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                     Program delavnice  

12.00 Uvodni pozdrav 

12.10 Kaj je zelena infrastruktura in katere koristi prinaša ljudem? 

12.20 Predstavitev projekta PERFECT in rezultatov spletne ankete o zeleni infrastrukturi 

12.30 Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja zelene infrastrukture v regiji 

 - koristi zelene infrastrukture 

 - gospodarske koristi zelene infrastrukture 

 - povezava med gospodarskimi koristmi in zdravjem prebivalcev 

 - deležniki pri načrtovanju in upravljanju zelene infrastrukture 

 - sodelovanje javnosti pri načrtovanju zelene infrastrukture 

15.00 Povzetki in zaključek 
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Kaj je zelena infrastruktura in katere koristi prinaša ljudem? 
 
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. 
 
Zelena infrastruktura je uspešno preskušeno orodje za oblikovanje naravnih rešitev z ekološkimi, 
gospodarskimi in družbenimi koristmi. Pomaga nam razumeti vrednost koristi, ki jih človeški družbi 
zagotavlja narava, in spodbuditi investicije vanje, zato da se ohranjajo in izboljšujejo. V primerjavi z 
enonamensko sivo infrastrukturo prinaša zelena infrastruktura mnoge koristi. Ne ovira teritorialnega 
razvoja, ampak spodbuja naravne rešitve, če so najboljša možnost. Včasih je lahko alternativa ali pa 
dopolnilo standardnim sivim rešitvam. 
 

 



 

  

 
 

 

Predstavitev projekta PERFECT  
 
PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo virov evropskih mest 
Program: Interreg Europe 
Trajanje: januar 2017 - december 2021 
 
Zaščita, razvoj in izkoriščanje naravne dediščine v urbanih območjih zagotavlja socialne, ekonomske 
in okoljske storitve in je v okviru Evrope prepoznano kot "zelena infrastruktura". Namen projekta 
PERFECT je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik na področju varstva in razvoja naravne 
dediščine, kar bo potekalo preko ozaveščanja organov upravljanja, partnerjev in deležnikov o 
številnih med seboj povezanih prednostih 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt projektnih aktivnosti priprave strategije: 

• April 2017 – izveden vprašalnik na temo zelene infrastrukture 

• Junij 2017 – 1. delavnica: Prednosti in koristi zelene infrastrukture 

• Oktober 2017 – 2. delavnica 

• November 2017 – izdelane strokovne podlage 

• 2018 – 2019 – 3 delavnice za skupno oblikovanje strategije - okvirne vsebine delavnic 

želimo dogovoriti skupaj z deležniki 

• 2019 – oblikovana strategija in akcijski načrt za njeno uresničevanje 

  



 

  

 
 

 

Predstavitev rezultatov spletne ankete o zeleni infrastrukturi 
 

  

  

  



 

  

 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 
 

 

Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja zelene infrastrukture v regiji 
 
Po uvodni predstavitvi projekta, ankete, ki je bila v okviru projekta že izvedena ter splošnega pomena 
ZI so se udeleženci razdelili v deležniško mešane skupine (6 udeležencev v 2 skupinah). Delavnica je 
potekala v 5 sklopih. V vsakem sklopu je bila najprej predstavljena tema z vprašanji ter seznam, s 
pomočjo katerega se odgovarja. Udeleženci so odgovarjali individualno in v skupinah (debata). 
 
1. KORISTI ZI 

Namen: Ugotoviti kakšne so koristi ZI, kako prepoznavne so znotraj posameznih področij. 
Vprašanja (obkrožujejo točke iz SEZNAMA FUNKCIJ ZI): 

A. S katerimi funkcijami so v praksi povezane koristi ZI  
B. Katere funkcije ZI v praksi premalo delujejo (koristi bi morale biti, a jih ni ali pa jih je 

premalo)? 
 

