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UVOD 

 

Mesta so glavna prizorišča ključnih razvojnih izzivov sodobnega časa. So prostor, v katerem se najbolj 

izrazito soočajo in prepletajo družbene, gospodarske, demografske, podnebne in okoljske 

spremembe. Kot središča povezav, inovacij, ustvarjalnosti in storitev so pomemben generator 

splošnega družbenega razvoja, še poseben pomen imajo za gospodarstvo. So hkrati tudi območja, v 

katerih so skoncentrirani številni okoljski in socialni problemi, kot so npr. okoljske obremenitve iz 

zgradb in prometa, odpadki, socialna izključenost, brezposelnost in revščina.  

 

Prepletenost in medsebojna pogojenost večine omenjenih izzivov se redko odraža v sektorskih 

politikah, ki jih v veliki meri izvajajo ravno mesta. Gospodarska kriza je v ospredje postavila spoznanje 

o nujnosti doseganja sinergijskih učinkov politik in potrebo po bolj celovitem reševanju najbolj 

perečih sodobnih izzivov kot so staranje prebivalcev, energetska učinkovitost, ipd., še zlasti pa 

potrebo po bolj učinkovitih javnih naložbah. V prihodnosti bodo konkurenčna samo trajnostna in 

pametna mesta, ki bodo zagotavljala zdravo življenjsko okolje, učinkovite oblike bivanja in 

koncentrirala dejavnosti in storitve, ki prepoznavajo in odgovarjajo na nove potrebe družbe. Mesta 

so zaradi gostote poselitve priložnost za npr. zelo učinkovite rešitve bivanja, kar že dokazujejo primeri 

dobre prakse.  

 

Zavest o pomembni razvojni vlogi mest raste tako na svetovni kot tudi na evropski ravni ter v vedno 

večjem številu nacionalnih držav. Razvijajo se in nastajajo nove politike s ciljem trajnostnega razvoja 

mest, ker so mesta prepoznana kot tista, ki so tako gonilo gospodarskega in družbenega razvoja, kot 

tudi prostor priložnosti za bolj učinkovite in trajnostne načine bivanja. „Mesta so zato ključnega 

pomena za uspešno izvajanje strategije EU 2020 in bodo odločala o prihodnjem gospodarskem, 

družbenem in prostorskem razvoju Unije.“ (EK,DG REGIO) 

 

 

Za doseganje trajnostnega razvoja je torej treba posebno pozornost nameniti tudi razvoju urbanih 

območij, kjer bo že do leta 2020 predvidoma živelo več kot dve tretjini prebivalcev in kjer se lahko 

sicer problemi kopičijo ali pa se najbolj učinkovito rešujejo. 

 

 

1 Vloga in pomen mest  

 
Za gospodarski razvoj države in uspešnost njenih regij je vloga mest in njihovih urbanih območij 

ključna. Stopnja produktivnosti je v urbanih območjih na splošno višja. Rast pretoka kapitala in 

trgovine posledično vpliva tudi na višji in bolj intenziven pretok ljudi, dobrin, storitev, kapitala in idej. 

Urbane regije praviloma proizvajajo  višji delež nacionalnega BDPja kot je sicer povprečje na 

prebivalca. V državah članicah EU več kot 87% prebivalcev živi v urbanih regijah, kjer se ustvari tudi 

večji del BDP.  

 

Konkurenčna vloga urbanih središč oz. mest v gospodarskem razvoju je pogojena s kakovostnim in 

privlačnim delovnim ter bivalnim okoljem, še posebej, če je kot lokacija dobro vključena v prometne 

tokove, ima visoko dostopnost do storitev, je prilagojeno potrebam sodobnega življenjskega utripa in 

upošteva zunanje dejavnike, zlasti podnebne ter demografske spremembe. 



 

Od tega, kakšna je podoba mesta in kako učinkovite in razvejane so v njem dejavnosti, je namreč 

odvisno, kako se ljudje v njem počutijo, kako lahko delajo in ustvarjajo, koliko so privlačna za nove 

investicije, kaj lahko nudijo svojemu zaledju in obratno. Skratka, od tega je odvisna njihova 

konkurenčnost – tako na regionalnem, nacionalnem in na mednarodnem nivoju.  

 

Ker so mesta in njihova urbana območja razvojni poli regij, je pomembno, da se prepozna njihove 

potenciale v širšem okviru ter vzpostavi medsebojno sodelovanje. To pa ni vedno vezano le na 

administrativne meje, saj obstajajo številna razvojna vprašanja, ki  zahtevajo skupno reševanja na 

različnih administrativnih območjih. Zato so vedno bolj potrebne nove oblike upravljanja, ki so se 

sposobne soočati z izzivi in izvajati razvoj glede na območje oz teritorij, ki se nanaša na skupne 

razvojne izzive ali reševanje posameznega vprašanja.  

