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Zakaj sta zelena infrastruktura
in strategija ZI pomembni za
regijo in občine
Project smedia

RRP LUR 2014-2020
„Ohranjanje narave in skrb zanjo sta potrebna tako na njenih
najvrednejših območjih, ki so prepoznana s formalno varstveno
ureditvijo, kot tudi na drugih odprtih zelenih površinah (kot so gozdovi,
obvodna območja, mejice, zelene mestne in primestne površine ter
strukture, rekreacijske in športne površine v odprtem prostoru ipd.), saj
vsa skupaj in povezano tvorijo zeleni sistem regije.
Dober zeleni sistem regije (s svojimi območji, mrežami in koridorji) ima
velik pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti, krajinske pestrosti in
zagotavljanje ekosistemskih storitev, posredno pa vpliva tudi na varstvo
naravnih virov, strukturiranje podobe krajine, izboljšanje podnebnih
razmer, blažitev posledic naravnih nesreč in bivalno kakovost.“

Mnogostranske koristi zelene infrastrukture
• Strateško načrtovana mreža naravnih in polnaravnih območij, ki
so zasnovana in upravljana na načine, ki zagotavljajo delovanje
zelo širokega nabora (ekosistemskih) storitev oz. funkcij na
istem prostorskem območju. Na kopnem je zelena infrastruktura
prisotna v ruralnem in urbanem okolju. Pomaga nam razumeti
vrednost koristi, ki jih človeški družbi zagotavlja narava:
• Okoljske koristi (npr. ohranjanje biotske raznovrstnosti,
prilagajanje podnebnim spremembam, blaženje toplotnih
ekstremov),
• Družbene koristi (npr. zagotavljanje zdravega bivanjskega
okolja, privlačnejšega za življenje in delo)
• Gospodarske koristi (npr. zagotavljanje novih delovnih mest,
dvig cen nepremičnin)
• Na regionalnem nivoju podarjena okoljska in družbena vloga ZI

Zakaj regionalna strategija?
• Dolgoročen in celovit pristop (obravnava območje celotne regije ob
upoštevanju nacionalnega okvirja, združuje sektorske usmeritve in
pobude občin LUR)
• Identifikacija razvojnih in varstvenih pobud deležnikov na področju
varstva narave in razvoja zelene infrastrukture – usklajevanje in
povezovanje parcialnih projektov in posegov
• Podlaga za pripravo Regionalnega razvojnega programa 20212027 (v pripravi)
• Podlaga za pripravo Regionalnega prostorskega plana do 2023
(usmeritve za prostorski razvoj regije, ki se prenesejo na občinsko
raven)

• Usmeritve za občine pri pripravi svojih prostorskih aktov (OPN)
• Osnova za predloge v okviru izvajanja Evropske kohezijske politike
naslednjega obdobja

PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo
virov evropskih mest
• Program: Interreg Europe
• Trajanje: januar 2017 - december 2021
• Namen: šati izvajanje regionalnih
razvojnih politik na področju varstva in
razvoja zelene infrastrukture, tudi
preko ozaveščanja organov
upravljanja, partnerjev in deležnikov o
številnih med seboj povezanih
prednostih zelene infrastrukture.
• Cilj: identifikacija, analiza in prenos
dobrih praks in izkušenj politik zelene
infrastrukture v glavne programe
strukturnih skladov.
• Rezultat: Strategija varstva in razvoja
zelene infrastrukture v LUR

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, tudi preko
ozaveščanja organov upravljanja, partnerjev in deležnikov o
številnih med seboj povezanih prednostih zelene infrastrukture.
• Cilj: identifikacija, analiza in prenos dobrih praks in izkušenj
politik zelene infrastrukture v glavne programe strukturnih
skladov.
• Rezultat: priprava regionalne strategije varstva in razvoja zelene
infrastrukture

PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo
virov evropskih mest

1. Faza
december
2019

2. Faza
december
2021

Izmenjava izkušenj, priprava strategije in akcijskega načrta:
• Strokovne podlage za strategijo varstva in razvoja zelene
infrastrukture v regiji;
• 5 delavnic z deležniki za skupno oblikovanje strategije;
• Akcijski načrt na ravni ciljev projekta.
Spremljanje izvajanja akcijskega načrta:
• spremljanje zastavljenih kazalnikov;
• obveščanje občin o možnostih financiranja investicij v zeleno
infrastrukturo;
• eventualna izvedba pilotnih projektov.

