega 

svetovanja ob izviru Kamniške Bistrice; 
 Turistično-panoramska pot, ki povezuje naravne in kulturne zanimivosti in 

ekološke kmetije; 
 Regionalna kolesarska pot ob rekah; 
 Tekaški in biatlonski center Medvode. 
 



 
 

 
28 

Slika 20: Zasnova prostorskih ureditev za področje krajine – razvojne dejavnosti 

 
 
 
3.5 Oskrba z energijo 
 
Na področju energetike naj razvojni deležniki v LUR delujejo v smeri doseganja 
zanesljive oskrbe z električno energijo, učinkovite rabe energije, ki naj postane 
način življenja vseh prebivalcev in zaposlenih v regij, optimalne in trajnostne 
izrabe lokalno prisotnih obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. Na tak način bo regija prispevala k ciljem 20-20-206, ki si jih 
je do leta 2020 postavila Evropska unija, in k ciljem energetskega zakona ter 
nacionalne energetske politike s spremljajočimi izvedbenimi programi in načrti, 
po katerih je potrebno zagotavljati zanesljivo, konkurenčno in okolju prijazno 
oskrbo z energijo. Za dosego tega cilja je potrebno optimizirati regionalno 
samooskrbo z energijo in vzpostaviti učinkovito lokalno energetsko načrtovanje, 
nadgrajeno z regionalnim energetskim načrtovanjem, kar omogoča sodelovanje 
občin pri reševanju energetskih vprašanj in bolj učinkovito izvajanje projektov. 
Energetske ukrepe je potrebno načrtovati v skladu s smernicami državne 
prostorske politike, ki povzemajo načela trajnostnega razvoja in prostorske 
kohezije.  
 
Z namenom upoštevanja načel trajnostnega prostorskega razvoja in doseganja 
večje urejenosti v prostoru, se nove energetske sisteme za proizvodnjo 
električne energije v čim večji meri načrtuje na lokacijah obstoječih sistemov in 
na degradiranih območjih proizvodnih dejavnostih, ki so neprimerna za drugo 
rabo. Tudi trase vodov naj v čim večji meri izkoriščajo obstoječe trase in 

                                                 
6 20 % prihranjene energije, 20 % manj emisij toplogrednih plinov, 20 % rabe obnovljivih virov energije v 
celotni porabi energije in 10 % rabe biogoriv v prometu. 
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površine drugih infrastrukturnih sistemov ter zasedejo čim manjše površine in 
najkrajše možne trase.  
 
V prostor se umestita: 

 Vzorčni projekt biomase v pilotnem naselju (kot najbolj optimalni 
makrolokaciji sta se pokazali občini Ig ali Ivančna Gorica); 

 Pilotni projekt – eko hiša na območju Velike Preske v občini Litija. 
 
Ključni projekti na področju energetike so: 

 Ozelenitev streh – tradicionalne materiale pri gradnji streh se opusti, namesto 
strešnikov se uporabi ustrezne rastline. 

 Zamenjava javne razsvetljave - zmanjšajo se izgube energije zaradi 
neustreznih svetil, ki so sedaj v uporabi. 

 Spodbujanje razvoja zelenih delovnih mest, ki tako na tehnološki kot na 
organizacijski in institucionalni ravni temeljijo na novih tehnologijah, 
trajnostni rabi virov energije ali ekoloških dejavnostih. 

 Vzpostavitev spletnega portala »Skupaj v službo«, ki omogoča dogovore o 
skupni rabi osebnih vozil in porazdelitvi stroškov prevoza na delo, zlasti z 
redko poseljenih območij, kjer je omrežje javnega prometa nezadostno in ne 
omogoča prilagodljivega delovnega časa. 