 

Mesto ima pomembno vlogo tako v svoji funkcionalni urbani regiji, kot tudi v svojem podeželskem 

zaledju. Za obe strani je nujno, da prepoznata skupne razvojne potrebe in vzpostavita nova 

partnerstva. To še posebej velja za medsebojno odvisna in prepletena urbana in podeželska območja 

V poselitvenem omrežju se bodo tudi v prihodnje še krepile funkcionalne povezave med mesti 

različnih velikosti in različnega pomena. Zato je v okviru prihodnje urbane in prostorske politike 

prostor treba v večji meri obravnavati po območjih funkcionalnih urbanih regij in ne ločeno znotraj 

mestnih ali občinskih meja. Funkcionalna območja mest namreč zaradi procesov suburbanizacije in 

periurbanizacije presegajo administrativne meje majhnih občin.1 

 

Danes je vloga mest kot motorjev razvoja, žarišč reševanja problemov in hkrati prostora za najbolj 

trajnostne oblike bivanja, prepoznana tako na svetovni kot evropski ravni. Trajnostna mesta so tako 

vključena v Milenijske cilje, Rio +20, leta 2011 pa je bil proglašen tudi Svetovni dan mest z namenom 

dvigati zavest glede izzivov in priložnosti razvoja mest.  

Na ravni EU se gradi in oblikuje  politika urbanega razvoja že več kot 15 let. Sprejete zaveze so 

usmerjene k ciljem uravnotežene gospodarske rasti in prostorske razporeditve aktivnosti s 

policentričnim urbanim sistemom, močnimi urbanimi regijami, ki nudijo dober dostop do storitev, 

kompaktnim urbana naselja z omejeno suburbanizacijo ter visoka kvaliteta okolja.2 Mesta se vidi kot 

ključne gradnike svetovne konkurenčnosti EU tako iz vidika konkurenčnih gospodarkih regij kot iz 

vidika kakovostnega in zdravega bivanja. V 6. kohezijskem poročilu Evropska komisija ugotavlja, da se 

je v okviru posvetovanj z državami članicami pokazala potreba, da se različna vprašanja naslovijo s 

političnimi odzivi na različnih teritorialnih ravneh. Izzivi kot so na primer socialna izključenost, širjenje 

urbanih območij, dostopnost do storitev ali nevarnost poplav se različno rešujejo v prikrajšanih 

urbanih soseskah, metropolitanskih območijh, ali pa porečijh in gorskih območijh.3 Poleg tega je v 

urbanih območjih, kjer je koncentracija ljudi večja, toliko večja tudi ogroženost pred naravnimi 

nesrečami in vplivi podnebnih sprememb. Evropska unija je s krepitvijo iniciative za razvoj urbane 

politike naslovila tudi prilagajanje politik učinkovitejšemu in bolj sinergijskemu delovanju tam, kjer se 

politike izvajajo.  

 

 

                                                           
1 ESPON: ESPON on the Road: Skriti potencial malih in srednjih mest. 
2 Cities of Tomorrow 
33 6. poročilo o gospodarski in socialni koheziji..... 



»Evropa ne more naslavljati današnjih izzivov brez aktivnega prispevka mest. Ni pretirana izjava, da 

bo razvoj naših mest določal prihodnost gospodarskega, družbenega in prostorskega razvoja 

Evropske unije. Mesta bodo ključna za dosego ambicij Evrope 2020. In – kadar govorimo o okoljski, 

gospodarski ali pa družbeni koheziji - če ne bomo uspeli v mestih, ne bomo uspeli nikjer« Johhanes 

Hahn, Komisar za regionalno politiko 

 

Da je vloga mest vse bolj prepoznana, se odraža tudi na izvedbeni ravni, saj pridobiva vse bolj na teži 

tudi v okviru evropskih politik. Tako je Evropska Komisija med drugim uvedla nove ukrepe tudi na 

področju kohezijske politike 2014-2020 s ciljnim usmerjanjem financiranja v mesta in krepitvijo 

inštrumentov, ki so primerna za izvajanje na lokalni ravni.  

 

 

2 Mesta in urbana območja v Sloveniji  

Mesta in druga urbana naselja predstavljajo ogrodje slovenskega poselitvenega sistema. Z urbanim 

načinom življenja prekrivajo večino slovenskega poseljenega prostora in povezujejo urbana središča v 

značilen policentrični sistem. So urbana središča svojih regij in so lahko tudi del somestij ali 

funkcionalnih urbanih območij ter so pomembno povezana s svojim zaledjem.  

Za Slovenijo je značilno veliko število majhnih naselij (skoraj 6.000), pri čemer ima kar 90% vseh 

naselij manj kot 500 prebivalcev in le 7 mest šteje nad 20.000 prebivalcev, ki skupaj predstavljajo 

približno četrtino celotnega prebivalstva.  Urbana središča, ki so (gledano v slovenskem merilu: def. 

po SPRS) večja in srednje velika mesta tvorijo ogrodje policentričnega sistema, ki predstavlja 

pomembno podporo svojemu funkcionalnemu zaledju.  

