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Program delavnice
13.00 Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture – kakšne koristi bomo imeli od tega?
13:30 Uresničevanje strategije – možni viri financiranja projektov zelene infrastrukture
14:00 Smer: ZELENO – vizija in dolgoročni cilji razvoja zelene infrastrukture
14:15 Delavnica: Predlog zasnove zelenega sistema v Ljubljanski urbani regiji
15:00 Povzetki in zaključek

Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture – kakšne koristi bomo imeli od tega?
Uvodoma je Matej Gojčič, namestnik direktorice Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane
regije (RRA LUR), predstavil nekatera dejstva vezana na stanje zelenih površin v regiji, kjer imamo še
vedno dobro ohranjeno naravo in kakovostno bivalno okolje, ki pa ju prepogosto jemljemo za
samoumevne. Regija se ponaša s številnimi naravnimi viri, ki so v dobrem stanju (pitna voda, gozdovi,
kmetijska zemlja), so pa zaradi različnih pritiskov in nasprotujočih se interesov ogroženi in jih je nujno
potrebno zaščititi. Pomembno vlogo pri tem lahko predstavlja strategija kot skupen okvir delovanja
regije. Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture bo vsebovala akcijski načrt z opredeljenimi
ukrepi in tudi že konkretnimi projekti, služila pa bo tudi kot podlaga za pripravo regionalnega
prostorskega plana. Pri tem je pomembno izpostaviti tudi to, da utemeljitev potrebnosti projekta v
strateškem dokumentu in zgodnja opredelitev projekta omogočata lažje pridobivanje sredstev za
njegovo realizacijo. Poleg tega lahko strategija koristi tudi občinam pri pripravi in prenovi njihovih
OPN ter izdelavi morebitnih lokalnih strategij razvoja zelene infrastrukture ali strategij prilagajanja
podnebnim spremembam.

Predstavitev projekta PERFECT
PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo virov evropskih mest
Program: Interreg Europe
Trajanje: januar 2017 - december 2021
Namen projekta PERFECT je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju varstva in
razvoja naravne dediščine in zelene infrastrukture*. Glavni cilj projekta je identifikacija, analiza in
prenos dobrih praks in izkušenj politik zelene infrastrukture v glavne programe strukturnih skladov.
Rezultat projekta bo izdelan akcijski načrt varstva in razvoja zelene infrastrukture v regiji s
smernicami za sofinanciranje investicij v zeleno infrastrukturo iz evropskih virov.

*Zelena infrastruktura je strateško načrtovana mreža naravnih in polnaravnih območij, na katerih in s katerimi se ohranjajo
naravne funkcije in procesi. Vključuje zelene in modre površine (kadar gre za vodne sisteme) in druge fizične elemente. Na
kopnem je zelena infrastruktura v podeželskih in urbanih okoljih.

Uresničevanje strategije – možni viri financiranja projektov 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 +, Raziskovalni programi
(Horizont 2020), programi teritorialnega sodelovanja

4. Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna
omrežja
• 4.3 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega
upravljanja z energijo in uporabo obnovljivih virov
energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi
stavbami, in stanovanjskem sektorju
• Specifični cilj: Povečanje URE v javnem in zasebnem sektorju
• Skupna predvidena sredstva: 186,7 mio EU (KS)
• Podprti ukrepi: V okviru energetske prenove stavb se
financira tudi uporaba zelene infrastrukture (npr. zelenih
streh, zidov), s katerimi se bodo dosegale druge koristi
(zmanjšanje hrupa, izboljšanje kakovosti zraka, zbiranje vode
idr.).

4. Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna
omrežja
• 4.6 Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste
območij, zlasti za urbana območja, vključno s
spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane
mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi
ukrepi
• Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje
kakovosti zraka v mestih
• Skupna predvidena sredstva: 22,5 mio EU (KS, ESRR Z)
• Ureditev pločnikov in kolesarskih stez v urbanih naseljih. Pri
tem se lahko umešča pločnike in kolesarske steze v zeleno
okolje ali se sočasno načrtuje zasaditev (npr. drevored,
zelene ureditve).

