PERFECT (Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns)

Smer: ZELENO
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* Spletni vprašalnik je bil zastavljen v okviru preveritve vizije in ciljev varstva in razvoja zelene
infrastrukture v regiji, kot spletno nadaljevanje 2. delavnice z deležniki.

1. Uvod
Spletni vprašalnik je bil izveden v sklopu oblikovanja Strategije varstva in razvoja zelene
infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji, ki se pripravlja v okviru projekta PERFECT. Za oblikovanje
strategije je pomembno zgodnje vključevanje in sodelovanje ključnih deležnikov pri pripravi
dokumenta. Vprašalnik je bil zastavljen kot spletno nadaljevanje 2. delavnice z deležniki »Smer:
ZELENO« z namenom preveritve vizije in ciljev varstva in razvoja zelene infrastrukture v regiji.
Vprašalnik je orodje, prek katerega lahko na enostaven in ekonomičen način vključimo večje število
posameznikov ter omogoča enostavno analizo stališč anketirancev ter kvantitativne primerjave
deležev, saj vsi anketiranci odgovarjajo na enaka vprašanja. Glede na to, da je bil vprašalnik spleten in
razmeroma kratek, smo z njim vključili tudi tiste predstavnike ključnih deležnikov, ki se niso uspeli
vključiti v časovno zahtevnejšo delavnico, vseeno pa so želeli izraziti svoje želje in mnenja glede
varstva in razvoja zelene infrastrukture v regiji.
Spletni vprašalnik, kot tudi samo delavnico, smo razdelili na dva vsebinska sklopa. V prvem smo
preverjali splošno strinjanje in stališča v povezavi z zastavljeno vizijo. V drugem sklopu smo preverjali
primernost in pomembnost zastavljenih strateških ciljev ter zbirali predloge za različne ukrepe in
orodja, ki bi prispevala k uresničevanju ciljev, tako v Ljubljanski urbani regiji, kot tudi v posameznih
občinah.

2. Splošni podatki
Vprašalnik je bil oblikovan kot spletni vprašalnik, uporabljen je bil portal EnKlikAnketa (1KA). K
izpolnjevanju ankete smo vabili ključne deležnike z Liste deležnikov preko direktne e-pošte (24
vstopov na anketo) in spletnega novičnika (5 vstopov na anketo). Anketa je potekala v obdobju od 20.
12. 2017 do 20. 3. 2018. Izpolnilo jo je 29 anketirancev, od tega je bilo 11 ustreznih enot (n=11).
Za potrebe skupne analize in sinteze smo podatkom iz ankete dodali podatke pridobljene na 2.
delavnici, kjer je bilo prisotnih 14 predstavnikov ključnih deležnikov. Vsebinsko delavnica in spletni
vprašalnik pokrivata isto temo in zastavljata enaka vprašanja. Analiza in sinteza vsebine delavnice
»Smer:ZELENO« je bila, za potrebe nadaljnjih korakov, opravljena na skupaj 25 ustreznih enotah
(n=25).
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3. Povzetek rezultatov vprašalnika in delavnice
1.1. Strinjanje z vizijo
Tako na delavnici, kot v vprašalniku je bila predstavljena delovna verzija vizije Strategije varstva in
razvoje zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji. Sodelujoči so bili vprašani ali je po njihovem
mnenju vizija ustrezno ali neustrezno ponazarja želeno stanje zelene infrastrukture v prihodnosti.
Q2. Na podlagi analize stanja, analize prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, spletnega
vprašalnika ter delavnice z deležniki smo oblikovali predlog vizije razvoja zelene infrastrukture v
Ljubljanski urbani regiji, ki se glasi:
»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.«