V primerjavi z evropskimi mesti so slovenska mesta in urbana središča majhna do srednje velika 

(slednje le LJ in MB). Srednje velika in majhna mesta lahko predstavljajo celo primerjalno prednost v 

smislu kakovosti bivanja, prepletenosti naravnega in urbanega okolja ter povezovanja s podeželskim 

zaledjem. Potencial urbanih območij nudi priložnosti za razvoj mest samih hkrati pa predstavlja 

prednost za večjo konkurenčnost slovenskih regij. Zaradi manjše ekonomije obsega, je pomembno, 

da mesta prepoznajo svoje prednosti in priložnosti ter jih znajo tudi uspešno razvijati. Zadnje študije 

pa so tudi pokazale, da velikost ni nujno povezana tudi z uspešnostjo, saj je bilo ugotovljeno, da imajo 

manjši urbani centri v funkcionalnih območjih večjih lahko tudi sorazmerno večji razvojni učinek. To 

je odvisno predvsem od geografskega položaja, makroregionalnih trendov, socialno-ekonomske 

specializacije,  zgodovinskega razvoja in političnega okvirja.4 Je pa pomembno pogojeno z učinkovitim 

upravljanjem, ki zajema razumevanje in znanje kako izkoriščati svoje primerjalne prednosti, kaj 

ponuditi v okviru svoje urbane aglomeracije in kako pozitivno izkoristiti učinke večjega/večjih 

centrov.5  

Danes, v času globalizacije, tudi mednarodna konkurenčnost ni nekaj, kar zadeva samo velike 

metropole, ampak je to lahko atribut tudi manjših mest s kakovostnim okoljem in specializirano ali pa 

le zelo kakovostno ponudbo. Taka mesta nudijo namreč drugačne oblike življenja, ki postajajo vedno 

bolj aktualne. Te so pogosto povezane z občutkom varnosti, dostopom do narave, »prijaznostjo« 

manjših dimenzij, ob enem lahko nudijo ravno take izzive na področju socialnih aktivnosti.  

 

                                                           
4
 ESPON TOWN: ESPON on the Road: Skriti potencial malih in srednjih mest. 

5 OECD…… 



Koncentracija prebivalstva v slovenskih mestih se danes ocenjuje na dobrih 50%, medtem ko je 

stopnja suburbanizacije nadpovprečna. Mesta in mestna naselja predstavljajo zaposlitvena središča, 

saj se večina delovnih mest nahaja v urbanih naseljih, v katerih dela 94 % vseh zaposlenih prebivalcev 

in kjer živi 70 % prebivalcev Slovenije z višjo ali visoko izobrazbo. Mestna območja so hitreje rastoča 

in zato doživljajo tudi večje pritiske na prostor. Od prvih popisov na slovenskih tleh, pa do danes se je 

število prebivalcev povečalo za 27%, prebivalstvo, ki živi v mestih in mestnih naseljih, pa kar za 60 %.6 

Do leta 2020 je predvideno, da bo v Sloveniji v mestih živelo dobrih 70% vseh prebivalcev. Sicer pa 

večina občin v Sloveniji spada med redko poseljena območja, med gosto poseljena območja sodita le 

občini Ljubljana in Maribor, preostala območja pa spadajo v t.i. vmesna območja.7 Te razlike 

zahtevajo celovit pristop za reševanje, ki pa upošteva specifične karakteristike urbanih in širših 

zalednih območij. 

                                                                                        . 

 
 

  

V mestih in mestnih naseljih živi v Sloveniji približno polovico slovenskega prebivalstva. Več kot 

polovica vseh delovnih mest pa je skoncentrirana v 11 urbanih središčih. Stopnja produktivnosti je v 

urbanih območjih na splošno višja, vendar v Sloveniji mesta v zadnjem času stagnirajo.8 Povečujejo 

pa se nekatera funkcionalna območja večjih središč, na račun zgoščanja prebivalstva in pospešenih 

dnevnih migracij v smeri avtocestnega križa, zlasti z osebnimi avtomobili. To povečuje ogljični odtis, 

poslabšuje kakovost zraka v mestih zaradi rasti osebnega in tranzitnega prometa, in stopnjuje pritiske 

na prostor, med drugim tudi na najbolj kakovostna kmetijska zemljišča. 

                                                           
6 Statistični urad RS: Nekaj zanimivih značilnosti za Slovenijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003. 
7
 http://www.stat.si/tema_splosno_upravno_podezelje_predstavitev.asp#razmejitev 

8
http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/3/select/sporocilo_za_javnost/article/799/7226/5785ba2c48dc2377002b29

816f45fc5b/?tx_ttnews%5Byear%5D=2012&tx_ttnews%5Bmonth%5D=10 

-Le 7 mest večjih od 20.000, od tega dva 

večja od 50.000  

-V 7 mestih živi ¼ vsega prebivalstva 

-Veliko število malih naselij  

-90% vseh naselij manjših od 500 preb. 