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 +, Raziskovalni programi
(Horizont 2020), programi teritorialnega sodelovanja

Možnost kombiniranja ukrepov s tistimi za urbano prenovo na
urbanih območjih v okviru Celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Upravičenci: podjetja, državna uprava, javni sektor, občine,
nevladne organizacije (prednost bodo imele organizacije, ki
imajo dostop do oseb z nizkimi prihodki), zadruge (npr.
stanovanjske).
• Razpisi za energetsko prenovo stavb ožjega javnega
sektorja v letih 2017, 2018 in 2019, MzI – rok 18. 12. 2017.
• Razpis za energetsko prenovo stavb v lasti lokalnih
skupnosti, MzI – objava razpisa januar 2018.

Možnost kombiniranja ukrepov s tistimi za urbano prenovo na
urbanih območjih v okviru Celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Do sredstev so upravičene le občine, ki imajo izdelano
celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami
in imajo na svojem ozemlju najmanj eno mestno območje.
• Razpisi za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti,
MzI, okvirna višina nepovratnih sredstev 20 mio EUR – 3.
roki za oddajo vlog: 23. 11. 2017, 6. 3. 2018 in 5. 6. 2018.

5. Prilagajanje podnebnim spremembam
• 5.3 Podpora naložbam za prilagajanje podnebnim
spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na
ekosistemu
• Specifični cilj: Nižja poplavna ogroženost na območjih
pomembnega vpliva poplav
• Skupna predvidena sredstva: 105 mio EU (KS) + dodatna
sredstva (Sklad za vode, podnebni sklad, državni in občinski
proračuni)
• Podprti ukrepi: gradbeni ukrepi, pri katerih se upošteva
možnost večnamenske rabe (npr. zadrževalnik – retencijske
površine, namakanje, rekreacijske in parkovne površine,
zbiralnik vode za primer požarov), ekosistemski ukrepi (npr.
ekoremediacija, pogozditve, ustvarjanje mejic, mokrišč, mlak)

Upravičenci: Ministrstvo za okolje in prostor in drugi
pripravljavci ocen tveganj za nesreče, Uprava RS za zaščito in
reševanje, Agencija RS za okolje, občine, institucije
regionalnega razvoja.
Upravičeni projekti na območjih pomembnega vpliva poplav.

V NZPO indikativna lista projektov po posameznih porečjih,
cca. 70 mio EUR predvidenih za projekte na območju LUR.
Priprava celovitega nabora gradbenih protipoplavnih ukrepov z
operativnim programom izvedbe po posameznih porečjih še
poteka oz. se dopolnjuje.

Upravičenci: občine, izvajalci gospodarskih javnih služb
urejanja voda, javni zavodi s področja okolja in upravljanja
voda, ministrstva, MSP.

Vsi projekti, tudi tisti, ki so že pripravljeni, bodo morali biti skladni s
spremembami zakonodaje na področju presoje vplivov na okolje, ki
je tudi predmet pogojevanja predhodnih pogojenosti.
Dodatni kriteriji za izbor projektov: projekti so določeni, kot prioritetni
za doseganje izboljšanja stanja voda ali stanja vrst in habitatov v
Načrtu upravljanja voda ali v Programu ukrepov Območji
Natura 2000.

Predvidene so neposredne potrditve projektov.

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti 2017-2021 (NZPO)
Nabor ukrepov in projektov znotraj NZPO ovrednoten na cca. 540
mio EUR (110 mio EUR / leto), realno razpoložljivih cca. 400 mio
EUR (80 mio EUR / leto) iz različnih virov.
Identificirana območja pomembnega vpliva poplav v LUR:
• Ljubljanska Sava: Ljubljana severovzhod, Zalog–Podgrad–
Videm, Medvode–Tacen, Gameljne;
• Ljubljanica z Gradaščico: Ljubljana jug, Dobrova–Brezje pri
Dobrovi, Vevče – papirnica;
• Kamniška Bistrica: Stahovica – Kamnik, Komenda–Moste–
Suhadole, Domžale, Nožice, Ihan – farme,
• Litijska Sava: Litija, Sava, Kresnice;
• Krka: Grosuplje.