Ali po vašem mnenju vizija ustrezno ali neustrezno ponazarja želeno stanje zelene infrastrukture v
prihodnosti? (n=25)
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V naslednjem koraku smo prosili sodelujoče, da predlagajo dopolnitve vizije v obliki konkretnega
dopolnjenega besedila.
Q3. Kakšne dopolnitve vizije predlagate? Prosimo, navedite kako konkretno naj se glasi dopolnjeno
besedilo.
Na delavnici ni bilo predlaganih dopolnitev, preko spletne ankete smo prejeli en predlog in sicer:
»Ustvariti želimo dobro in strateško načrtovano in upravljano omrežje naravnih 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 in okoliško krajino, kar bo prispevalo k večji
biotski pestrosti v mestih, kroženju zraka, 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 škodljive posledice poplav.
Ljubljanska urbana regija bo postala najbolj zelena urbana regija v Evropi, kjer bo zdravo in
kakovostno življenje v stiku z naravo danost in ne izbira.«

1.2. Primernost in pomembnost strateških ciljev
Tako na delavnici, kot preko vprašalnika, so bili predstavljeni 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.
Q4. Cilji razvoja zelene infrastrukture so zastavljeni tako, da bodo ukrepi zelene infrastrukture
lahko prinašali okoljske, družbene in gospodarske koristi ter da bo doseženo želeno stanje v
dolgoročnejši prihodnosti. Strateški cilji določajo področja izboljšav, ki so ključnega pomena za
uresničevanje vizije. Kateri izmed spodnjih ciljev so za vas pomembni za doseganje želenega stanja
zelene infrastrukture (ZI) v Ljubljanski urbani regiji? Razvrstite jih po pomembnosti od 1
(najpomembnejši) do 6 (najmanj pomemben), tako da vsakemu pripišete drugo vrednost. (n=11)
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Glede na ocene, ki so jih pripisali anketiranci, je najpomembnejši cilj 2. CILJ: Izboljšano stanje okolja
(2,2), sledi cilj 4. CILJ: Bolj zdrava družba, privlačnejša mesta in vasi, ohranjanje prepoznavnih
značilnosti prostora (3) ter cilja: 1. CILJ: Povezano, učinkovito delovanje sektorjev in vključevanje
javnosti za razvoj zelene infrastrukture in 3. CILJ: Blaženje podnebnih sprememb in prilagoditve nanje
(oba 3,4).
V naslednjem koraku smo prosili sodelujoče, da predlagajo dopolnjene ali dodatne strateške cilje v
obliki konkretnega besedila ter svoj predlog utemeljijo.

Q5. Če s cilji ne soglašate, kakšne morebitne dopolnitve posameznih ciljev predlagate in ali
morebiti predlagate nov cilj? Prosimo, utemeljite svoje predloge.
Na delavnici ni bilo predlaganih dopolnitev, preko spletne ankete smo prejeli predloge dveh
anketirancev in sicer:
- dobro stanje okolja bo pomembna posledica doseženih ciljev;
- ciljev v bistvu nismo rangirali: vsi navedeni pravzaprav niso cilji, npr. dobro stanje okolja je rezultat
dobro vzpostavljene in delujoče ZI, enako velja tudi za blaženje (je rezultat oz. učinek ZI) ter "bolj
zdrava družba... k čemur ZI prispeva;
- cilj ZI kot dejavnik gospodarske rasti ni povsem razumljiv - ali je mišljeno, da bo gospodarstvo imelo
neposredne koristi (prihodek) zaradi vzpostavljene ZI (več turistov), ali da gre za potencial
(ekosistemske storitve), ki ga ZI nudi (privlačnejše okolje, zato možnost pritegnitev delovne sile , ki
ceni kvalitetno okolje); ali pa to pomeni, da bi gospodarstvo spodbudili, da vidi priložnost za
investiranje v ZI;
- prvi in zadnji cilj sta edina "prava" cilja, ključna sta tako za vzpostavitev ZI, kot njeno dobro
delovanje (kondicijo);
- tudi predzadnji cilj bi bil lahko pravi cilj, če bi bil bolje razumljiv.