 



   
 
 
Vsako od mest in mestnih območij ima specifično vlogo ter razvojne priložnosti in probleme v okviru 

omrežja mest. Glavni problemi slovenskih mest so na splošno povezani s povečanimi pritiski na 

prostor in okolje: zmanjšanje privlačnosti mestnih jeder zaradi selitve dejavnosti na obrobje – 

upadanje funkcij, zlasti stanovanjskih in oskrbnih, v mestnih središčih; avtocestni križ omogoča hiter 

dostop do urbanih središč, kar podpira suburbanizacijo in per-urbanizacijo ter širjenje nemestnih 

naselij s slabo dostopnostjo do storitev; zaradi povečanja dnevnih migracij z osebnim avtomobilom se 

poslabšuje zrak v mestih, hkrati se povečuje potreba po parkirnih površinah; javni potniški promet 

(omrežje in storitev) v večini mest je slabo razvit, še posebej pa je slabo razvit primestni promet; 

slabo je razvito in izkoriščeno obstoječe železniško omrežje, kot alternativa avtobusnemu prometu; 

kvaliteta zraka vpliva na zdravje prebivalcev mest in mestnih območij; na slabo izkoriščenost 

notranjih urbanih površin mnogokrat vpliva razdrobljeno lastništvo (izboljšanje kakovosti javnih 

površin in infrastrukture; prenova večstanovanjskih stavb in stanovanjskih sosesk); povečano je 

število degradiranih industrijskih območij (propad podjetij, vpliv stečajnih postopkov na prenovo 

degradiranih industrijskih območij). 

 

 

 

  

 

 

 



3 Trajnostni urbani razvoj v Sloveniji; obstoječi dokumenti in usmeritve 

3.1 Izhodišča EU in SI politike/dokumentov  

Slovenija v svojih prostorskih razvojnih dokumentih sledi usmeritvam prostorske razvojne politike in 

urbane politike EU. Ključne usmeritve in principe razvoja, ki jih Slovenija od leta 1997, od nastanja 

EPRP (Evropskih prostroskih razvojnih perspektiv 1999) pa vse do danes, na ravni EU tudi soustvarja, 

so vključene v vse prostorske razvojne dokumente in prostorsko zakonodajo. 

Evropske prostorske razvojne usmeritve (EPRP) prepoznavajo, da je Evropa urbana, saj 70% ljudi živi v 

urbanih območjih, mesta pa so tista, kjer se srečujejo izzivi družbe, pa tudi tista, ki politike v glavnem 

izvajajo,čeprav jih ne toliko (so)ustvarjajo. Že leta 1997 je EK objavila prvo sporočilo na temo urbane 

agende, v katerem  so mesta opredeljena kot hrbtenica evropskega teritorija in izpostavljena njihova 

vloga v boju za konkurenčnost Evropske Unije nasproti ostalim velikim ekonomijam Evro-azije, 

Kitajske, Severne Amerike oziroma na splošno v svetu. Evropski model urbanega razvoja imamo 

izoblikovan v naslednjih dokumentih:  od EPRP, v katerem so podane usmeritveza uravnotežen 

policentrični sistem, preko Teritorialne agende EU (TAEU), Leipziške listine in deklaracije iz Toleda. Še 

vedno pa je potrebno izboljšati kakovosti in učinkovitosti politik preko boljše koordinacije in boljšega 

razumevanja prostroskih učinkov. Zato se je tudi pričela krepiti medvladna razprava o Urbani Agendi 

EU, h kateri je prispevala tudi Evropska komisija, ki je nedavno sprejela Sporočilo Komisije »Mestna 

razsežnost politik EU – glavne značilnosti agende EU za mesta« in z lansiranjem javne debate – julija 

2014. Razprava poteka tudi o tem, da bi bila vloga mest in rezultat medvladne in javne razprave lahko 

tudi prispevek za revizijo Evrope 2020.  

Že v Teritorialni Agendi EU (2007), ki je nastala na podlagi študije Stanje in perspektive prostorskega 

razvoja EU TSP (2006-7), je glavni poudarek konkurenčnega trajnostnega razvoja na pomenu 

povezovanja mestnih regij in mest, novih urbano – ruralnih odnosov, razvoju konkurenčnih in 

inovacijskih območij, izboljšanju multi-modalnih prometnih povezav, ter ob tem tudi skupni strategije 

za blaženje podnebnih sprememb in naravne ogroženosti, ter naravni in kulturni dediščini kot dodani 

vrednosti. Leipziška listina o trajnostnih evropskih mestih (2007) ob upoštevanju izzivov in priložnosti 

evropskih mest določa skupna načela in strategije za politiko urbanega razvoja. Kot ključne principe 

urbanih politik izpostavlja integralni urbani razvoj ter obravnava degradiranih urbanih območij. 

