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1. Namen in zasnova portala 

Z namenom skupnega oblikovanja strategije ZI Ljubljanske urbane regije ja bil v okviru projekta 

PERFECT pripravljen portal, ki omogoča sodelovanje občin in drugih deležnikov. Portal je bil zasnovan 

kot ena od možnosti za sodelovanje deležnikov pri pripravi strategije, poleg delavnic. V prvi fazi je bil 

portal poslan občinam. 

Občine so bile povabljene, da iz vnaprej določenega nabora ukrepov z različnih področij izberejo tisti 

ukrep, ki bi ga pripisale (ali ga že izvajajo) določenemu območju ZI in ga umestijo na karto ter izpolnijo 

tabelo s podatki o območju in o predlaganem ukrepu. Občine so lahko na karto locirale točkovne, 

linijske lokacije, ali lokacije v obliki poligonov oz. območij. Rezultat sodelovanja občin je tako nabor 

geolociranih ukrepov iz različnih področij, skupaj s kratkimi obrazložitvami ter podatki o osnovnih 

časovnih, finančnih in organizacijskih značilnostih. 

Portal poleg določanja ukrepov za specifična območja omogoča tudi vnos ukrepov, ki so bili že izvedeni 

in lahko služijo kot primer dobre prakse.  

Zasnova portala po eni strani omogoča vpogled v delovanje občin v regiji, saj so vneseni podatki vidni 

vsem sodelujočim občinam, po drugi strani pa omogoča občinam, da predlagajo ukrepe, ki presegajo 

občinsko raven. S strani občin pridobljeni podatki kažejo podrobnejše vsebine ukvarjanja z zeleno 

infrastrukturo na lokalni ravni na območju regije in omogočajo vpogled na projekte s področja zelene 

infrastrukture drugim občinam na ravni regije. 

 

2. Osnovna karta stanja zelene infrastrukture  

Pred oblikovanjem portala je bila na podlagi obstoječih dostopnih podatkov o območjih varstva in 

omejitev oblikovana osnovna karta stanja zelene infrastrukture. Na podlagi funkcij ZI je bila 

pripravljena sinteza območij, ki so ključno ogrodje za ZI na regionalni ravni. Karta stanja je bila 

pripravljena na podlagi dostopnih podatkov, ki so prikazovali posamezne funkcije: 

- zagotavljanje čiste pitne vode, 

- zadrževanje padavinske vode in zmanjševanje nevarnosti poplav, 

- ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal, ohranjanje tal kot naravnega vira, 

- naravna ohranjenost in biodiverziteta, 

- družbene koristi (rekreacija, identiteta in prepoznavnost krajin, estetske in doživljajske vrednosti 

prostora). 

Izpostavljene so bile tiste funkcije, ki jih je mogoče geolocirati. Funkcije, ki veljajo splošno, ter funkcije, 

za katere ni dosegljivih podatkov (na primer pozitiven vpliv na zdravje ali ekonomske vrednosti ZI), niso 

vključene. 



 

  

 

 

1. Območja zagotavljanje čiste pitne vode (podatki: OPN – namenska raba: vodne in zelene površine, 

gozdovi, zajetja pitne vode, območja vodovarstvenih režimov) 

Prikazana so območja (modro in zeleno), ki izpolnjujejo funkcijo zagotavljanja čiste pitne vode. 

Območja je treba ohranjati kot vire čiste pitne vode; predvsem v gozdovih, na katerih je uveljavljen 

vodovarstveni režim, je zagotavljanje tega vira lažje, medtem ko mora biti na kmetijskih zemljiščih 

(zaradi kmetijske dejavnosti) stopnja regulacije za ohranjanje tega vira večja (nadzor nad 

onesnaževanjem, odstranjevanje onesnaževal ipd.). 

 

2. Zadrževanje padavinske vode in zmanjševanje nevarnosti poplav (podatki: gozd, kmetijske 

površine, ostale zelene površine, poplavna območja) 

Nepozidana območja, gozdna, kmetijska in ostale odprte zelene površine, so pomembne zaradi 

zadrževanja vode v času poplav in posledično prispevajo k zmanjševanju nevarnosti zaradi poplav. 

Posebno skrb je treba nameniti urbanim območjem, ki so najbolj ogrožena in na teh poiskati možnosti 

za upravljanje z vodo. 

