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 Prednosti in koristi zelene 

infrastrukture  

1. delavnica – Prednosti in koristi zelene infrastrukture 



PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo 

virov evropskih mest 

 

• Program: Interreg Europe 

• Trajanje: januar 2017 - december 2021 

• Namen: izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na 

področju varstva in razvoja zelene infrastrukture, tudi preko 

ozaveščanja organov upravljanja, partnerjev in deležnikov o 

številnih med seboj povezanih prednostih zelene infrastrukture.  

• Cilj: identifikacija, analiza in prenos dobrih praks in izkušenj 

politik zelene infrastrukture v glavne programe strukturnih 

skladov. 

• Rezultat: izdelan akcijski načrt varstva in razvoja zelene 

infrastrukture v regiji (v sklopu strategije). 

 

 



PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo 

virov evropskih mest 

 

 
 

1. Faza  

3. leta 

• Izmenjava izkušenj in izdelava akcijskega načrta: 

• Strokovne podlage za strategijo razvoja zelene 
infrastrukture v regiji; 

• 5 delavnic z deležniki za skupno oblikovanje strategije. 

 

2. Faza  

2. leti 

• Spremljanje izvajanja akcijskega načrta: 

• spremljanje zastavljenih kazalnikov; 

• obveščanje o možnostih financiranja investicij v zeleno 
infrastrukturo; 

• eventualna izvedba pilotnih projektov. 



PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo 

virov evropskih mest 

 

• April 2017 – izveden vprašalnik na temo zelene infrastrukture 

• Junij 2017 – 1. delavnica: Prednosti in koristi zelene 

infrastrukture 

• Oktober 2017 – 2. delavnica 

• November 2017 – izdelane strokovne podlage 

• 2018 – 2019 –3 delavnice za skupno oblikovanje strategije - 

okvirne vsebine delavnic želimo dogovoriti skupaj z deležniki 

• 2019 – oblikovana strategija in akcijski načrt za njeno 

uresničevanje 

 

 

 



Project smedia 

Vprašalnik na temo zelene 

infrastrukture 



• Sodelovalo 67 anketirancev, v 

celoti izpolnilo 44 anketirancev, 

od tega največji delež 

predstavnikov občinskih 

uprav (47%); 

• Največji delež anketirancev 

opravlja delo s področja 

prostorskega načrtovanja in 

varstva okolja (45%);  

• Anketiranci v večini zasedajo 

strokovna delovna mesta 

(39%) 

 

 

Organizacija v kateri je zaposlen 

anketiranec: 

 

Vprašalnik na temo zelene infrastrukture 

Občinska uprava 
47% 

Državna uprava 
12% 

Raziskovalci 
15% 

Lokalne 
skupnosti 

8% 

Neidentificirano 
18% 



• Zelena infrastruktura je 

strateško načrtovana mreža 

naravnih in polnaravnih 

območij, pri čemer so druge 

okoljske značilnosti zasnovane 

in upravljane tako, da opravljajo 

širok nabor ekosistemskih 

storitev. Na kopnem je zelena 

infrastruktura prisotna v 

ruralnem in urbanem okolju.  

(definicija Evropske komisije) 

 

Kaj za vas pomeni izraz zelena 

infrastruktura? Prosimo, napišite kaj 

po vašem mnenju opredeljuje izraz 

zelena infrastruktura. 

Kaj je zelena infrastruktura? 

29% 

45% 

26% 
Poznajo definicijo ZI 

Delno poznajo 
definicijo ZI 

Ne poznajo definicije ZI 
oz. niso želeli 
odgovoriti 



• Področje zelene infrastrukture 

je pomembno za delo, ki ga 

opravlja anketiranec oz. 

njegova organizacija (92%); 

• Izboljšanje obstoječe (74%) 

in urejanje nove zelene 

infrastrukture (64%) je 

prepoznano kot pomembna 

naloga anketiranca oz. 

organizacije. 