Dogovor iz Toleda še dodatno izpostavlja celovito urbano prenovo ter pomen stanovanjske politke 

kot del celovite urbane politike (popraviti stavek). 

 
V Sloveniji je urbana politika integrirana v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) kot eden 

ključnih elementov. Prostorski razvoj namreč temelji na uravnoteženem (policentričnem) razvoju 

urbanih središč nacionalnega in regionalnega pomena in njihovih funkcionalnih območij. Strategija 

določa vizijo in koncept razvoja mest v Sloveniji ter usmeritve za razvoj na regionalni in lokalni ravni. 

Te slediji tudi usmeritvam ključnih dokumentov na EU in svetovni ravni. Strategija prostorskega 

razvoja Slovenije, ki jo je leta 2004 sprejel Parlament, je najpomembnejši dokument prostorske 

razvojne politike v Sloveniji. Vsi prostorski akti, sektorski programi z vplivom na prostor in drugi 

razvojni načrti na nižjih ravneh morajo biti v skladu s Strategijo. Kljub temu, da ključne usmeritve in 

principi Strategije veljajo še danes, se sedaj, po 10-ih letih pripravlja njena revizija glede na nove 

izzive na področju gospodarskih in demografskih sprememb, energetike in podnebnih sprememb ter 

dejanskega razvoja v prostoru na podlagi poročila o stanju v prostoru. 

 



Strategija prostorskega razvoja RS je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja države. 

Vključuje tri medsebojno povezane prostorske sisteme – urbano, infrastrukturo in krajino. Osnovni 

prostorski koncept temelji na policentrizmu, utemeljen na urbanih središčih različnega pomena, od 

mednarodnega, nacionalnega do regionalnega, ki podpirajo razvoj pripadajočih funkcionalnih 

območij.  

 

3.2 Koncept urbanega razvoja 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) opredeljuje skladen prostorski razvoj, ki temelji na 

policentričnem urbanem sistemu dvostopenjske strukture omrežja središč nacionalnega in 

regionalnega pomena, na katerega se s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi 

povezavami navezuje tudi omrežje drugih središč. 

 
V Sloveniji je tako opredeljenih 15 središč nacionalnega pomena, od katerih imajo tri mednarodni 

pomen, 5 pa jih je opredeljenih kot nacionalno središče v okviru somestja. 15 regionalnih urbanih 

središč ali somestij ter 20 medobčinskih. Središča nacionalnega in regionalnega pomena so 

najpomembnejša središča dejavnosti družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in 

drugih dejavnosti ter najpomembnejša gospodarska območja in prometna vozlišča. 

 
Podprta z infrastrukturo, imajo urbana središča ključno vlogo v uravnoteženem razvoju države kot 

ekonomska, trgovinska, izobraževalna, kulturna, stanovanjska in storitvena središča. Strategija 

poudarja potrebo po dvigu njihove konkurenčnosti skozi izboljšave na področju podjetništva, storitev 

in stanovanjskih sosesk v mestih skozi urbano prenovo, ki vključuje izboljšanje pogojev za trajnostno 

mobilnosti ter kakovost okolja v urbanih območjih. 

 
Trajnostni urbani razvoj temelji na principu notranjega razvoja urbanih območij (izkoriščanje 

potenciala degradiranih, prostih in slabo izkoriščenih površin za razvoj znotraj urbanih območij) in 

dobrega funkcionalnega sodelovanja in povezovanja z drugimi mesti ter okolico. Spodbujanje 

konkurenčnosti urbanih središč in njihovega zaledja, ki so glavni nosilci razvoja v regijah in kjer živi 

približno polovico slovenskega prebivalstva, neposredno prispeva k konkurenčnosti države.  

 

Konkurenčna vloga urbanih središč oz. mest v gospodarskem razvoju pa zahteva kvalitetno in 

privlačno delovno in bivalno okolje, ki je kot lokacija dobro vključeno v prometne tokove, ima visoko 

dostopnost do storitev, je prilagojeno potrebam sodobnega življenjskega utripa in upošteva zunanje 

dejavnike (zlasti podnebne, pa tudi demografske spremembe). To vključuje tudi izboljšano 

povezanost med urbanimi in regionalnimi središči, izboljšanje dostopnosti prebivalstva in 

gospodarstva do storitev javnega pomena, notranji razvoj naselij, ki vključuje prenovo degradiranih 

ali slabše izkoriščenih obstoječih stavbnih zemljišč in ohranjanje kulturne in krajinske identitete 

naselij in odprtega prostora kot pomembnih virov slovenske identitete. Prenova in revitalizacija mest 

sta ključni strateški usmeritvi notranjega razvoja mest opredeljeni v SPRS. 