 

3. Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal, ohranjanje tal kot naravnega vira (podatki: OPN – 

namenska raba: vodne in zelene površine, gozd, območja intenzivnega in ekstenzivnega kmetijstva, 

območja nevarnosti erozije) 

Kmetijska zemljišča se ohranja tako zaradi naravnega vira (tla) za kmetijsko pridelavo, kot zaradi drugih 

funkcij (npr. strukturne, nepozidanost zemljišč). Predvsem na kmetijskih zemljiščih z intenzivno 

kmetijsko pridelavo je treba v primeru, ko gre za prekrivanje funkcij, poskrbeti za ohranjanje dobrega 

stanja in neonesnaženost tal. Gozdna zemljišča so pomembna kot naravni vir (ohranjanje tal, gozdna 

biomasa kot vir kakovosti zraka). Še posebej pomembno je ohranjanje gozdnih zemljišč v primeru 

območij, kjer je večja nevarnost erozije, kjer gozdovi lahko preprečujejo erozijo in z njo povezane 

negativne posledice. 

 

4. Naravna ohranjenost in biodiverziteta (zavarovana območja po ZON; zavarovana območja, naravne 

vrednote, Natura 2000, ekološko pomembna območja) 

Za ohranjanje in povečanje biotske raznovrstnosti so pomembna tako območja ohranjanja narave 

(zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000), na lokalnih ravneh pa tudi druga, manjša 

območja ali elementi (npr. drevoredi, obvodna vegetacija, ipd.). Pomembna je prepoznava tako večjih 

sklenjenih območij, kot tudi koridorjev za povezanost sistema in ohranjanja naravnega ravnovesja. 

 

5. Družbene funkcije - rekreacija, identiteta in prepoznavnost krajin, estetske in doživljajske 

vrednosti prostora (podatki: varovana območja kulturne dediščine, gozdovi s socialno funkcijo, 



 

  

 

 

obiskanost turističnih območij, oddaljenost od poselitve, zavarovana območja po ZON; zavarovana 

območja, naravne vrednote, Natura 2000, ekološko pomembna območja) 

Za določitev območij zelene infrastrukture, ki so povezana z družbenimi koristmi, so prepoznana 

dostopna območja naravnih vrednot in kulturne dediščine, pa tudi zelenih površin v mestih ter vodne 

površine. Prepoznana so kot območja – nosilci identitete prostora, območja za rekreacijo in oddih 

prebivalcev, pomembna je tudi njihova strukturno-morfološka vrednost pri gradnji identitete prostora. 

Vseh 5 kart, ki prikazujejo funkcije ZI je bilo združenih po 2 kriterijih: 

- prekrivanje funkcij 

- močna izraženost funkcij. 

Funkcije so bile tekom sinteze rangirane v kategorije glede na izraženost v 3 kategorije (šibka, srednja 

in močna izraženost funkcij). Sintezna karta stanja ZI tako vključuje le tista območja ZI, kjer se prekrivajo 

najmanj 3 različne funkcije, pri čemer nobena od funkcij ni šibko izražena. 

 

 
 

Slika: Sintezna - osnovna karta stanja zelene infrastrukture kot podlaga portala. 



 

  

 

 

3. Nabor ukrepov  

V procesu oblikovanja portala je bil oblikovan nabor možnih konkretnih, fizičnih ukrepov za območja 

poselitve in infrastrukture, za območja gozdov in narave, za območja voda in kmetijstva. 

Ukrepi za območja poselitve in infrastrukture: 

- Omejevati pozidavo in posege v prostor (npr. ohranjanje obstoječih robov poselitve, novo pozidavo 

predvidevati le kot zaokroževanje naselij) 

- Sanirati degradirana območja z uporabo ZI in drugimi sonaravnimi rešitvami 

- Izboljšati stanje urbanega prostora in okolja ter povečati odpornost na klimatske spremembe z 

zasaditvijo (npr. ozelenjevanje gosto pozidanih območij, drevoredi in zeleni pasovi ob prometnicah, 

ozelenjevanje streh in / ali fasad) 

- Trajnostne rešitve za upravljanje s padavinskimi vodami v urbanih območjih 

- Zaščititi velika mestna drevesa 

- Povezati zaledna območja z urbanimi območji (npr. zeleni koridorji, drevoredi, peš in kolesarske 

poti) 