6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
• 6.3 Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega
reda Unije na področju okolja ter za zadovoljitev potreb po
naložbah, ki jih opredelijo države članice in presegajo te
zahteve
• Specifični cilj: Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega
stanja voda
• Skupna predvidena sredstva: 14 mio EU (KS)
• Podprti ukrepi: obnova vodotokov (renaturacija) s ciljem
izboljšanja stanja hidrološkega režima, morfoloških razmer in
zveznosti toka. Sredstva namenjena tudi pripravi projektne
dokumentacije, odkupom zemljišč, pridobivanju gradbenega
dovoljenja in izvedbi projektov obnov, zagotavljanju prehodnosti
in ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih.

6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
• 6.4 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter
spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem
NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami
• Specifični cilj: Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in
habitatnih tipov, prednostno tistih s slabim stanjem ohranjenosti
in endemičnih vrst
• Skupna predvidena sredstva: 16,2 mio EU (ESRR Z)
• Podprti ukrepi: renaturacija, vzpostavitve zelenih koridorjev,
zaustavitve negativnih trendov slabšanja stanja vrst in
habitatnih tipov, visokokakovostna in za obiskovalce privlačna
interpretacijska infrastruktura, sinergije s področjem varstva
kulturne dediščine, turizma in kmetijstva.

Upravičenci: upravljavci zavarovanih območij in območij
Natura 2000, javni zavodi, občine, podjetja, nevladne
organizacije, ministrstva, institucije regionalnega razvoja.

Predvidene so neposredne potrditve projektov.
Pri izvajanju ukrepov se upošteva Prednostni akcijski okvir za
Slovenijo in Program upravljanja območij Natura 2000 za 20152020, seznam prednostnih projektov iz tabele A.

6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti
• 6. 5 Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest,
sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč
(vključno z območji, na katerih poteka preobrazba),
zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov
za zmanjšanje hrupa
• Specifični cilj: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih

• Skupna predvidena sredstva: 37,8 mio EU (KS, ESRR Z)
• Podprti ukrepi: ureditev fizične okolice stavb, nakup zemljišč
(kadar je to upravičeno in potrebno), oblikovanje novih in
ohranjanje obstoječih javnih prostorov, vključno z zelenimi
površinami.

Ukrepi za spodbujanje učinkovite rabe prostora na urbanih območjih
se izvajajo prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).
Mesta naložbe izberejo na podlagi svojih trajnostnih urbanih
strategij (TUS).
Upravičenci: mestne občine (Mestna občina Ljubljana v LUR).
• 1. Razpis za predložitev vlog za sofinanciranje operacij v
sklopu specifičnega cilja Učinkovita raba prostora na
urbanih območjih, ZMOS – že zaključen.
• 2. faza CTN, MOP - poteka

Upravičenci: lokalne akcijske skupine (LAS), pravne osebe
javnega in zasebnega prava, NVO, institucije regionalnega
razvoja na območju LAS.

• V LUR delujejo: LAS Za mesto in vas, LAS Med mestom in
podeželjem, LAS Barje z zaledjem, LAS Srce Slovenije
• zaključeni 1. pozivi za sofinanciranje operacij (iz EKSRP in
ESRR), 2. pozivi predviden za pomlad 2018
• projekti ZI se lahko sofinancirajo iz ukrepov, ki se nanašajo na
tematsko področje Varstvo okolja in ohranjanje narave
(EKSRP, ESRR) in Razvoj osnovnih storitev na podeželju
(EKSPR)
• v povprečju na voljo med 300 - 600.000,00 EUR za ukrepe, s
katerimi bi se lahko sofinancirala tudi projekti ZI

9 Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja
revščine
• 9.7 Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost
• Specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost
skupnosti na območjih LAS