 

Te razvojne usmeritve sledijo tudi evropskim ciljem na področju teritorialne kohezije, blaženja in 

prilagajanja na podnebne spremembe, učinkovitosti pri rabi virov (prostora, energije, voda, 

kmetijskih zemljišč ipd.), izboljšanju energetske oskrbe mest in naselij s poudarkom na obnovljivih 

virih energije idr.  

 



 
 
Mesta in mestna naselja so zaposlitvena središča, saj je večina delovnih mest v urbanih naseljih, v 

katerih dela 94 % vseh zaposlenih prebivalcev in kjer živi 70 % prebivalcev Slovenije z višjo ali visoko 

izobrazbo. Mestna območja so hitreje rastoča in zato se v njih odražajo tudi večji pritiski na prostor. Iz 

razvojnega vidika, v Sloveniji tri urbana območja izstopajo kot središča mednarodnega pomena, to so 

Ljubljana, Maribor in Koper. Ta tri središča so ključna za konkurenčnost Slovenije v globalnem smislu, 

saj imajo pomembno vlogo v okviru prometnih omrežij, dostopnosti in povezav ter koncentracije 

znanja in inovativnosti, a ima v okviru razvoja države vsako od njih specifičen pomen ter razvojne 

priložnosti in probleme. Ljubljana in Maribor predstavljata dve največji urbani središči v državi (edini 

urbani središči nad 100.000 prebivalcev in ki štejeta za srednje velika mesta v evropskem okviru), 

Koper pa ima zaradi svoje obmorske prostorske lege in pristaniščem posebno geostrateško vlogo. 

Hkrati s specifičnimi razvojnimi potenciali se ta mesta srečujejo tudi z razvojnimi problemi. Izstopajo 

zlasti problemi onesnaženja zraka, slabe dostopnosti z javnim prometom in problematika ozkih grl, 

slabo izrabljenih notranjih urbanih površin za razvoj mesta ob hkratnih potrebah po zagotavljanju 

novih površin za gospodarski razvoj, ponekod pa tudi socialne izključenosti. Vsa mesta se srečujejo 

tudi s problematiko prilagajanja na procese staranja prebivalstva, ki jih je potrebno vključevati v 

razvojne strategije in rešitve, zlasti v okviru urbane prenove. 

 
 
Spodbujanje razvoja mest prispeva k doseganju ekonomije obsega, ki je pomembna za 

konkurenčnost države, ker spodbuja prostorsko konkurenčnost urbanih središč in njihovega zaledja, 

ki so glavni nosilci razvoja v regijah. Pri tem je pomemben integralni pristop k investicijam na 

konkretno območje tako, da se razvojna vprašanja tistega območje rešujejo povezano in s tem 

ustvarjajo dodano vrednost na vloženi evro. Na tak način se preprečuje zabredle investicije in se 

sredstva usmerja v investicije, ki prinašajo trajno vrednost (spodbuda podjetništvu, dvig BDP, delovna 

mesta, zmanjšanje brezposelnosti v območju). Poleg tega pa take investicije dosegajo kvalitetnejše in 

racionalnejše rešitve v prostoru. 



 
 

 
Slovenija v Evropi in območja mednarodnega sodelovanja 

 
 
Ljubljana se razvija kot državno središče in najpomembnejše državno prometno vozlišče (križišče 

prometnih koridorjev TEN) ter pomembno univerzitetno in kulturno središče, kjer so skoncentrirane 

najvišje funkcije, vrhunske ustanove, osrednje poslovne, kulturne, storitvene in oskrbne dejavnosti 

ter institucije, pomembne za vso državo (na primer: klinični center, ustavno sodišče in drugo). Na 

meddržavni ravni se povezuje s tujimi državnimi in regionalnimi središči. Kot glavno mesto ima v 

mednarodnem prostoru poseben potencial, ima največje število prebivalcev in je kot največje 

zaposlitveno središče v državi in središče najvišjih funkcij v državnem in oskrbnem smislu zato 

obremenjena tudi z velikim številom dnevnih migracij. Maribor je drugo največje mesto (drugo 

največje mesto po številu prebivalcev in zaposlitveno središče), središče pomembnih funkcij ter 

univerzitetno in kulturno središče v državi ter državno pomembno prometno vozlišče (lega na veji X. 

koridorja TEN), ki se povezuje na mednarodni ravni s sosednjimi regijami Avstrije, Hrvaške in 

Madžarske. Koper predstavlja na državni in mednarodni ravni pomembno državno tovorno prometno 

vozlišče in morsko pristanišče ter ima pomembno vlogo v razvoju zaledja. Kot obalno somestje s 

Piranom in Izolo razvija funkcije središča nacionalnega pomena z zagotavljanjem oskrbnih funkcij in 

se na mednarodni ravni povezuje s sosednjimi regijami Italije in Hrvaške. Poleg pristanišča se Koper 

razvija kot tudi univerzitetno središče, pomembno izstopa pa tudi potencial razvoja turizma. 