- Izvesti projekte ZI za rekreacijo, prosti čas in turizem (npr. tematske poti, kolesarske poti, 

opazovalnice…) 

- Urediti dostop (npr. ureditev pešpoti do območja, zagotoviti fleksibilen javni transport, urediti 

parkirišče ali uvesti režime parkiranja, omejevati in umirjati promet) 

- Urediti prometnice večnamensko (npr. kot zaščita pred poplavami, zelene površine in drevoredi, 

hoja in kolesarjenje) 

 

Ukrepi za območja gozdov in narave: 

- Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih procesov, redkih in posebnih habitatnih tipov, biotske 

pestrosti ter sklenjenosti naravnih ekosistemov 

- Urejati povezave med območji ZI za prehajanje prostoživečih živali 

- Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih območjih (npr. nadzorovan obisk, prostorske in 

časovne omejitve obiska, manj onesnaževanja, hrupa ....) 

- Preprečiti saditev monokulturnih nasadov v gozdovih 

- Zagotoviti javni dostop do gozdov 

- Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne habitate 

- Omejevati erozijo z vegetacijo 

 

Ukrepi za območja voda: 

- Ohranjati naravne struge in renaturirati regulirane struge vodotokov 

- Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna mokrišča 

- Spodbujati raznovrstnost habitatov, vegetacije in živali ob vodotokih 

- Urediti zadrževanje in ponikanje padavinskih voda s sonaravnimi rešitvami 



 

  

 

 

- Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine vodotokov 

- Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo 

- S sonaravnimi rešitvami in uporabo ZI urejati zaledne vode 

- Uporabiti ZI za zagotavljanje zadostne količine (pitne) vode 

- S pomočjo ZI in sonaravnih rešitev očistiti vode pred iztokom v vodotoke 

- Spodbujati večnamenske obvodne ureditve (npr. rekreacijske poti ob vodotokih, parkovne ureditve 

zadrževalnikov vode) 

 

Ukrepi za območja kmetijstva: 

- Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način kmetovanja 

- Preprečevati posodabljanje poljedelstva, ki bi zahtevalo spremembo vodnega režima v tleh ali celo 

posege v površinske vode 

- Ohranjati tradicionalno kmetijsko rabo tal z namenom ohranjanja habitatov 

- Izbirati kmetijske kulture glede na naravne dejavnike (omejiti monokulture) 

- Odstranjevati invazivne vrste kot del rednega vzdrževanja 

 

Poleg fizičnih ukrepov, je nabor ukrepov za konkretne lokacije vključeval tudi ukrepe s področja 

upravljanja in varstvenih režimov: 

- Vzpostaviti formalno varstvo 

- Zmanjšati območje formalnega varstva (npr. Natura 2000, …) 

- Izdelati upravljavski načrt območja 

- Uvesti enotnega upravljalca za območje 

 

Nazadnje so uporabniki lahko za posamezen ukrep predlagali tudi sistemske ukrepe, ki bi olajšali 

izvedbo fizičnih ukrepov: 

- Uvesti posebno strokovno službo za delo z ZI na lokalni ravni 

- Okrepiti strateško načrtovanje (implementacija, usklajevanje strategij – povezovanje politik na 

strateški ravni) 

- Okrepiti sodelovanje med institucijami (tehtanje alternativ, iskanje skupnih rešitev, uskladitev 

sektorskih načrtov, omogočiti vsebinsko delo in sodelovanje med celotnim postopkom načrtovanja in 

izvajanja) 

- upoštevati strokovne rešitve 

- Izdelati študije in raziskave 

- Omogočiti lažje pridobivanje podatkov 

- Omogočiti več in boljše možnosti financiranja 

- Omogočiti več možnosti za vključevanje v mednarodne projekte 

- Oblikovati in implementirati orodje za lažje sprejemanje odločitev o vrstah posegov (gradbeni/ 

negradbeni posegi) 



 

  

 

 

- Spremljati stanje okolja in opozarjati na nevarnosti 

- Okrepiti stalno sodelovanje z javnostmi s strani občin oz. upravljavcev območij 

- Okrepiti ozaveščanje in promocija o pomenu območja in pomenu ZI 

- Izobraževati o procesih v okolju in naravi in o trajnostnih oblikah rabe prostora 

- V izvajanje ukrepov ZI v večji meri vključiti gospodarstvo 

 

4. Rezultati sodelovanja z občinami 

Pri anketi v obliki spletnega portala je od 22.1.2019 do 19.4.2019 sodelovalo 12 od 26 občin: 

Borovnica, Domžale, Grosuplje, Horjul, Litija, Log-Dragomer, Logatec, Lukovica, Medvode, Mestna 

občina Ljubljana, Trzin, Vrhnika. 