1.3. Predlogi ukrepov za doseganje posameznih strateških ciljev
Tako na delavnici, kot preko vprašalnika, smo sodelujoče povprašali po predlogu ukrepov za
doseganje zastavljenih strateških ciljev. Na delavnici so se udeleženci razdelili v 2 skupini (skupina A –
6 sodelujočih, skupina B – 8 sodelujočih) in se pogovarjali o ciljih, možnih ukrepih ter v skupini
oblikovali predloge ukrepov. Preko spletnega vprašalnika smo prejeli skupaj 33 komentarjev in
predlogov ukrepov.
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.
SPLETNI VPRAŠALNIK:
 Skupna strategija in dobra komunikacija med vsemi deležniki.
 Opredelitev ključnih elementov zelene infrastrukture v regiji v sodelovanju in soglasju s
sektorji in zainteresiranimi deležniki.
 Vzpostavitev platforme za usklajevanje različnih funkcij ZI in usmerjanje rabe/dejavnosti.
 Krepitev zmogljivosti uprav za razumevanje in izvajanje strategije.
 Oblikovanje Strategije varstva in razvoja zelene infrastrukture v LUR.
 Vključitev ključnih delov strategije v Regionalni prostorski plan (ZUREP-2).
 Preko regionalnega prostorskega plana vključitev v izvedbene dele občinskih prostorskih
načrtov (npr. preko strožje predpisanega faktorja zelenih površin z upoštevanjem deleža
zelenih streh in fasad).
2. CILJ: Dobro 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.
SPLETNI VPRAŠALNIK:
 Ne vidimo kot cilj, je posledica ukrepov (2x).
 Najprej zagotoviti osnove (izgradnja kanalizacije).
 Opredeliti okoljske kazalce, s katerimi se definira kaj je dobro stanje okolja. Izvajati
monitoringe postavljenih kazalcev. Izvajati potrebne ciljne ukrepe, da se stanje okolja
izboljša, če je treba.

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.

SPLETNI VPRAŠALNIK:
 Ne vidimo kot cilj, je posledica ukrepov.
 Dobra pripravljenost na vremenske ekstreme: tako v smislu izgradnje infrastrukture (npr.
v primeru poplav izgradnja učinkovite protipoplavne infrastrukture) in v smislu mehkih
vsebin (dobra ozaveščenost ljudi, kako se pripraviti in spopasti z vremenskimi ekstremi).
 Izvedba raziskave, ki bo pokazala, kaj to sploh pomeni.
 Regionalni pristop k načrtovanju poplavne varnosti. Hidrološko hidravlične študije ter
ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti se načrtujejo regionalno.
 Spodbujanje modernih rešitev glede ponikanja in zadrževanja meteornih vod v naseljih, ki
imajo pozitivni vpliv na poplavno varnost in ugodno klimo v naseljih (zelene strehe,
fasade, retencijska jezera, zadrževalniki ipd.)
 Črpanje kohezijskih sredstev za izvedbo regionalnih ukrepov za zagotavljanje poplavne
varnosti, kolesarskih povezav, varstvo in obnova biotske raznovrstnosti ipd.
 Spodbujanje izvedbe zelenih streh in fasad zlasti na območjih intenzivne poselitve z
nizkimi faktorji zelenih površin (npr. industrijske cone), tudi kot subvencije.

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).

SPLETNI VPRAŠALNIK:
 Ne vidimo kot cilj, je posledica ukrepov.
 Stremeti k čim več zelenim površinam znotraj urbanih območij.
 Izvedba raziskave s katero se ugotovi stanje zdravja družbe, na podlagi tega določiti
kazalnike in z njimi opredeliti trenutno stanje. Določiti ciljno stanje opredeljeno s kazalniki
in izvajati monitoring. Izvajati potrebne ciljne ukrepe za izboljšanje.
 ZI v naseljih se oblikuje kot javni prostor za druženje in igro, kar ima vpliv na privlačnost in
prepoznavnost prostora in spodbuja zdrav način življenja.
 Spodbujanje modernih rešitev glede ponikanja in zadrževanja meteornih vod v naseljih, ki
imajo pozitivni vpliv na poplavno varnost in ugodno klimo v naseljih (zelene strehe,
fasade, retencijska jezera, zadrževalniki ipd.)
 Spodbujanje izvedbe zelenih streh in fasad zlasti na območjih intenzivne poselitve z
nizkimi faktorji zelenih površin (npr. industrijske cone), tudi kot subvencije.

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.