 

 
Slovenski interesi v mednarodnem povezovanju 



 
Poleg treh mednarodnih središč so za razvoj na državni ravni pomembna tudi tista urbana območja, 

ki predstavljajo ostala pomembna zaposlitvena in oskrbna središča in kot taka pomembno podpirajo 

policentrični urbani razvoj v državi. Zaradi velikosti, poselitvenih pritiskov, vsestranske problematike 

in pričakovanega razvoja posebno pozornost namenja usklajenemu razvoju širših mestnih območij 

Ljubljane, Maribora, Kopra, Celja in Nove Gorice, kjer potekajo intenzivne interakcije med večjimi 

mesti in njihovo širšo okolico. Za ta območja so značilne močne vsakodnevne delovne in druge 

migracije, ki povzročajo gost promet – predvsem z osebnimi avtomobili, kar obremenjuje celotno 

območje in osrednje mesto. Prav tako potekajo intenzivne interakcije na ravni drugih središč. 

 
SPRS, poleg treh mednarodnih opredeljuje še 12 središč nacionalnega pomena: Celje se razvija kot 

pomembno zaposlitveno, proizvodno, storitveno središče in kot pomembno regionalno prometno 

vozlišče. Kranj se je drugo najpomembnejše središče širšega ljubljanskega mestnega območja ter 

pomembno regionalno prometno vozlišče. Murska Sobota je pomembna kot središče, ki je sposobno 

enakovredno sodelovati s čezmejnimi območji na Madžarskem in Avstriji in kot pomembno 

regionalno prometno vozlišče. Nova Gorica se zaradi izpostavljene lege na zahodni meji Slovenije 

razvija kot močno gospodarsko in kulturno središče, ki izkorišča svoje prednosti v sodelovaju z 

čezmejnimi območji v Italiji in kot pomembno regionalno prometno vozlišče. Novo mesto je 

pomembno regionalno prometno vozlišče, zaposlitveno središče in središče, ki širi svoj vpliv na 

čezmejna območja na Hrvaškem. Postojna, Ptuj, Velenje ter somestja Brežice –Krško – Sevnica, 

Jesenice – Radovljica, Slovenj Gradec – Ravne na Koroškem – Dravograd in Trbovlje – Hrastnik – 

Zagorje ob Savi se razvijajo kot središča nacionalnega pomena regionalnih območij. Pri tem sta Ptuj 

in Velenje drugi najpomembnejši središči v vplivnem območju večjih središč Maribora in Celja. Glede 

na bližino meje in razvojne potenciale so pomembna središča, ki lahko širijo svoj vpliv tudi na 

čezmejna območja. 

 
Kot središča regionalnega pomena se prednostno razvijajo mesta in druga urbana naselja: 

Ajdovščina, Črnomelj, somestje Domžale – Kamnik, Gornja Radgona, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, 

Lendava, Ljutomer, Ormož, Sežana, Škofja Loka, somestje Šmarje pri Jelšah – Rogaška Slatina, 

Tolmin in Tržič z Bistrico pri Tržiču. 

 

4. Vloga posameznih struktur upravljanja in instrumenti urbanega 

razvoja 

4.1. Vloga struktur in politik 

Izzivi s katerimi se mesta soočajo se odražajo na področjih trajnostne mobilnosti in dostopnosti, 

demografije (staranja prebivalcev, privlačnost za mlade), energetske učinkovitosti, socialne 

vključenosti, upravljanja z odpadki, prilagajanje podnebnim spremembam in varnosti pred naravnimi 

nesrečami, ter ustvarjanja okolja, ki spodbuja razvoj podjetništva. 

 

To pomeni, da so urbane vsebine izrazito horizontalne, kar pomeni, da se posamezne sektorske 

vsebine pri naslavljanju razvojnih izzivov prepletajo in narekujejo celovit pristop za uspešno 

reševanje izzivov in učinkovitost naložb. Zato je potrebno nameniti pozornost koordinaciji med 

politikami na nacionalni ravni, kjer se politike ustvarjajo, ker ko pride do izvajanja na lokalni ravni je 

za to že prepozno. Taka koordinacija je zahtevna, saj ji je treba nameniti tudi primerne resurse, 



zahteva znanje in ustrezne strukture predvsem pa se mora pričeti z ustreznim dialogom, ki spodbuja 

skupno razmišljanje, in razumevanje učinkov politik v prostoru. 