• Skupna predvidena sredstva: 15 mio EU (ESRR Z) + dodatna
sredstva EKSRP in ESPR
• Podprti ukrepi: v skladu z izdelano Strategijo lokalnega razvoja
posameznega LAS, vezani na tematsko področje Varstvo
okolja in ohranjanje narave (ter tematsko področje Razvoj
osnovnih storitev na podeželju – sredstva EKSRP)

Program razvoja podeželja
Republike Slovenije 2014-2020
Možnosti financiranja projektov ZI lahko zasledimo znotraj
več ukrepov, vendar so upravičenci večinoma kmetijska
gospodarstva in lastniki kmetijskih zemljišč:
8. Naložbe v razvoj gozdnih območij in sposobnosti
gozdov za preživetje
11. Ekološko kmetovanje
13. Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi
omejitvami
19. Podpora za lokalni razvoj v okviru LEADER

Sredstva Sklada za podnebne
spremembe
Možnosti financiranja projektov ZI lahko zasledimo znotraj
več upravičenih namenov porabe sredstev:
1. Spodbujanje trajnostne mobilnosti
3. Prilagajanje podnebnim spremembam
4. Sofinanciranje tradicionalnih in integralnih
projektov, za katere je Evropska komisija odobrila
sofinanciranje iz programa Life

1 SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
1.7 Obnovitev območij opuščene športno-rekreacijske
rabe
• Povrnitev v naravno stanje na športno-rekreacijskih območjih,
kjer se dejavnosti ne izvajajo več. Vzpostavitev pogojev za
naravne procese in obnovo ekosistemov. Namen je prispevati k
povečanju obsega naravnega okolja (to je zunaj naselij, cestne
in druge infrastrukture) in s tem povečanje ponora CO2.
• Sredstva se bodo namenjala za: razstavitev, odstranitev, odvoz
in uničenje opuščene infrastrukture za izvajanje športnorekreacijskih dejavnosti, vzpostavitvi pogojev za razrast
naravnega rastja, preprečitev erozijskih žarišč.
• 150.000 EUR za posamezno leto. Ukrep bo izveden v letih
2017 in 2018.
• Upravičenci: občine

3 PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
3.1 Priprava lokalnih in regionalnih strategij prilagajanja
• Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam
predvideva, da bodo v letu 2018 javno dostopni rezultati
podnebnih scenarijev v ločljivosti, ki omogoča oceno vplivov
podnebnih sprememb na občino natančno, in da bo
vzpostavljen podnebni portal z GIS-portalom, ki bo
prikazovalnik z dostopom do prostorskih podatkov. To bo
potrebna podlaga, ki bo občinam omogočala pripravo lokalnih
strategij prilagajanja.
• V letu 2018 predvidena sredstva v višini do 2 mio EUR, ki
bodo na voljo prek javnega razpisa do porabe sredstev.
• Upravičenci: občine, regionalne razvojne agencije.

1 SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
1.3 Izgradnja kolesarske infrastrukture
• objavljene Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v
urbanih območjih (MzI, 2017)
• Za izgradnjo kolesarske infrastrukture (kolesarnic, stojal
za kolesa, ureditev kolesarskih stez) je v letu 2018 je
namenjeno do 2 mio EUR.
• Upravičenci: občine, ki so sprejele Celostne prometne
strategije

1 SPODBUJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
1.7 Obnovitev območij opuščene športno-rekreacijske
rabe
• Povrnitev v naravno stanje na športno-rekreacijskih območjih,
kjer se dejavnosti ne izvajajo več. Vzpostavitev pogojev za
naravne procese in obnovo ekosistemov. Namen je prispevati k
povečanju obsega naravnega okolja (to je zunaj naselij, cestne
in druge infrastrukture) in s tem povečanje ponora CO2.
• Sredstva se bodo namenjala za: razstavitev, odstranitev, odvoz
in uničenje opuščene infrastrukture za izvajanje športnorekreacijskih dejavnosti, vzpostavitvi pogojev za razrast
naravnega rastja, preprečitev erozijskih žarišč.
• 150.000 EUR za posamezno leto. Ukrep bo izveden v letih
2017 in 2018.
• Upravičenci: občine

