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           PREDLOG 
 
Na podlagi 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega  razvoja (Uradni list RS, št. 
83/03), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,št. 26/01 in 28/01) in v skladu z 
Dogovorom o pripravah na regionalno sodelovanje, z dne 21.9.2000, je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na …. seji dne ………. 2005 sprejel 
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 
1. Mestna občina Ljubljana, ki je uvrščena v Osrednjeslovensko statistično regijo, se vključi v 

pripravo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007–2013 . 
 
2. Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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OBRAZLOŽITEV 
 

Pravna podlaga 
 
Pravna podlaga za sprejem predloženega sklepa je 11. člen Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, ki določa, da sprejmejo sklep o pripravi regionalnega razvojnega programa 
sveti občin, vključene v njegovo pripravo. Kot pravno podlago v predloženem sklepu navajamo 
tudi Dogovor o pripravah na regionalno sodelovanje, s podpisom katerega so župani vseh občin 
Osrednjeslovenske statistične regije v letu 2000, ne glede na zakon, izrazili pripravljenost za 
skupno regionalno razvojno načrtovanje.  
 
Ocena stanja  
 
Mestna občina Ljubljana je skupaj z  ostalimi občinami Osrednjeslovenske statistične regije: 
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Dol pri Ljubljani, Domžale, 
Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, 
Moravče, Škofljica, Šmartno pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika, sprejela v juniju 
2003 Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2002-2006 (v 
nadaljevanju: RRP). Za izvajanje projektov regionalnega razvojnega programa pa je vseh 25 občin 
zadolžilo Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: agencija). 
Tako je agencija v letu 2004 koordinirala 22 projektov, od tega so pri dveh projektih vsi cilji že 
doseženi, pri 12 projektih pa deloma.  
Na podlagi sprejetega RRP se občine in nosilci razvoja v regiji prijavljajo na razpise za črpanje 
sredstev iz neposrednih razvojnih spodbud ter kohezijskega in strukturnih skladov.  
V regiji je bilo prijavljenih na razpise leta 2004, skupaj v sodelovanju z agencijo, 45 projektov. 
Med njimi tudi za: 

• projekt »tehnološki park«, kjer je Mestna občina Ljubljana dobila odobrena nepovratna 
sredstva iz neposrednih spodbud v višini 11.950.000 SIT za nakup zemljišč na Brdu, 
7.375.000 SIT za izdelavo PGD in PZI za območje Brdo in Tehnološki park Ljubljana, 
1.826.000 SIT za izdelavo projektne dokumentacije in strateškega načrta MODUS;  

• projekt »študija izvedljivosti povezovanja vodovodnega sistema«, kjer je dobila VO-KA 
odobrena nepovratna sredstva v višini 4.000.000,00 SIT za izdelavo študije izvedljivosti 
povezovanja vodovodnega sistema v ožjem območju regije;  

• projekt »grozd kovinsko predelovalne industrije« kjer je grozd GIZ VTG dobil odobrena 
nepovratna sredstva iz posrednih regionalnih spodbud v višini 40.000.000 SIT.   

Glede na odziv občin pa agencija v letu 2005 načrtuje izdelavo regionalnega razvojnega programa 
za novo proračunsko obdobje Evropske Unije 2007-2013. Sklep o pripravi regionalnega 
razvojnega programa so do 28.2.2005 sprejele občine Trzin, Dobrepolje, Grosuplje in Komenda.  
 
 
Razlogi za sprejem  
 
Postopek priprave regionalnega razvojnega programa se prične s sprejemom sklepa o pripravi 
regionalnega razvojnega programa, ki ga sprejmejo sveti občin, vključenih v njegovo pripravo.  
 
Metodologijo priprave regionalnega razvojnega programa ter druga pomembna vprašanja  pa  
določa  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 in 
110/04). Navedeno navodilo v  drugem odstavku 3. člena določa, da se regionalni razvojni 
program sprejema leto in pol pred iztekom prejšnjega programa.  



 
Namen predloženega gradiva je torej sprejem Sklepa o pripravi Regionalnega razvojnega 
programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007 do 2013, s katerim Mestna občina Ljubljana 
izkaže svojo pripravljenost  oziroma interes za sodelovanje pri njegovi pripravi.  
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 
 

Sprejem predloga Sklepa o pripravi Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane  
regije za obdobje 2007-2013 ne povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna Mestne 
občine Ljubljana. 
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