1/A. 1/B. Koristi povezane z okoljem 

 6  1 Lažje ohranjanje vodnih virov, zagotavljanje pitne vode  

 2   Odstranjevanje onesnaževal iz pitne vode 

 2  7 Zadrževanje padavinske vode  

 1  1 Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal 

 3   Neonesnaženost zraka 

 3  5 Ohranjanje nepozidanosti zemljišč – ohranjanje tal kot naravnega vira 

   2 Lažji nadzor nad uporabo pesticidov 

1/A. 1/B. Koristi povezane s podnebnimi spremembami 

 4  1 Zmanjševanje nevarnosti poplav  

 4  2 Preprečevanje erozije 

 3  4 Krepitev ekosistemske prožnosti / večanje ekosistemske odpornosti 

 4  6 Blaženje temperaturnih ekstremov, blaženje učinka mestnih toplotnih otokov 

 3   Ponor in skladiščenje ogljika 

1/A. 1/B. Koristi povezane z biodiverziteto  

 7  1 Ohranjanje/povečevanje biotske pestrosti, izboljšani habitati 

 3  2 Ekološki koridorji  

1/A. 1/B. Družbene  koristi 

 3  1 Bolj zdravo prebivalstvo 

 4  1 Privlačnejša in zelena mesta  

 3   Varstvo zgodovinskih in kulturnih virov, identiteta in prepoznavnost krajin   

 10  1 Priložnosti za turizem in rekreacijo v naravnem okolju 

 1  2 Raziskave in izobraževanje 

 4   Estetske in doživljajske vrednosti prostora   

 2  1 Možnosti izkoriščanja naravnih virov  

 2  1 Boljše transportne rešitve   



 

  

 
 

 

1/A. 1/B. Ekonomske koristi 

 1  6 Nova delovna mesta 

 2  2 Diverzifikacija gospodarstva 

 3  2 Višje vrednosti nepremičnin 

 1  1 Drugo: Prihranek zaradi zmanjšanja škod ob poplavah 

 
C. Kaj bi lahko storili, da bi lahko bolje izkoristili funkcije ZI?  
 
1 SKUPINA: 
- Bolj celovito, strateško, vsestransko, vsebinsko in bolj argumentirano načrtovati funkcije ZI  
- Povezovati politike že na strateški ravni, jih spraviti v skupni tok, proti skupnemu cilju 
- Najti nove mehanizme tudi za delo PO in ne le PRED pripravo smernic 
- Razširiti pojmovanje ZI s poudarjanjem posredne koristi (več o tem govoriti na vseh ravneh, 

od raziskovalne do operativne ravni) 
- Promovitari funkcije in koristi ZI kot razlivnih površin pri preprečevanju poplav 
- Prisluhniti stroki, reševati probleme z učinkovitejšimi problemi 
- Bolj učinkovito prikazati učinke ne-gradbenih ukrepov, da bodo v postopkih odločanja o 

ukrepih enakovredno obravnavani 
 
2 SKUPINA: 
- Povečati zavedanje o neposrednih in posrednih ekonomskih koristih, ki jih zlasti politika 

najbolj razume; 
- Promovirati dobre prakse, ki kažejo pozitivne ekonomske in družbene učinke; dobre prakse v 

čim večji meri povzemati iz slovenskega prostora; 
- Izvajati in promovirati študije in raziskave s področja koristi ZI, tudi ekonomskih; 
- Povečati stopnjo obveščanja in ozaveščanja javnosti glede multifunkcionalnih učinkov ZI;  
- V večji meri v izvajanje ZI vključiti gospodarstvo, mala, srednja in velika podjetja; zanje 

upoštevanje načel in izvajanje ZI pomeni pozitivno promocijo in dejanske pozitivne 
ekonomske učinke. 
 