4 SOFINANCIRANJE TRADICIONALNIH IN INTEGRALNIH
PROJEKTOV, ZA KATERE JE EVROPSKA KOMISIJA
ODOBRILA SOFINANCIRANJE IZ PROGRAMA LIFE
• Sofinanciranje lastnega deleža udeležbe slovenskih projektnih
partnerjev pri projektnih predlogih iz programa LIFE.
• V letu 2017 predvidena sredstva v višini do 1 mio EUR, v
letu 2018 predvidena sredstva v višini do 2 mio EUR.
• Upravičenci: nosilec projekta, ki je z Evropsko komisijo sklenil
pogodbo o sofinanciranju projekta iz programa LIFE.

Sredstva programa LIFE
Program namenjen izključno ukrepom na področju varstva okolja,
ohranjanja narave ter blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.
Okvirna višina sredstev za Slovenijo, v obdobju 2014-2017:
• podprogram Okolje - 25 mio € (nacionalna alokacija za
tradicionalne projekte porabljena v 2016). V drugem večletnem
programu (obdobje 2018-2020) se dodelitev nacionalnih sredstev
opušča (izbira projektov izključno na osnovi ustreznosti).
• podprogram Podnebni ukrepi - ni dodelitve nacionalnih
sredstev (projekti se izbirajo izključno na podlagi ustreznosti).

Do junija 2018 brezplačno svetovanje za pripravo projektnega
predloga - life.mop@gov.si

Sredstva programov teritorialnega
sodelovanja
• Medregionalno sodelovanje: Interact III, Interreg Europe,
ESPON, Urbact III
• Čezmejno sodelovanje: Interreg V-A IT-SI, SI-AU, SI-HU,
SI-HR
• Transnacionalno sodelovanje: Območje Alp, Srednja
Evropa, Mediteran, Podonavje, Adrion
Nekateri programi omogočajo izvedbo pilotnih in
predstavitvenih aktivnosti. Proračun za take aktivnosti je
običajno 10. do 80.000 EUR.

Program medregionalnega sodelovanja

Program transnacionalnega sodelovanja

Slovenija v programskem obdobju 2014 – 2020 sodeluje v štirih
medregionalnih programih:
• INTERACT III
• INTERREG EVROPA (SVRK)
• URBACT III (MOP)
• ESPON 2020 (MOP)

Višina sredstev iz ESRR za transnacionalne programe, v katerih
sodeluje Slovenija:

V tem obdobju je za medregionalne programe na voljo 514 mio EUR
• 4. razpis medregionalnega programa Interreg Evropa –
maj 2018

Čezmejni programi sodelovanja
Vrednosti posameznih programov čezmejnega sodelovanja v
programskem obdobju 2014-2020, v katerih sodeluje Slovenija,
znašajo:
• 91 mio EUR za Interreg V-A Italija-Slovenija,
• 45 mio EUR za Interreg V-A Slovenija-Avstrija,
• 55 mio EUR za Interreg V-A Slovenija-Hrvaška,
• 18 mio EUR za Interreg V-A Slovenija-Madžarska.
Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa.
Za slovenske upravičence znaša stopnja sofinanciranja 85 %
upravičenih stroškov.

Program
Sredstva v
mio EUR

Območje
Alp
117

Srednja
Evropa Mediteran Podonavje Adrion
246

224

202

84

Za slovenske upravičence znaša stopnja sofinanciranja 85 %
upravičenih stroškov.
• 3. razpis transnacionalnega programa Interreg Central
Europe – rok 25. 1. 2018