 

Slika 21: Zasnova prostorskih ureditev za področje energetike 
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3.6 Komunalno in vodno gospodarstvo  
 
Na področju razvoja oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode je 
prednostnega pomena obnova in nadgradnja vseh starejših komunalnih čistilnih 
naprav (KČN), kot so Domžale – Kamnik, Grosuplje, Ivančna Gorica in Vrhnika 
ter razširitev s III. stopnjo čiščenja še posebej v občutljivih območjih, kamor 
spada porečje reke Krke. Poleg tega je prednostnega pomena tudi izgradnja 
manjših čistilnih naprav v vodovarstvenih in občutljivih območjih, skupaj 54 
čistilnih naprav s skupno kapaciteto 11 200 PE. Pomembna je tudi usmeritev v 
izgradnjo zadrževalnih bazenov na vseh večjih kanalizacijskih sistemih ob vseh 
občutljivih vodotokih, kot so Ljubljanica, Grosupeljščica, Višnjica. 
 
Zasnova opredeljuje območja in površine za ravnanje z odpadki tako, da bodo 
negativni vplivi na naravno, kulturno in bivalno okolje čim manjši. Večina občin 
bo problematiko ravnanja z odpadki do leta 2013 reševala v okviru RCERO na 
odlagališču Ljubljansko barje, ki ga vodi Snaga Ljubljana. Mnenja smo, da 
odlaganje preostanka odpadkov na območju Ljubljanskega barja po letu 2013 ni 
primerna rešitev. Predlagamo, da se po tem obdobju zagotovi drugo, ustreznejše 
regijsko odlagališče. Kot možno lokacijo predlagamo območje opuščenega 
kamnoloma Verd v občini Vrhnika. V obstoječi RCERO Ljubljana ni vključenih 9 
občin LUR. Te občine se povezujejo z občinami iz drugih regij v okviru drugih 
RCERO ali oblikujejo svoj mini RCERO na lokaciji obstoječe deponije, kot npr. v 
občini Grosuplje (za tri občine). 
 
Vsi vodnogospodarski razvojni projekti bodo izvedeni v javno korist – nekateri v 
celoti, pri nekaterih pa bo šlo za javno-zasebno partnerstvo, kjer bosta združeni 
javna služba in pridobitna dejavnost (npr. koncesija). Posebnost bodo verjetno 
investicije v javno korist zaradi preteče neposredne nevarnosti, ki bodo potrebne 
zaradi nesprejemljivo visokega tveganja za poselitev / dejavnosti. Mednje sodijo 
tudi ukrepi za povečanje požarne varnosti (npr. sekundarni viri) oz. za 
zagotavljanje varnosti pomembnejših objektov (npr. poplavna odpornost javnih 
zgradb), še posebej na področju urejanja hudournikov. Ker na področju voda 
večina posegov sega preko meja lokalnih skupnosti, je regionalni prostorski načrt 
primerno izhodišče za urejanje navedenih zadev, in to še posebej na vodotokih 2. 
reda. 
 
Ključni projekti na področju komunalnega in vodnega gospodarstva so: 

 Analiza izpostavljenosti in ranljivosti hidrosfere v LUR (podtalnice, vodotoki, 
ribniki in zadrževalniki) na možne obremenitve s strani urbanizacije, 
industrije, prometa in kmetijstva; 

 Izboljševanje sistema oskrbe z zdravo pitno vodo z medsebojno povezavo 
lokalnih vodovodnih sistemov in njihovo varno priključitvijo na javni 
vodovodni sistem; 

 Analiza vpliva kmetijstva na kakovost podtalnice znotraj varstvenih pasov 
vodnih virov s predlogi za ekstenzivno pridelavo hrane; 

 Analiza evtrofikacijskih vplivov onesnaženih voda na vodotoke; 
 Priprava zasnov zadrževanja in ponikanja neonesnaženih padavinskih voda 

znotraj urbanega območja: 
 Predelava biorazgradljivih odpadkov; 
 Predelava gradbenih odpadkov; 
 Sanacija degradiranih površin. 
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Slika 22: Zasnova prostorskih ureditev za področje komunalnega in vodnega 
gospodarstva 
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IV SINTEZNE KARTE 
 
Slika 23: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR 

 
 

Slika 24: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR – pregledna karta regije s 
prikazom varovanih območij in omejitev 
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Slika 25: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR – pregledna karta regije s 
prikazom namenske rabe prostora 

 
 

Slika 26: Regionalna zasnova prostorskih ureditev LUR – pregledna karta regije s 
prikazom predlaganih projektov 

 
 