 

2. EKONOMSKE KORISTI ZI (rast in delovna mesta) 

Namen: Ugotoviti katere ekonomske koristi ZI so prepoznane in kako bi jih lahko bolje prepoznali. 
Vprašanja (obkrožujejo točke iz SEZNAMA FUNKCIJ ZI): 

A. Katere v praksi prepoznane funkcije ZI imajo ekonomske koristi ? 

B. Ekonomske koristi katerih funkcij ZI v praksi pri nas še niso prepoznane? 

 

2/A. 2/B. Koristi povezane z okoljem 

4 2 Lažje ohranjanje vodnih virov, zagotavljanje pitne vode  

 1 Odstranjevanje onesnaževal iz pitne vode 

4 3 Zadrževanje padavinske vode  

  Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal 



 

  

 
 

 

 2 Neonesnaženost zraka 

1 2 Ohranjanje nepozidanosti zemljišč – ohranjanje tal kot naravnega vira 

   Lažji nadzor nad uporabo pesticidov 

2/A. 2/B. Koristi povezane s podnebnimi spremembami 

9 3 Zmanjševanje nevarnosti poplav  

2 2 Preprečevanje erozije 

 2 Krepitev ekosistemske prožnosti / večanje ekosistemske odpornosti 

1 7 Blaženje temperaturnih ekstremov, blaženje učinka mestnih toplotnih otokov 

1  Ponor in skladiščenje ogljika 

 1 
Drugo: Blaženje podnebnih sprememb skupno: višje temperature, več padavin, 
suše 

2/A. 2/B. Koristi povezane z biodiverziteto  

 1 Ohranjanje/povečevanje biotske pestrosti, izboljšani habitati 

 2 Ekološki koridorji  

2/A. 2/B. Družbene  koristi 

6 5 Bolj zdravo prebivalstvo 

5 2 Privlačnejša in zelena mesta  

2  Varstvo zgodovinskih in kulturnih virov, identiteta in prepoznavnost krajin   

9 1 Priložnosti za turizem in rekreacijo v naravnem okolju 

 1 Raziskave in izobraževanje 

2 3 Estetske in doživljajske vrednosti prostora   

3 1 Možnosti izkoriščanja naravnih virov  

 1 Boljše transportne rešitve   

2/A. 2/B. Ekonomske koristi 

2 5 Nova delovna mesta 

1 2 Diverzifikacija gospodarstva 

5 6 Višje vrednosti nepremičnin 

 1 Drugo: Prihranek zaradi zmanjšanja škod ob poplavah 

 
C. Kaj bi lahko storili, da bi bile? 

 
1 SKUPINA: 

- Učinkovito prikazati in ovrednotiti ekonomsko korist 
- Inovativni pristopi pri interpretaciji ekonomske koristi 
- Ekonomske koristi raziskav in izobraževanja (pridobiti podatke, jih spremljati interpretirati in 

promovirati vsebine) 
- Opazovati ljudi, obnašanje v javnem prostoru skozi različne podatke 
- Ozaveščati o učinkih ZI 
- Povečati lokalno suverenost območij 

 



 

  

 
 

 

2 SKUPINA: 
- Izkoristiti multifunkcionalnost in povezljivost ukrepov, kar pomeni bolj učinkovito porabo 

finančnih sredstev; npr. pri izvajanju protipoplavnih ureditev poleg varstva pred poplavami 
nadgraditi zelene koridorje za boljše bivalno okolje;  

- Spremljati (monitoring) stanja okolja in opozarjati na nevarnosti, tudi za sestavine, za katere 
menimo, da so v ugodnem stanju (npr. zdrava pitna voda in onesnaževanje s pesticidi);  

- Ozaveščati in izobraževati 
 
 

3. POVEZAVA MED EKONOMSKIMI KORISTMI IN ZDRAVJEM  

Namen: Ugotoviti katere so prepoznane koristi ZI za zdravje in kako bi jih lahko bolje prepoznavali. 
Vprašanja (obkrožujejo točke iz SEZNAMA FUNKCIJ ZI): 