Smer: ZELENO – vizija in dolgoročni cilji razvoja zelene infrastrukture
Po uvodnem nagovoru in predstavitvi možnih virov financiranja projektov zelene infrastrukture iz
evropskih in drugih sredstev je sledil uvod v delavnico , kjer so bili predstavljeni dosedanji rezultati
dela na projektu, opis in izsledki prve delavnice ter kratek opis načrtovanih aktivnosti.
1. Predstavljena je bila delovna verzija vizije Strategije varstva in razvoje zelene infrastrukture v
Ljubljanski urbani regiji:
»Ustvariti želimo dobro načrtovano in upravljano omrežje naravnih ekosistemov in ustvarjenih
zelenih površin, ki bo zagotavljalo številne koristi, tako za prebivalce, kot tudi za okolje in naravo.
Najbolj vredna naravna območja v regiji bodo varovana pred pritiski urbanizacije in
prekomernim obiskom. Zeleni koridorji bodo povezovali urbane zelene površine z okoliško
naravno krajino, kar bo prispevalo k večji biotski pestrosti v mestih, lažjemu prehajanju živalskih
vrst ter hkrati nudilo nove možnosti prebivalcem za rekreacijo in preživljanje prostega časa v
naravi.
Vodotoki, obvodne površine in poplavna območja se bodo ohranjali v čim večji meri neposeljeni,
sonaravno urejeni in ustrezno vzdrževani, kar bo bogatilo podobo krajine in hkrati zmanjševalo
škodne posledice poplav.
Ljubljanska urbana regija bo postala najbolj zelena urbana regija v Evropi, kjer je zdravo in
kakovostno življenje danost in ne izbira.«

2. Predstavljeni so bili predlogi strateških ciljev za uresničevanje strategije varstva in razvoja zelene
infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji:
1. CILJ: Povezano, učinkovito delovanje sektorjev in vključevanje javnosti za razvoj zelene
infrastrukture.
2. CILJ: Izboljšano stanje okolja.
3. CILJ: Blaženje podnebnih sprememb in prilagoditve nanje.
4. CILJ: Bolj zdrava družba, privlačnejša mesta in vasi, ohranjanje prepoznavnih značilnosti
prostora.
5. CILJ: Zelena infrastruktura bo postala pomemben dejavnih gospodarske rasti.
6. CILJ: Zagotoviti sistematično spremljanje opravljanja funkcij in promocijo zelene
infrastrukture.

3. Predstavljeni so bili prostorski podatki, ki izhajajo iz funkcij zelene infrastrukture in so pripravljeni
iz razpoložljivih obstoječih prostorskih podatkov:

Karta 1: Zagotavljanje čiste pitne vode

Karta 2: Poplavna območja

Karta 3: Kmetijske površine

Karta 4: Erozija in stabilnost

Karta 5: Biotska raznovrstnost

Karta 6: Zelene površine

Rezultati delavnice
Po predstavitvah so se udeleženci razdelili v dve skupini po 6 oz. 8 članov. Namen delavnic je bil
nabor najpomembnejših ukrepov, ki se nanašajo na določen cilj zelene infrastrukture. Skozi vodeno
razpravo so tako udeleženci izrazili svoja mnenja, ki so povzeta spodaj.

1. CILJ: Povezano, učinkovito delovanje sektorjev za razvoj ZI in vključevanje javnosti.
Delovanje sektorjev bo preseglo normativno raven. Stroke bodo prisluhnile druga drugi in oblikovale
skupne rešitve na podlagi usklajevanja interesov.
SKUPINA A
- Potrebno je določiti strategijo ZI kot cilj (trenutni problem je, da ni skupnega cilja in tudi kaj
sploh je ZI – termin! določitev skupne terminologije) in opredeliti njene skupne koristi.
- Boljše sodelovanje sektorjev (ne gre za usklajevanje temveč bolj za razumevanje drug
drugega – s tem ima lahko en ukrep več učinkov; cilji se lahko dosežejo skozi ukrepe
drugega). Sedaj se sektorji soočijo šele na nivoju občin. Preseči je treba nerazumevanje,
skupna izhodišča ne bi smela biti problem. Doseči je treba razumevanje, da so sektorji drug
drugemu v pomoč pri izvajanju politik, saj sektorji (naj) delajo v javno korist.
- Spodbujati razmišljanje pri sektorjih o multifunkcionalnosti. Povezovanje namreč ni v navadi,
potrebno bi bilo učinkovito izmenjavanje izkušenj, veščin in znanj ter puščati odprto polje v
procesu. Vpeljati bi bilo potrebno sobivanje rab (nobena raba ne sme biti deklarativna).
Preseči problem lastništva pri ukrepih, ki nosijo multifunkcionalne učinke (doseči dogovor o
mešanih rabah, npr. da je na protipoplavnem nasipu rekreacijska pot).
- Preseči zgolj normativno raven.
- Spoštovati bi bilo treba prioritete v prostoru (npr. kmetijska zemljišča kot naravni vir); ni
vedno nujno treba spreminjati rabe, multifunkcionalnost se lahko doseže z drugimi ukrepi.
- Določiti skupne prioritete.
SKUPINA B
- Več komunikacije preko skupnih projektov.
- Nekdo bi moral prevzeti vlogo povezovalca deležnikov (na regionalni ravni).
- Zagotoviti več priložnosti za mreženje in neformalno komunikacijo.
- Sistemsko zagotoviti srečevanje in usklajevanje sektorjev.
- Pravočasno, ažurno in stalno komuniciranje z javnostmi.