SPLETNI VPRAŠALNIK:
 Nerazumljiv cilj.
 Spodbujati take oblike dejavnosti, ki pripomorejo k čim večjemu ohranjanju/ izboljševanju
stanja okolja.
 Načrtovanje ZI z mislijo na turistični potencial, medsebojna informacijska in
infrastrukturna povezanost (spletni portal, sprehajalne, kolesarske steze) ključnih območij
ZI v en regionalni sistem.
 Spodbujanje inovativnih rešitev glede zadrževanja deževnice, razvoj novih produktov tudi
za individualne objekte.
 Spodbujanje izvedbe zelenih streh in fasad zlasti na območjih intenzivne poselitve z
nizkimi faktorji zelenih površin (npr. industrijske cone), tudi kot subvencije.

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).

SPLETNI VPRAŠALNIK:
 Pri ljudeh skušati doseči čim večjo ozaveščenost o pomembnosti in koristih ZI predvsem s
stalnim obveščanjem javnosti.
 Vzpostavitev evidence ključnih podatkov in določiti kazalnike.
 Centralno spremljanje izvedenih ukrepov ter njihove učinkovitosti na področju turizma,
poplavne varnosti ipd.
 Promocija regionalnega sistema ZI kot javne infrastrukture (npr. medsebojna
informacijska in infrastrukturna povezanost: spletni portal, sprehajalne, kolesarske steze).
 Promocija ZI v smislu individualnih rešitev (npr. kot ukrep spodbujanje izvedbe zelenih
streh in fasad zlasti na območjih intenzivne poselitve z nizkimi faktorji zelenih površin).

2. CILJ: Dobro stanje okolja

3. CILJ: Blaženje podnebnih
sprememb in prilagoditve nanje

Oblikovanje in izvajanje Strategije Ozaveščanje javnosti
ZI v regiji (predlagano tudi kot CILJ) 4
Vključitev ključnih delov strategije v Uvedba enotnega upravljalca /
Regionalni prostorski plan (ZUREP- nosilca ZI za širše območje
2).
Ni cilj - 2

Usklajenost kmetijskih ukrepov z
varstvom okolja

Komuniciranje z javnostmi

Uvedba strokovnih občinskih služb,
ki bodo skrbele za mestno zelenje
Ukrepi za boljšo hodljivost in
kvaliteto zraka
Ni cilj

črpanje kohezijskih sredstev za
izvedbo regionalnih ukrepov
Ni cilj

Obvezna zasaditev večjih parkirnih
površin s primernimi drevesi
(sanacija obstoječih parkirišč,
izvedba novih)

Ukrepi trajnostne mobilnosti za
zmanjševanje emisij prometa

Posnemanje naravnih mehanizmov
in rešitev za blaženje podnebnh
sprememb (renaturacija vodotokov,
retencijska jezera, zelene strehe) - 3

Načrtovanje zelenih mest po meri
ljudi
Upoštevanje varstvenih režimov in
sankcije za kršitve

Načrtovanje in izvajanje skupnih
medsektorskih projektov
Povezovalec deležnikov na
regionalni ravni (država-lokalne
skupnosti in horizontalno)

6. CILJ: Zagotoviti sistematično
spremljanje opravljanja funkcij in
promocijo zelene infrastrukture

Spodbujanje tiste rabe in
dejavnosti, ki pripomorejo k
ohranjanu oz. izboljšanu stanja
okolja
Spodbujanje trajnsotnega turizma in
turističnih produktov v povezavi z ZI
(npr. kolesarski turizem, zdravstveni
in wellnes turizem)

Nerazumljiv cilj

Spodbujanje izvedbe zelenih streh
in fasad (območja intenzivne
poselitve z nizkim faktorjem zelenih
površin)

Kratke dobavne verige (lokalna
oskrba s hrano)
Inovativne na naravnih procesih
temelječe rešitve za zadrževanje
deževnice (novi produkti)

Spodbujanje ekološkega,
ekstenzivnega in sonaravnega
kmetijstva (npr. pašna živinoreja,
čebelarstvo ipd.)