A. S katerimi drugimi funkcijami ZI najbolj povezujete zdravo prebivalstvo? 

B. S katerimi funkcijami ZI lahko povežete ekonomske koristi in hkrati zdravo prebivalstvo? 

 

3/A. 3/B. Koristi povezane z okoljem 

12 8 Lažje ohranjanje vodnih virov, zagotavljanje pitne vode  

4 3 Odstranjevanje onesnaževal iz pitne vode 

 1 Zadrževanje padavinske vode  

7 2 Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal 

9 2 Neonesnaženost zraka 

2  Ohranjanje nepozidanosti zemljišč – ohranjanje tal kot naravnega vira 

2 2 Lažji nadzor nad uporabo pesticidov 

3/A. 3/B. Koristi povezane s podnebnimi spremembami 

1 4 Zmanjševanje nevarnosti poplav  

1 1 Preprečevanje erozije 

1 2 Krepitev ekosistemske prožnosti / večanje ekosistemske odpornosti 

8 5 Blaženje temperaturnih ekstremov, blaženje učinka mestnih toplotnih otokov 

1 1 Ponor in skladiščenje ogljika 

  
Drugo: Blaženje podnebnih sprememb skupno: višje temperature, več padavin, 
suše 

3/A. 3/B. Koristi povezane z biodiverziteto  

 1 Ohranjanje/povečevanje biotske pestrosti, izboljšani habitati 

1  Ekološki koridorji  

3/A. 3/B. Družbene  koristi 

  Bolj zdravo prebivalstvo 

2 4 Privlačnejša in zelena mesta  

  Varstvo zgodovinskih in kulturnih virov, identiteta in prepoznavnost krajin   

7 9 Priložnosti za turizem in rekreacijo v naravnem okolju 

 5 Raziskave in izobraževanje 



 

  

 
 

 

3 2 Estetske in doživljajske vrednosti prostora   

2 3 Možnosti izkoriščanja naravnih virov  

2 2 Boljše transportne rešitve   

3/A. 3/B. Ekonomske koristi 

 2 Nova delovna mesta 

  Diverzifikacija gospodarstva 

  Višje vrednosti nepremičnin 

  Drugo: Prihranek zaradi zmanjšanja škod ob poplavah 

 
C. Na kakšen način bi lahko temo zdravja v povezavi z investicijami, razvojem in delovnimi 

mesti bolj vključili v načrtovanje in delovanje ZI? 
 

1 SKUPINA: 
- Odvisno koga naslavljamo in od posrednosti / neposrednosti koristi 
- Pri obravnavanju teme zdravja je treba biti pozoren na negativne učinke ZI za zdravje, vendar 

jih je v primerjavi s pozitivnimi bistveno manj 
- Pametno uporabimo podatke v smislu vira (lokalni / globalni); ne odkrivajmo tople vode 
- Izboljšanje počutja spodbuja druženje in voljo po delu – učinki se medsebojno multiplicirajo 
- Neposreden ukrep: pri načrtovanju upoštevati tudi izredne dogodke in ne le dogodke pri 

normalnem obratovanju 
 
2 SKUPINA: 

- Problem je nepovezanost, razdrobljenost sektorskih strategij na vseh nivojih (na državnem 
ministrstva, na lokalnem oddelki);  za povečano učinkovitost je treba pripraviti skupno 
strategijo oz. cilje in jih implementirati v relevantne sektorske strategije  

- Izvajanje funkcij je različno glede na ravni delovanja: na lokalni ravni so bolj izpostavljene 
družbene funkcije, na državni ravni okoljske funkcije 

- Upoštevanje povezave med zdravjem in privlačnejšimi in zelenimi mesti (višje vrednoti 
nepremičnin);  

- Ne glede na specifiko slovenskih mest, ki glede na velikost omogočajo relativno hitro 
dostopnost do zelenega zaledja, je  treba pri urbanistični zasnovi mesta upoštevati vse 
skupine prebivalcev, s poudarkom na starejših, katerih število narašča in otrocih (dostopnost 
do zelenih površin, mikroklima idr.) 