2. CILJ: Izboljšano stanje okolja
Zagotovljeno bo dobro stanje okolja – kakovost tal, voda, zrak. Naravni viri bodo ohranjeni v čim večji
možni meri.
SKUPINA A
- Uvesti enotnega upravljavca za neko območje, ki bo odgovoren, kaj se bo z njim zgodilo –
nosilec ZI.

-

Spremljati stanje, ugotoviti, kje so problemi (npr. kmetijske površine + filtracija vode).
Dostopni morajo biti podatki. Monitoring mora bit navezan na cilje. Ukrepi se vežejo na
monitoring.
- Manjka osnovna infrastruktura za zagotavljanje dobrega stanja okolja (npr. urediti
kanalizacijsko omrežje).
- Spreminjati je potrebno na mehek način.
- Prevetrenost (klimatsko določiti LUR?).
SKUPINA B
- Zagotoviti lokalno oskrbo s hrano.
- Načrtovati ekološko in sonaravno kmetijstvo na vodovarstvenih območjih.
- Kmetijsko – okoljski ukrepi naj bodo usklajeni z varstvom okolja.
- Spodbujati trajno mobilnost, »shared space«.
- Urejati mesta po meri ljudi (npr. več zelenja).
- Upoštevati režime pri umeščanju dejavnosti v prostor, zagotoviti učinkovit nadzor.
- Ozaveščati skozi spoznavanje lokalnega naravnega okolja, ozaveščati javnost o ravnanju z
okoljem.
- Vlagati v preventivo in ne kurativo na vseh ravneh.

3. CILJ: Blaženje podnebnih sprememb in prilagoditve nanje
Prostor in okolje bosta visoko odzivna na podnebne spremembe (uravnavanje temperaturnih
ekstremov, poplav…) in sposobna prilagoditev, ki bodo zagotavljale varnost in dobro kakovost
bivanja.
SKUPINA A
- Omejevati pozidavo na območjih, ki jih ogrožajo vplivi podnebnih sprememb (npr. na
poplavnih območjih).
- Razumeti je potrebno oba ekstrema, ki sta povezana z vodo (poplave in pomanjkanje vode)
ter določiti režime za oba.
- Potrebno se je zavedati tudi vse bolj pogostih žledolomov, vetrolomov, požarov in njihovih
posledic, ne samo poplav.
- Zmanjšati promet, zmanjšati emisije.
SKUPINA B
- S prostorskimi ureditvami blažiti ekstreme (zadrževanje voda, temperaturni ekstremi).
- Prilagajati izbor vrst podnebnim spremembam (medsektorsko usklajevanje).
- Omejiti urejanje območij z monokulturami.
- Posnemati naravne mehanizme / pojave (npr. obnova vodotokov, povečevanje odtoka vode).
- Strogo omejevati posege na poplavnih območjih.
- Načrtovati propustne površine v naseljih oz. urediti zadrževanje vode na lastniških zemljiščih.
- Boljše vzdrževati, čistiti struge in drugo infrastrukturo za preprečevanje poplav.

