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

Zelena infrastruktura – orodja in ukrepi za implementacijo strategije
- poročilo 5. delavnice 19. junij 2019

https://www.interregeurope.eu/perfect/
http://www.rralur.si/sl/projekti/perfect

Program delavnice
9.00 – 9.30

Predstavitev projekta PERFECT in razlogov za pripravo Strategije ZI LUR
Predstavitev analitičnega dela Strategije ZI LUR in pobud pridobljenih preko
spletnega portala ZI LUR

9.30 – 11.00

1. del delavnice »Orodja in ukrepi za implementacijo Strategije ZI LUR« obravnava po tematikah - plenarna vodena razprava

11.00 – 11.15 Odmor za kavo
11.15 – 12.00 2. del delavnice »Orodja in ukrepi za implementacijo Strategije ZI LUR« obravnava po tematikah - izmenjava izkušenj med sodelujočimi
12.00 – 12.15 Povzetki in zaključek

1. Uvod
Delavnica je namenjena preveritvi rezultatov sodelovanja občin pri oblikovanju orodij in ukrepov preko
spletnega portala, namenjenega zasnovi strategije ZI za Ljubljansko urbano regijo
(https://zilur.projekti.si/). Občine so v obdobju od januarja do junija 2019 lahko preko interaktivnega
portala prispevale svoje predloge orodij in ukrepov za implementacijo strategije. V tem času je pri
vnosu sodelovalo 13 občin Ljubljanske urbane regije, oddanih pa je bilo več kot 270 različnih predlogov
ukrepov in prijavljenih 15 primerov dobrih praks. Namen delavnice je preveriti izhodišča, ki izhajajo iz
rezultatov sodelovanja občin na portalu Zelena infrastruktura Ljubljanske urbane regije.

2. Potek delavnice
Delavnice se je udeležilo 7 predstavnikov sektorskih služb. Najprej je bilo obširno predstavljeno
dosedanje delo na projektu, s poudarkom na zasnovi in rezultatov spletne delavnice »Portal zelene
infrastrukture« ter sodelovanja s občinami. V nadaljevanju je bila skozi rezultate sodelovanja občin
predstavljena tipologija območij zelene infrastrukture, členjena na 4 glavne tipe, zasnovane na
podlagi ukrepov:
- urejanje ZI za rekreacijo, prosti čas in turizem / regulirati obisk oz. posege zaradi posebej
občutljive ZI,
- ohranjanje narave in spodbujanje procesov za krepitev biodiverzitete / sanacija, ohranjanje in
urejanje ZI za odpornost na klimatske spremembe,
- urejanje vodotokov, zalednih in padavinskih voda ter mokrišč z ukrepi ZI,
- spodbujati ekstenzivni način kmetovanja in kmetovanje glede na naravne dejavnike.
V nadaljevanju so udeleženci razpravljali o predstavljenih vsebinah, nato pa še o usmeritvah za
oblikovanje akcijskega načrta in za nadaljevanje priprave zasnove strategije ZI.

3. Povzetek razprave
Ključne usmeritve iz razprave:
- Za doseganje medsektorskega sodelovanja je treba opredeliti kje / kdaj in kako se bo to
sodelovanje odvijalo.
- Za različne ekosistemske storitve naj strategija vključuje tudi finančne opredelitve
- Pri zmanjševanju poplavne ogroženosti je treba poleg urejanja zadrževalnikov opredeliti tudi
druge načine, na primer prilagojene načine gradnje
- Za območje Ljubljanskega barja so bili predlagani ukrepi:
- Ohranjanje mreže obvodnih jarkov in obrežne vegetacije
- Opredelitev območij ekstenzivnega kmetijstva, urbanizacije, usmerjenega
trajnostnega turizma, lovstva in ribištva (lokacije in načini)
- Pri opredelitvi območij ZI LUR upoštevati zasnovo TVKZ (v nastajanju).