Kontinuirano ozaveščanje javnosti o
pozitivnih učinkih ZI - 4

Centralno spremljanje izvedenih
ukrepov ter njihove učinkovitosti
(npr. na področju turizma, poplavne
varnosti, zdravja)

Ustrezno načrtovanje ZI
(obravnavanje ZI kot
večfunkcionalne mreže)

Monitoring koristi, ki jih prinaša ZI
(tudi javno mnenje oz. zadovoljstvo
prebivalcev) - 3

Metodologija izračuna koristi ZI
(ekonomsko ovrednotenje funkcij
ZI) - 2

Ustvarjati kakovostno bivanjsko
Sistematizacija funkcij ZI, določitev
okolje (bližina in dobra dostopnost ključnih kazalnikov pos. funkcij - 3
do zelenih površin) - 2

Opredeliti dodatne kazalnike
Jasnost in razumljivost termina ZI
kakovosti bivanja in gospodarskega
napredka (ne samo BDP)

5. CILJ: Zelena infrastruktura bo
postala pomemben dejavnih
gospodarske rasti

Izboljšati dostopnost do obstoječih Promoviranje lokalnih produktov
rekreacijskih površin za prebivalce - preko značilnih krajinskih območij
2
(npr. Sečoveljske soline - Mobitel)

Usklajeno medsektorsko
načrtovanje dejavnosti v prostoru
(delujoče prostorsko razvojno
planiranje)
Načrtovanje novih zelenih površin v
mestih - 2

4. CILJ: Bolj zdrava družba,
privlačnejša mesta in vasi,
ohranjanje prepoznavnih značilnosti
prostora
Raziskava stanja zdravja prebivalcev
v povezavi z okoljem v katerem
živijo (kot podlaga za nadaljni
monitoring)
Opredelitev kazalnikov in ciljnih
vrednosti zdrave družbe ter njihovo
spremljanje

Urejanje zelenih koridorjev za
povezovanje zelenih površin v
naseljih (boljša dostopnost za
prebivalce, lažje prehajanje za
živali)
Regionalno načrtovanje poplavne
Varovanje raščenega terena v
varnosti
mestih
Prilagajanje načrtovanega
Varovanje obstoječih dreves v
kmetijstva (tip, izbor vrst) glede na mestih, dovoljenje za posek
pričakovane podnebne spremembe

Vzdrževanje vodotokov in druge
protipoplavne infrastrukture

Načrtovanje ekološkega in
sonaravnega kmetijstva na VVO

Vzpostavitev kratkih oskrbnih verig Ozaveščanje prebivalcev na
(lokalna oskrba s hrano)
poplavnih območjih

Načrtovanje propustnih površin v
naseljih in ureditev zadrževanja
vode na lastniških zemljiščih

Spodbujanje trajnostne mobilnosti
in zagotavljanje dobrih pogojev za
njen razvoj (npr. zelenje ob
kolesarskih stezah).

Sodelovanje, mreženje in
neformalna komunikacija - 2

Povezovanje in sodelovanje
sektorjev, določanje skupnih
prioritet in usklajevanje ukrepov, ki
imajo lahko posledice na več
področjih - 3
Ustanovitev medsektorske skupine
in sistemsko zagotovljeno
srečevanje in usklajevanje sektorjev

Opredelitev okoljskih kazalcev in
Načrtovati rabo v skladu s
definicija kaj je dobro stanje okolja. pričakovanimi podnebnimi
spremembami (npr. poselitev poplave in suše / oskrba z vodo)
Obravnavanje ZI kot
Spremljanje stanja - monitoring
Načrtovati prostorske ureditve, ki
večfunkcionalne mreže / oz.
okoljskih kazalcev in drugih kazalcev bodo odporne (resilient) na
upoštevanje večfunkcionalnosti ZI (ki jih še ne spremljamo, npr.
podnebne spremembe
pri njenem načrtovanju - 3
prevetrenost) - 4
Krepitev zmogljivosti uprav za
Ureditev osnovne infrastrukture
Omejevati pozidavo na poplavnih
razumevanje pomena ZI in izvajanje (npr. kanalizacijsko omrežje) - 2
območjih - 2
strategije

Določitev skupne terminologije in
definicije ZI

1. CILJ: Povezano, učinkovito
delovanje sektorjev za razvoj ZI in
vključevanje javnosti.

Združena tabela predlaganih ukrepov po posameznih ciljih