Proces priprave strategije
• April 2017 – Vprašalnik na temo zelene infrastrukture
• Junij 2017 – 1. delavnica: Prednosti in koristi zelene
infrastrukture
• December 2017 – 2. delavnica: Smer – ZELENO
• Junij 2018 – 3. delavnica: Izmenjava strokovnih mnenj
• Januar 2019 – 4. spletna delavnica: Predlog strateške karte ZI
• Januar – september 2019 – spletni portal: zbiranje predlogov
ukrepov in primerov dobrih praks
• Junij 2019 – 5. delavnica: Orodja in ukrepi za implementacijo
strategije
• December 2019 – Osnutek strategije ZI

Vprašalnik na temo zelene
infrastrukture
Project smedia

Vprašalnik na temo zelene infrastrukture
• Ni reprezentativen - sodelovalo
67 anketirancev, v celoti
izpolnilo 44 anketirancev, od
tega največji delež
predstavnikov občinskih
uprav (47%);
• Največji delež anketirancev
opravlja delo s področja
prostorskega načrtovanja in
varstva okolja (45%);
• Anketiranci v večini zasedajo
strokovna delovna mesta
(39%)

Organizacija v kateri je zaposlen
anketiranec:
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Lokalne
skupnosti
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Državna
uprava
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Kaj je zelena infrastruktura?
• Zelena infrastruktura je
strateško načrtovana mreža
naravnih in polnaravnih
območij, pri čemer so druge
okoljske značilnosti zasnovane
in upravljane tako, da opravljajo
širok nabor ekosistemskih
storitev. Na kopnem je zelena
infrastruktura prisotna v
ruralnem in urbanem okolju.
(definicija Evropske komisije)

Kaj za vas pomeni izraz zelena
infrastruktura? Prosimo, napišite kaj
po vašem mnenju opredeljuje izraz
zelena infrastruktura.
Poznajo definicijo
ZI

26%

29%
Delno poznajo
definicijo ZI

45%

Ne poznajo
definicije ZI oz.
niso želeli
odgovoriti

Koristi zelene infrastrukture
Kakovostna zelena
infrastruktura lahko
zagotavlja več različnih
koristi hkrati. V spodnji
tabeli so navedene
prednosti zelene
infrastrukture.
Prosimo, označite v
spodnji tabeli svoje
odgovore na lestvici od:
1 – malo verjetno do 5 –
zelo verjetno.
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Financiranje investicij v zeleno infrastrukturo
Na kakšen način
oziroma iz katerih virov
financiranja se
financirajo projekti
zelene infrastrukture
sedaj in kako menite, da
se bodo financirali v
prihodnosti?
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Vključevanje deležnikov v
pripravo
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5. delavnic
• Skupaj več kot 60 udeležencev
(občine LUR, MOP, KP, RRA LUR,
strokovne in raziskovalne inštitucije)
• Kaj je zelena infrastruktura?
• Prednosti, slabosti, priložnosti in
nevarnosti razvoja zelene
infrastrukture v regiji
• Oblikovanje vizije in strateških ciljev
strategije
• Postavitev meril in kriterijev za
določanje prvin in tipologije zelene
infrastrukture na regionalnem nivoju
• Predlogi ukrepov in orodij za
implementacijo strategije

Spletni portal
• Spletni portal https://zilur.projekti.si/, za zbiranje predlogov
ukrepov in primerov dobrih praks ZI
• Pri vnosu sodelovalo 13 občin in MOP
• 273 predlogov, 180 lokacij predlaganih ukrepov, 15 primerov
dobrih praks

Hvala za pozornost
Kontakt:
Gaja Trbižan
T + 386 1 306 19 14
E gaja.trbizan@rralur.si
www. rralur.si
www.interregeurope.eu/perfect/
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LUR
25 občin (+ Litija)

Evropska komisija je predlagala definicijo ZI:
”Zelena infrastruktura: je 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.”