 

Ali bi moralo biti urejanje nove zelene 

infrastrukture prednostna naloga za 

vas ali vašo organizacijo? 

Ali je področje zelene infrastrukture pomembno za 

delo, ki ga opravljate vi ali vaša organizacija? 

74% 

8% 

5% 

13% 

Da 

Ne 

Ne vem 

Brez odgovora 



V spodnji tabeli so 

navedene trditve, ki se 

nanašajo na gospodarski 

vpliv in stroškovno 

upravičenost zelene 

infrastrukture.  

Prosimo, označite v 

spodnji tabeli svoje 

odgovore na lestvici 

od:  1 – redko ali nikoli do 

5 – vedno ali skoraj 

vedno. 

Gospodarski vpliv in stroškovna upravičenost zelene 

infrastrukture 
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Stroški urejanja in 
vzdrževanja zelene 

infrastrukture so 
upravičeni s koristmi, ki 
jih zelena infrastruktura 

prinaša. 

Visoko kakovostna 
zelena infrastruktura 

zagotavlja gospodarske 
koristi za območje. 

Zelena infrastruktura je 
lahko cenejša in bolj 
trajnostna alternativa 

konvencionalni 
infrastrukturi, pri čemer 

hkrati zagotavlja še 
dodatne koristi. 
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Kakovostna zelena 

infrastruktura lahko 

zagotavlja več različnih 

koristi hkrati. V spodnji 

tabeli so navedene 

prednosti zelene 

infrastrukture.  

Prosimo, označite v 

spodnji tabeli svoje 

odgovore na lestvici od: 

1 – malo verjetno do 5 – 

zelo verjetno. 
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Financiranje investicij v zeleno infrastrukturo 

46% 

33% 

21% 

Da 

Ne 

Ne vem 

Ali je vaša organizacija že kdaj uporabila 

sredstva iz skladov za gospodarski razvoj 

(npr. sredstva strukturnih skladov: ESRR, 

ESS, kohezijski sklad) za financiranje 

projektov zelene infrastrukture?  

• 71% anketiranih organizacij je 

razmišljalo o uporabi 

sredstev iz evropskih skladov 

za gospodarski razvoj; 

• 46% anketiranih organizacij je 

dejansko uporabilo sredstva 

iz evropskih skladov za 

gospodarski razvoj; 

•   

 

 



Financiranje investicij v zeleno infrastrukturo 
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Drugo: 

Evropska sredstva 

Javno zasebna partnerstva 

Dodatna sredstva iz 
državnega proračuna 

Sredstva iz občinskega 
proračuna 

Na kakšen način 

oziroma iz katerih virov 

financiranja se 

financirajo projekti 

zelene infrastrukture 

sedaj in kako menite, da 

se bodo financirali v 

prihodnosti? 

  danes           v prihodnosti 

20% 

31% 



Project smedia 

Zagotavljanje finančne 

podpore projektom zelene 

infrastrukture 



Zagotavljanje finančne podpore projektom zelene 

infrastrukture na ravni EU 

 

• Vključevanje zelene infrastrukture v izvajanje glavnih 

področij politik, kot so: kmetijstvo, gozdarstvo, narava, voda, 

pomorstvo in ribištvo, regionalna in kohezijska politika, blaženje 

podnebnih sprememb in prilagoditev nanje, promet, energija, 

zaščita pred naravnimi nesrečami in raba zemljišč 

• Finančni mehanizmi vezani na glavna področja politik, 

možno financiranje iz strukturnih skladov (ESRR, ESS), 

Evropskega kohezijskega sklada, Evropskega kmetijskega 

sklada za razvoj podeželja, LIFE +, Evropskega sklad za 

strateške naložbe, Horizont 2020… 

 

 

 



Project smedia 

Veselimo se sodelovanja z vami! 

Kontakt: 

Gaja Trbižan 

T + 386 1 306 19 14 

E gaja.trbizan@ljubljana.si 

 

www. rralur.si 

www.interregeurope.eu/perfect/ 