 

Za uspešnost razvoja mest (izvajanje ciljev trajnostnega urbanega razvoja in učinkovitost naložb v 

mestih) je ključnega pomena učinkovito upravljanje, saj ni odvisna samo od medsektorskega 

pristopa, ampak tudi od organizacije upravljavskih struktur, njihovih kapacitet (znanja in ljudi), jasnih 

odgovornosti in naloge na vseh ravneh, ter finančne in davčne politike. Razvoj mest in urbanih 

območij se nenehno spreminja, zahteva prilagajanje instrumentov in ne upošteva administrativnih 

meja. Zato je potrebno prilagoditi temu primerno tudi strukture upravljanja, da bodo lahko reševale 

izzive v širših urbanih območjih različnih značinlonosti. 

 

Podobo mest ustvarjajo prvenstveno njihovi meščani in lokalne politika s svojimi razvojnimi 

odločitvami in načrtovanjem prostora. Ta podoba je lahko zelo različna glede na to kako ljudje skrbijo 

za svojo lastnino in kakšno pozornost je namenjena javnim investicijam in urejanju javnih prostorov 

kot so ulice, parki, trgi in zelene površine za rekreacijo. Ob tem ima upravljanje ključno vlogo pri 

kateri je odločilno znanje kako upravljati, kako ustvarjati učinkovita javna-zasebna partnerstva ter 

kako tvorno pritegniti lokalno prebivalstvo v soustvarjanje razvoja mesta 

 

Integralni pristop zato poleg horizontalnega prepletanja vsebin, vključuje tudi vertikalna povezovanja 

in prilagodljive oblike sodelovanj. 

 
Spodbujanje razvoja mest prispeva k doseganju ekonomije obsega, ki je pomembna za 

konkurenčnost države, ker spodbuja prostorsko konkurenčnost urbanih središč in njihovega zaledja, 

ki so glavni nosilci razvoja v regijah. Pri tem je pomemben integralni pristop k investicijam na 

konkretno območje tako, da se razvojna vprašanja tistega območje rešujejo povezano in s tem 

ustvarjajo dodano vrednost na vloženi evro. Na tak način se preprečuje zabredle investicije in se 

sredstva usmerja v investicije, ki prinašajo trajno vrednost (spodbuda podjetništvu, dvig BDP, delovna 

mesta, zmanjšanje brezposelnosti v območju). Poleg tega pa take investicije dosegajo kvalitetnejše in 

racionalnejše rešitve v prostoru. 

 

Integralni pristop 

 



Odgovornosti in naloge posameznih ravni 

Poleg ravni upravljanja imajo svojo pomembno vlogo tudi drugi ključni akterji, kot so gospodarski 

akterji, strokovnjaki in univerze, neprofitne in nevladne institucije, civilna iniciativa in ne nazadnje 

tudi širša javnost, ki pa lahko nudijo podporo razvoju in  izvajanju politik le ob primernem mreženju 

in povezovanju.  

Predlogi in priporočila za izvajanje: 

 

 Oblikovanje vizije: (skupno razumevanje, skupni cilji, skupno “lastništvo”)  

  - strateški planski dokumenti kot orodje 

  - pomen komunikacije 

 Različne oblike partnerstva (izbira pravih partnerjev, pravilna organizacijska struktura);  

  - jasnost strategij je ključna za uspešno partnerstvo 

  - primerna razporeditev odgovornosti (primerna odgovornost na  primerni ravni) 

  - močno vodstvo 

 Okvir (zakonodaja, koordinacija med admin. ravnmi, oblikovanje platform in partnerstev) 

 Sodelovanje (zagotoviti aktivno sodelovanje vseh deležnikov)  

  - kvaliteta sodelovanja 

  - vzpostavitev od vsega začetka  

  - prepoznava različnih vlog različnih deležnikov 

 Komunikacija (izberi ciljne skupine) 

  - med partnerji ni deležniki v projektu in z vodstvom projekta  

  - od začetka procesa (upoštevati različna mnenja, priznati napake,..) 

 Kompetence in znanja (za vodenje procesa) 

 Močno vodstvo (ključno za uspešno izvajanje usmeritev in razvoj. Proj. in za močna partnerstva) 

 Politična podpora in ravnovesje moči (uspešna izvedba in kontinuiteta) 

 Viri (zagotovljeni zadostni viri za koordinacijo in implementacijo) 

 Spremljanje (v času izvajanja in skozi čas »življenja« projekta) 
 

Lokalna 
raven 

(Občine) 
izvaja 

Lokalna (mestna) oblast:upravljanje in 
odločanje (znanje in ozaveščenost) 

 

Lokalna (mestna) administracija: 
kapaciteta za izvajanje 

Regionalna 
raven 

povezuje in 
usklajuje 

strateške razvojne 
usmeritve 

Nacionalna 
raven 

(Država) 

zagotavlja 
pogoje 

Okvirne usmeritve (»politika«) 

Inštrumente (finančni, druge spodbude, pravni pogoji) 

Spremljanje 

Odpira in podpira dialog (komun. strat.) 

Podpira razvoj znanja in spretnosti na lok. in reg. ravni  



 