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249

Postopek priprave ZI LUR
- analiza in vrednotenje stanja,
- sodelovanje z javnostjo,
- načrtovanje ukrepov za varstvo in razvoj zelene infrastrukture

V sklopu priprave Strategije ZI LUR so bile opravljene
naslednje aktivnosti:
• Pregled stanja ZI v Sloveniji s poudarkom na LUR.
• Pregled nekaterih referenčnih primerov izdelave strategije ZI v tujini.
• SWOT analiza stanja in razvoja ZI v LUR; z izvedbo delavnice z vabljenimi deležniki (strokovnjaki) v zvezi z
opredelitvijo funkcij in koristi ZI;
• (http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/Porocilo%201.%20delavnice%20PERFECT.pdf). (1 delavnica)
• Opredelitev vizije in ciljev razvoja ZI LUR; z izvedbo delavnice z vabljenimi deležniki ter ankete za preveritev
ustreznosti vizije in ciljev ter določitev ključnih ukrepov pri posameznem cilju;
• (http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/PERFECT_2.delavnica%2Bvprasalnik-porocilo.pdf). (2 delavnica)
• Opredelitev funkcij ZI LUR ter določitev več-funkcionalnih območij ZI kot osnova za karto ZI LUR; z izvedbo
delavnice z vabljenimi deležniki za opredelitev območij ZI LUR (večja območja, koridorji regionalnega
pomena, manjša območja); (3 delavnica)
• (http://www.rralur.si/sites/default/files/rralur/PERFECT_3.delavnica-porocilo.pdf).
• Izdelava spletnega portala (zemljevida) z možnostmi vnašanja primerov dobre prakse in ukrepov za območja,
koridorje in točke ZI za izvedbo sodelovanja z občinami in strokovnimi službami (https://zilur.projekti.si/). (4
delavnica)
• Izdelava karte ZI LUR.
• Preveritev usklajene zasnove in prioritetnih območij ZI LUR, z izvedbo delavnice z vabljenimi deležniki (5
delavnica)

Izdelava akcijskega načrta ZI LUR.

Načela pri pripravi ZI LUR

Celosten pristop načrtovanja: V zasnovi ZI LUR je prostorsko načrtovalski vidik
razvoja in varstva povezan z vsemi funkcijami zelene infrastrukture: z varstvom
narave in okolja, z razvojem gospodarstva, razvojem in upravljanjem prostora, z
ravnanjem z viri in tudi z obvladovanjem podnebnih sprememb. Zelena
infrastruktura na ravni regije pa je podlaga za usmerjanje razvoja v prostoru
posameznih občin (umeščanja dejavnosti, upravljanja z viri, ravnanja z odpadki,
razvoja mobilnosti).
Vpetost strategije ZI LUR v politike urejanja prostora: ZI je danes prepoznana
kot ključna infrastruktura za razvoj, zato je bistven del različnih strateških načrtov in
politik. LUR z novo strategijo ZI utrjuje njen pomen in jo izpostavlja kot podlago za
izboljšanje lokalnih politik, podprtih tudi s strani programov sofinanciranja različnih
evropskih skladov.

Vključenost v pripravo in povezovanje deležnikov: Strategija ZI LUR je z
vključevanjem deležnikov že v fazi načrtovanja skuša zagotoviti vključenost ZI v
različne politike in usklajenost med sektorji.

Vizija razvoja ZI LUR:

»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.«

Funkcije / koristi

A. v praksi povezane/prepoznane
koristi ZI
B. funkcije ZI v praksi premalo
delujejo (koristi bi morale biti, a
jih ni ali pa jih je premalo)

Stanje: ZI po funkcijah / koristih:
okoljske / podnebne spremembe / družbene / biodiverziteta / ekonomske

• zagotavljanje čiste pitne vode
• zadrževanje padavinske vode in
zmanjševanje nevarnosti poplav
• ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal,
ohranjanje tal kot naravnega vira
• naravna ohranjenost, biodiverziteta
• družbene koristi (rekreacija, identiteta in
prepoznavnost krajin, estetske in
doživljajske vrednosti prostora)
podatki:
- Gozdovi (funkcije, varovalni gozdovi)
- Vodni viri
- Poplavna in poplavno ogrožena območja
- Območja ohranjanja narave
- Kulturna dediščina
- Kmetijska zemljišča
- Erozijska območja
- Obiskanost turističnih območij
- Oddaljenost od poselitve
- OPN

