Zelena infrastruktura –
izmenjava strokovnih mnenj
3. delavnica za oblikovanje Strategije varstva in
razvoja zelene infrastrukture v LUR

3. delavnica: Zelena infrastruktura – izmenjava strokovnih mnenj
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Kako razumemo zeleno infrastrukturo in njeno vlogo ter
katere so prvine ZI na različnih nivojih načrtovanja
Odmor
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Preizkus meril in kriterijev za določanje prvin ZI na
regionalnem nivoju v praksi - delavnica s konkretnimi primeri
Plenarna predstavitev rezultatov in razprava
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Zaključki delavnice
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Skupna malica
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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 (OP 2014 – 2020).
• 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).

Preizkus meril in kriterijev za določanje prvin in oblikovanje tipologije zelene infrastrukture na regionalnem nivoju v praksi

PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo
virov evropskih mest

1. Faza
3. leta

2. Faza
2. leti

• Izmenjava izkušenj in izdelava akcijskega načrta:
• Strokovne podlage za strategijo razvoja zelene
infrastrukture v regiji;
• 5 delavnic z deležniki za skupno oblikovanje strategije

• Spremljanje izvajanja akcijskega načrta:
• spremljanje zastavljenih kazalnikov;
• obveščanje o možnostih financiranja investicij v zeleno
infrastrukturo;
• eventualna izvedba pilotnih projektov.

Zelena infrastruktura –
izmenjava strokovnih mnenj
Izhodišča za delvnico
LUZ, d.d.

3. delavnica: Zelena infrastruktura – izmenjava strokovnih mnenj

strategija ZI
zasnova ZI

(Vir podatkov: OPN Občin LUR, MOP 2017)

1. delavnica (20. 6. 2017): delavnica za pripravo
SWOT analize

2. delavnica (14. 12. 2017): delavnica za določitev
ciljev in ukrepov strategije ZI v LUR

3. delavnica (21. 6. 2018): delavnica s strokovnjaki

1. DELAVNICA za
pripravo SWOT analize
•

kakšne so koristi ZI, kako prepoznavne so
znotraj posameznih področij

•

katere ekonomske koristi ZI so prepoznane in
kako bi jih lahko bolje prepoznali

•

katere so prepoznane koristi ZI za zdravje in
kako bi jih lahko bolje prepoznavali

•

kakšna je trenutna raven sodelovanja
deležnikov pri izvajanju in razvoju ZI in kako
so razviti instrumenti (politike), ki vplivajo na
ZI

•

kakšni so vplivi in potenciali sodelovanja
javnosti pri načrtovanju in izvajanju ZI

Koristi povezane z okoljem
Lažje ohranjanje vodnih virov, zagotavljanje pitne vode
Odstranjevanje onesnaževal iz pitne vode
Zadrževanje padavinske vode
Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal
Neonesnaženost zraka
Ohranjanje nepozidanosti zemljišč – ohranjanje tal kot naravnega vira
Lažji nadzor nad uporabo pesticidov
Koristi povezane s podnebnimi spremembami
Zmanjševanje nevarnosti poplav
Preprečevanje erozije
Krepitev ekosistemske prožnosti / večanje ekosistemske odpornosti
Blaženje temperaturnih ekstremov, blaženje učinka mestnih toplotnih
otokov
Ponor in skladiščenje ogljika
Drugo: Blaženje podnebnih sprememb skupno: višje temperature, več
padavin, suše
Koristi povezane z biodiverziteto
Ohranjanje/povečevanje biotske pestrosti, izboljšani habitati
Ekološki koridorji
Družbene koristi
Bolj zdravo prebivalstvo
Privlačnejša in zelena mesta
Varstvo zgodovinskih in kulturnih virov, identiteta in prepoznavnost krajin
Priložnosti za turizem in rekreacijo v naravnem okolju
Raziskave in izobraževanje
Estetske in doživljajske vrednosti prostora
Možnosti izkoriščanja naravnih virov
Boljše transportne rešitve
Ekonomske koristi
Nova delovna mesta
Diverzifikacija gospodarstva
Višje vrednosti nepremičnin
Drugo: Prihranek zaradi zmanjšanja škod ob poplavah

1. DELAVNICA za
pripravo SWOT analize

2. DELAVNICA za
določitev ciljev in
ukrepov ZI v LUR
in spletna anketa

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.

Zelena infrastruktura
Zelena infrastruktura: strateško načrtovana mreža
naravnih in polnaravnih območij, pri čemer so druge
okoljske značilnosti zasnovane in upravljane tako, da
opravljajo širok nabor ekosistemskih storitev. Vključuje
zelene prostore (ali modre, če se nanaša na vodne
ekosisteme) in druge fizikalne značilnosti na
kopenskih (vključno z obalnimi) in morskih območjih.
Na kopnem je zelena infrastruktura prisotna v
ruralnem in urbanem okolju.
(Evropska komisija, Sporočilo komisije Evropskemu
parlamentu, svetu, Evropskemu
ekonomsko‐socialnemu odboru in odboru regij, 2013)

Zelena infrastruktura

ZI V SLOVENIJI
Pretekla praksa:
•
•

Občinska raven (Zeleni sistemi v okviru UN
in OPN)
Državna raven (SPRS)

ZI (razširjen pomen):
•
•

Mednarodni projekti
Povezovanje z okoljskimi, družbenimi in
gospodarskimi koristmi

Strategija ZI v LUR
Predlog vizije

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.

Strategija ZI v LUR

PROSTORSKA ZASNOVA ZI V LUR
- obstoječi podatki
- obstoječi OPN

KRITERIJI:
- Povezljivost
- Multifunkcionalnost
- Vpliv na regionalni ravni

PRAKSA V EU:
- Natura 2000 območja, varstvena območja
- Tema je širša – kako naj se odraža v strategijah ZI
SPECIFIČEN PROSTOR LUR:
- MOL
- zaledje

Strategija ZI v LUR
NALOGE DELAVNICE:
1. del:
Konkretni primeri v LUR – razvrstitev glede na
prostorsko raven (državna, regionalna, lokalna) in
iskanje analogij.
2. del:
Razprava o zasnovi ZI na regionalni ravni.

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/
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