S strani vseh sodelujočih občin je bilo zabeleženih 180 lokacij predlaganih ukrepov in 15 primerov 

dobre prakse. 

 
Prikaz: Deleži ukrepov glede na predlagano formo / obliko lokacije. 

Večina ukrepov je bila izbrana v povezavi z območji poselitve in infrastrukture (52%), voda (24%) in 

narave (15%), najmanjši delež ukrepov pa v povezavi s kmetijstvom (4%) ter upravljanjem in 

varstvenimi režimi (5%). 

Rezultati sodelovanja z občinami - ukrepi 

Za območja poselitve in infrastrukture so bili najpogosteje izbrani ukrepi (30 x) povezani z izvajanjem 

projektov ZI za rekreacijo, prosti čas in turizem (npr. tematske poti, kolesarske poti, opazovalnice). Za 

območja voda nobeden od izbranih ukrepov ni posebej izstopal, vsi so bili izbrani 2 do 9 krat. 

Podobno velja tudi za območja kmetijstva (ukrepi so bili izbrani 1 do 6 x) in za ukrepe v zvezi z 

24%

29%

47%

točke (točkovne lokacije) linije (koridorji) poligoni (območja)



 

  

 

 

upravljanjem in režimi (1 do 2 x). Za območja narave je bil najpogosteje izbran ukrep strogo ohranjati 

gozdno zarast in naravne habitate (10 x). 

 
Prikaz: Pogostost izbiranja področja ukrepov. 

POSELITEV IN (PROMETNA) 
INFRASTRUKTURA 

Urediti prometnice večnamensko (npr. kot zaščita pred 
poplavami, zelene površine in drevoredi, hoja in 
kolesarjenje) 2 

NARAVA (IN GOZD) Preprečiti saditev monokulturnih nasadov v gozdovih 0 

NARAVA (IN GOZD) Zagotoviti javni dostop do gozdov 0 

NARAVA (IN GOZD) Omejevati erozijo z vegetacijo 0 

VODE 
Urediti zadrževanje in ponikanje padavinskih voda s 
sonaravnimi rešitvami 2 

VODE 
Uporabiti ZI za zagotavljanje zadostne količine (pitne) 
vode 0 

VODE 
S pomočjo ZI in sonaravnih rešitev očistiti vode pred 
iztokom v vodotoke 0 

KMETIJSTVO 

Preprečevati posodabljanje poljedelstva, ki bi zahtevalo 
spremembo vodnega režima v tleh ali celo posege v 
površinske vode 2 

KMETIJSTVO 
Ohranjati tradicionalno kmetijsko rabo tal z namenom 
ohranjanja habitatov 1 

KMETIJSTVO 
Izbirati kmetijske kulture glede na naravne dejavnike 
(omejiti monokulture) 1 

UPRAVLJANJE IN VARSTVENI REŽIMI Vzpostaviti formalno varstvo 1 

UPRAVLJANJE IN VARSTVENI REŽIMI Zmanjšati obm. formalnega  varstva (npr. Natura 2000) 2 

UPRAVLJANJE IN VARSTVENI REŽIMI Izdelati upravljavski načrt območja 2 

UPRAVLJANJE IN VARSTVENI REŽIMI Uvesti enotnega upravljalca  za območje 0 

 

52%

14%

24%

7%

3%

POSELITEV IN (PROMETNA) INFRASTRUKTURA

NARAVA (IN GOZD)

VODE

KMETIJSTVO

UPRAVLJANJE IN VARSTVENI REŽIMI



 

  

 

 

 
Slika: Lokacije ukrepov za območja poselitve in prometne infrastrukture 
 

 
Prikaz: Ukrepi za območja poselitve in prometne infrastrukture 
 
 

0 5 10 15 20 25 30 35

Omejevati pozidavo in posege v prostor ( npr.…

Sanirati degradirana območja z uporabo ZI in…

Izboljšati stanje urbanega prostora in okolja ter…

Povezati zaledna območja z urbanimi območji…

Izvesti projekte ZI za rekreacijo, prosti čas in …

Urediti dostop (npr. ureditev pešpoti do…

drugi



 