 
 
4. DELEŽNIKI PRI NAČRTOVANJU IN UPRAVLJANJU ZI  

Namen: ugotoviti, kakšna je trenutna raven sodelovanja deležnikov pri izvajanju in razvoju ZI in kako 
so razviti instrumenti (politike), ki vplivajo na ZI  
Vprašanja (obkrožujejo točke iz SEZNAMA INSTRUMENTOV ZA IZVAJANJE POLITIKE ZI): 

A. Na katere instrumente za izvajanje politike ZI imate vpliv v okviru institucije, ki jo 
predstavljate? 

B. Pri katerih instrumentih za izvajanje politike ZI se vam zdi pomembno izboljšanje in 
krepitev sodelovanja? 



 

  

 
 

 

4/A. 4/B.  Priprava strategij na ravni EU 

 1       EU strategije 

    Priprava strategij in razvojnih programov na ravni države 

 5  3 strategija prostorskega razvoja 

 3  4 operativni programi 

 1  1 Drugo: Raziskovalni programi 

 2  1 Drugo: Sektorske strategije npr. kot so naštete za lokalno raven 

 1  
Drugo: Načrt zmanjšanja poplavne ogroženosti, Načrt upravljanja voda, Načrt  
upravljanja z morskim okoljem 

 1  Drugo: Državni prostorski načrti 

 1  Drugo: Študije v podporo razvoju ZI oz. strokovnih podlag 

    Priprava strategij in razvojnih programov na ravni regije 

 3  1 Priprava Regionalnih razvojnih programov 

 3   Priprava dogovorov za razvoj regij 

 1   Drugo: Gozdno gospodarski načrti 

  Drugo: vzpostavitev regij skladno s Strategijo razvoja javne uprave v RS 

  2 Drugo: regionalni prostorski načrt 

    Priprava strategij in razvojnih programov na ravni občine 

   3 program / strategija varstva okolja 

   1 strategija razvoja podeželja 

 3  1 strategija razvoja turizma 

   1 strategija razvoja kmetijstva 

    lokalni energetski koncept 

   3 strategija upravljanja z vodami 

 1   strategija trajnostnega razvoja 

 3  2 trajnostna urbana strategija 

 3  1 celostna prometna strategija 

 1  1 Priprava prostorskih planov 

 1       Proračun na ravni občine 

 2       Priprava načrtov upravljanja 

 2       Priprava načrtov za izvedbo 

   1     Izvajanje posegov v praksi 

 1  1     Okoljska poročila 

   1     Drugo: Povezovanje različnih strategij 

     Spremljanje, vrednotenje, nadzor 

 5  1 Inšpektorski nadzori 

 5   Monitoring 

 6  4 Komunikacija z javnostmi 



 

  

 
 

 

 6  3 Raziskovanje in strokovno delo 

 5  5 Povezovanje med institucijami 

    Drugo: 

      

C. Kako bi lahko sodelovanje izboljšali in okrepili? 
 
1 SKUPINA: 

- Nujna je vsebinska in ne le formalna participacija deležnikov 
- Okrepiti medsektorsko usklajevanje in usklajevanje s splošno javnostjo 
- Stopiti korak nazaj ob argumentih druge stroke 
- Počasen napredek se kaže pri pripravi novih dokumentov (npr TUS, CPS) 

 
2 SKUPINA: 

- Pomanjkanje sodelovanja državnega in regionalnega nivoja, eden od vzrokov je, da regionalni 
nivo upravno ni vzpostavljen;  

- Priložnost je prostorska zakonodaja v pripravi, ki ponovno  predvideva regionalno prostorsko 
načrtovanje, ključno je, da se po sprejemu predpisov zagotovi kvalitetno izvajanje;  