4. CILJ: Bolj zdrava družba, privlačnejša mesta in vasi, ohranjanje prepoznavnih značilnosti
prostora
Prostor bo privlačen za bivanje in bo prispeval k boljšemu zdravju družbe.
SKUPINA A
- Kvaliteta bivanja mora biti na prvem mestu, izboljšati kakovost bivanja (bivanje, delo) –
osredotočiti se na hodljivost in kvaliteto zraka.
- Ustrezno načrtovati dejavnosti v prostoru, npr. kako omejevati koncentracijo rekreacije v
naravi: ali dejavnosti razpršiti ali koncentrirati v prostoru.
- Poskrbeti za zadovoljitev potreb prebivalcev (dostopnost do območij za rekreacijo, za
kakovostno bivanje), šele nato obiskovalcev.
SKUPINA B
- Uvesti občinskega arborista / krajinskega arhitekta.
- Načrtovati številčnejše in bolj urejene, lažje dostopne zelene površine.
- Urejati zelene koridorje za povezovanje zelenih površin v naseljih.
- Strogo varovati obstoječa drevesa in raščen teren v mestih.
- Vsako novo parkirišče nujno zasaditi z drevesi, načrtovati zelena parkirišča in sanirati
obstoječa.
- Prepovedati uporabo kroglastih vrst drevja na novih parkiriščih (uporaba večjih dreves).

5. CILJ: Zelena infrastruktura bo postala pomemben dejavnih gospodarske rasti
Javnost in politika bosta ozaveščena o koristih ZI, v gospodarstvu pa bo razvoj ZI postal pomemben
dejavnih gospodarske rasti.
SKUPINA A
- Ustvariti dobre pogoje za bivanje, saj prinašajo posredno dobre učinke na gospodarsko rast.
- Enakovredno vsem zagotavljati kakovost bivanja (npr. dostop do zelenih površin, parkov v
vseh delih naselja; kar lahko posredno vpliva tudi na vrednost nepremičnin).
- Omogočiti lokalno samooskrbo in kratke verige transporta.
- Meriti kakovost bivanja z drugimi kazalniki, ne samo govoriti o BDP.
- Okoljevarstvo si ne sme prisvojiti ZI.
- Preseči miselnost, da se nič ne splača.
SKUPINA B
- Načrtovati kolesarske povezave med in znotraj območij (med naravnim in urbanim) 
povezati s turizmom.
- Promovirati lokalne produkte, promovirati preko območij zelene infrastrukture (dobra praksa
npr. Sečoveljske soline in Mobitelova akcija).
- Poiskati nove rešitve v kmetijstvu (za pospeševanje gospodarske rasti – v skladu s strategijo
ZI).
- Spodbujati nov oblike turizma, npr. zdravstveni turizem.
- Spodbujati čebelarstvo, apiterapije.

-

Spodbujati pašno živinorejo na določenih območjih.

6. CILJ: Zagotoviti sistematično spremljanje opravljanja funkcij in promocijo zelene
infrastrukture
Razvoj in varstvo bosta potekala v sodelovanju z javnostmi, zagotovljen bo boljši dostop do podatkov,
koristi ZI pa bodo predstavljene javnosti.
SKUPINA A
- Določiti funkcije zelene infrastrukture in na katera območja se nanašajo, funkcije ovrednotiti.
- Ozaveščati o pozitivnih učinkih ZI.
- Ustrezno načrtovati ZI; ta presega določanje zgolj namenske rabe v prostoru, saj je »sistem«,
govorimo o »povezovanju«, je koncept gledanja v prostoru.
SKUPINA B
- Vlagati v jasnost in razumljivost pojma ZI.
- Vzpostaviti platformo za promocijo ZI.
- Sistematizirati spremljanje opravljanja funkcije ZI, določiti kazalnike, metodologijo določanja
in način prikaza.
- Spremljati kratkoročne in dolgoročne koristi.
- Meriti in spremljati zadovoljstvo ljudi.
- Interpretirati ekosistemske storitve in jih smiselno prikazati skozi razumljive prikaze.
- Narediti ekonomske analize in določiti metodologijo računanja koristi (že obstajajo za
posamezna področja, sektorje).