  

 

 

 
Slika: Lokacije ukrepov za območja narave in gozda 
 

 
Prikaz: Ukrepi za območja narave in gozda 

0 2 4 6 8 10 12

Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih
procesov, redkih in posebnih habitatnih tipov,

biotske pestrosti ter sklenjenosti naravnih…

Urejati povezave med območji ZI za prehajanje
prostoživečih živali

Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih
območjih (npr. nadzorovan obisk, prostorske in
časovne omejitve obiska, manj onesnaževanja,…

Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne
habitate

Omejevati erozijo z vegetacijo



 

  

 

 

 
Slika: Lokacije ukrepov za območja voda 
 

 
Prikaz: Ukrepi za območja voda 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ohranjati naravne struge in renaturirati…

Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna…

Spodbujati raznovrstnost habitatov,…

Urediti zadrževanje in ponikanje padavinskih…

Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine…

Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo

S sonaravnimi rešitvami in uporabo ZI urejati…

Uporabiti ZI za zagotavljanje zadostne…

S pomočjo ZI in sonaravnih rešitev očistiti…

Spodbujati večnamenske obvodne ureditve…



 

  

 

 

 
Slika: Lokacije ukrepov za območja kmetijstva 
 

 
Prikaz: Ukrepi za območja kmetijstva 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način
kmetovanja

Preprečevati posodabljanje poljedelstva, ki bi
zahtevalo spremembo vodnega režima v tleh ali celo

posege v površinske vode

Ohranjati tradicionalno kmetijsko rabo tal z
namenom ohranjanja habitatov

Izbirati kmetijske kulture glede na naravne dejavnike
(omejiti monokulture)

Odstranjevati invazivne vrste kot del rednega
vzdrževanja



 

  

 

 

 
Slika: Lokacije ukrepov z vidika upravljanja in režimov 
 

 
Prikaz : Ukrepi za sklop upravljanja in režimov 

 
 

0 1 2 3

Vzpostaviti formalno varstvo

Zmanjšati območje formalnega varstva (npr. 
Natura 2000, …)

Izdelati upravljavski načrt območja

Uvesti enotnega upravljalca  za območje



 

  

 

 

Od petih najpogosteje izbranih ukrepov za katerakoli območja, so bili najpogosteje izbrani kar 4 

ukrepi za območja poselitve in infrastrukture in 1 ukrep za območja narave. 

 
Prikaz : Najpogosteje izbrani posamezni ukrepi 

Občine so na portalu predlagale tudi sistemske ukrepe. Najpogosteje predlagan ukrep je bil okrepiti 

sodelovanje med institucijami (tehtanje alternativ, iskanje skupnih rešitev, uskladitev sektorskih 

načrtov, omogočiti vsebinsko delo in sodelovanje med celotnim postopkom načrtovanja in izvajanja). 

Prikaz: Pogostost izbora sistemskih ukrepov 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Sanirati degradirana območja z uporabo ZI in
drugimi sonaravnimi rešitvami

Povezati zaledna območja z urbanimi
območji (npr. zeleni koridorji, drevoredi,…

Izvesti projekte ZI za rekreacijo, prosti čas in 
turizem (npr. tematske poti, kolesarske …

Urediti dostop (npr. ureditev pešpoti do
območja, zagotoviti fleksibilen javni…

Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne
habitate

0 5 10 15 20 25

Uvesti posebno strokovno službo za delo z ZI na lokalni…

Okrepiti strateško načrtovanje (implementacija, …

Okrepiti sodelovanje med institucijami (tehtanje…

upoštevati strokovne rešitve

Izdelati študije in raziskave

Omogočiti lažje pridobivanje podatkov

Omogočiti več in boljše možnosti financiranja

Omogočiti več možnosti za vključevanje v mednarodne…

Oblikovati in implementirati orodje za lažje sprejemanje…

Spremljati stanje okolja in opozarjati na nevarnosti

Okrepiti stalno sodelovanje z javnostmi s strani občin oz.…

Okrepiti ozaveščanje in promocija o pomenu območja in…

Izobraževati o procesih v okolju in naravi in o trajnostnih…

V izvajanje ukrepov ZI v večji meri vključiti gospodarstvo