- Priložnost je večja stopnja povezanosti prostorskega in razvojnega načrtovanja, ki trenutno 
ne deluje povezano; 

- Izvesti pilotni projekt (npr. na nivoju regije) v katerem bi presegli normativno delovanje 
sektorjev (deležnikov) in skupne rešitve oblikovali na podlagi usklajevanja interesov, s 
konsenzom   

 
 
5. SODELOVANJE JAVNOSTI PRI NAČRTOVANJU IN UPRAVLJANJU ZI  

Namen: ugotoviti, kakšni so vplivi in potenciali sodelovanja javnosti pri načrtovanju in izvajanju ZI.  
Vprašanja (obkrožujejo točke iz SEZNAMA FUNKCIJ ZI): 

A. Za katere od naštetih koristi ZI si najbolj prizadeva javnost v postopkih sodelovanj, 
pobudah, protestih itd? 

B. Zaradi katerih od naštetih koristi bi lahko ZI dobil največ podpore javnosti? 

 
5/A. 5/B. Koristi povezane z okoljem 

6 5 Lažje ohranjanje vodnih virov, zagotavljanje pitne vode  

3 1 Odstranjevanje onesnaževal iz pitne vode 

 2 Zadrževanje padavinske vode  

 2 Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal 

4 7 Neonesnaženost zraka 

6 3 Ohranjanje nepozidanosti zemljišč – ohranjanje tal kot naravnega vira 

 1 Lažji nadzor nad uporabo pesticidov 

5/A. 5/B. Koristi povezane s podnebnimi spremembami 

7 2 Zmanjševanje nevarnosti poplav  

1 1 Preprečevanje erozije 



 

  

 
 

 

 1 Krepitev ekosistemske prožnosti / večanje ekosistemske odpornosti 

2 3 Blaženje temperaturnih ekstremov, blaženje učinka mestnih toplotnih otokov 

 1 Ponor in skladiščenje ogljika 

 1 
Drugo: Blaženje podnebnih sprememb skupno: višje temperature, več padavin, 
suše 

5/A. 5/B. Koristi povezane z biodiverziteto  

4 1 Ohranjanje/povečevanje biotske pestrosti, izboljšani habitati 

  Ekološki koridorji  

5/A. 5/B. Družbene  koristi 

6 5 Bolj zdravo prebivalstvo 

4 3 Privlačnejša in zelena mesta  

1 5 Varstvo zgodovinskih in kulturnih virov, identiteta in prepoznavnost krajin   

4 1 Priložnosti za turizem in rekreacijo v naravnem okolju 

 1 Raziskave in izobraževanje 

4 1 Estetske in doživljajske vrednosti prostora   

1 3 Možnosti izkoriščanja naravnih virov  

2 1 Boljše transportne rešitve   

5/A. 5/B. Ekonomske koristi 

 4 Nova delovna mesta 

  Diverzifikacija gospodarstva 

 2 Višje vrednosti nepremičnin 

  Drugo: Prihranek zaradi zmanjšanja škod ob poplavah 

 
C. Kaj bi bilo treba storiti za učinkovitejše sodelovanje z javnostmi? 

 

1 SKUPINA: 

- Voditi bolj neposredno in učinkovitejšo komunikacjio z javnostmi, javnost bolje povezati s 

stroko 

- Z javnostjo naj komunicirajo strokovnjaki za komunikacijo z javnostjo in ne strokovnjaki 

- Komunikacija z javnostjo naj bo dvosmerna 

- Komunikacija naj se začne v začetnih fazah projekta 

 

2 SKUPINA: 
- Namesto informiranja je treba izvajati vključevanje,  
- Vzpostaviti mehanizme za aktiviranje predlogov javnosti 
- Treba je doreči vlogo in način sodelovanja civilnih iniciativ v postopkih priprave in spremljanja 

projektov 
- Izvajati nove načine vključevanja javnosti, npr. participatorni proračun lokalne skupnosti 

 