Koncept ZI v LUR
Cilji razvoja ZI LUR:
1. CILJ: Izboljšano stanje okolja.
2. CILJ: Bolj zdrava družba, privlačnejša
mesta in vasi, ohranjanje prepoznavnih
značilnosti prostora.
3. CILJ: Povezano, učinkovito delovanje
sektorjev in vključevanje javnosti za
razvoj ZI.
4. CILJ: Blaženje podnebnih sprememb
in prilagoditve nanje.
5. CILJ: Zelena infrastruktura bo postala
pomemben dejavnik gospodarske rasti.
6. CILJ: Zagotoviti sistematično
spremljanje opravljanja funkcij in
promocijo zelene infrastrukture.

https://zilur.projekti.si

Stanje na dan 10.12.2019:
- 237 vnosov, od tega:
- 15 primerov dobre prakse in
- več kot 200 predlaganih lokacij ukrepov

Odziv na portalu:
13 občin:
BOROVNICA
DOBREPOLJE
DOMŽALE
GROSUPLJE
HORJUL
LITIJA
LOGATEC
LOG-DRAGOMER
LUKOVICA
MEDVODE
MOL
TRZIN
VRHNIKA
1 ministrstvo:
MOP

PRIMER NABORA UKREPOV (POSELITEV IN INFRASTRUKTURA)
• 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)

Najpogosteje izbrani ukrepi
Izvesti projekte ZI za rekreacijo, prosti čas in turizem (npr.
tematske poti, kolesarske poti, opazovalnice…)
Drugo
Omejevati pozidavo in posege v prostor ( npr. ohranjanje
obstoječih robov poselitve, novo pozidavo predvidevati le kot…
Urediti dostop (npr. ureditev pešpoti do območja, zagotoviti
fleksibilen javni transport, urediti parkirišče ali uvesti režime…
Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine vodotokov
Povezati zaledna območja z urbanimi območji (npr. zeleni
koridorji, drevoredi, peš in kolesarske poti)

Pogostost izbiranja področij ukrepov:

Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo
Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne habitate
Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih procesov, redkih in
posebnih habitatnih tipov, biotske pestrosti ter sklenjenosti…
Sanirati degradirana območja z uporabo ZI in drugimi sonaravnimi
rešitvami

3%
7%

NARAVA (IN GOZD)

24%

Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna mokrišča
Izboljšati stanje urbanega prostora in okolja ter povečati
odpornost na klimatske spremembe z zasaditvijo (npr.…
Spodbujati večnamenske obvodne ureditve (npr. rekreacijske poti
ob vodotokih, parkovne ureditve zadrževalnikov vode)
Ohranjati naravne struge in renaturirati regulirane struge
vodotokov
Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način kmetovanja
Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih območjih (npr.
nadzorovan obisk, prostorske in časovne omejitve obiska, manj…
Urejati povezave med območji ZI za prehajanje prostoživečih
živali

POSELITEV IN (PROMETNA) INFRASTRUKTURA

52%

VODE
KMETIJSTVO

14%

UPRAVLJANJE IN VARSTVENI REŽIMI

Ukrepi za območja poselitve in prometne
infrastrukture
drugi
Urediti dostop (npr. ureditev pešpoti do
območja, zagotoviti fleksibilen javni…
Izvesti projekte ZI za rekreacijo, prosti čas
in turizem (npr. tematske poti, kolesarske…
Povezati zaledna območja z urbanimi
območji (npr. zeleni koridorji, drevoredi,…
Izboljšati stanje urbanega prostora in
okolja ter povečati odpornost na…
Sanirati degradirana območja z uporabo ZI
in drugimi sonaravnimi rešitvami
Omejevati pozidavo in posege v prostor (
npr. ohranjanje obstoječih robov…
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Ukrepi za območja narave in gozda
Omejevati erozijo z vegetacijo
Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne
habitate
Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih
območjih (npr. nadzorovan obisk, prostorske…
Urejati povezave med območji ZI za prehajanje
prostoživečih živali
Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih
procesov, redkih in posebnih habitatnih tipov,…
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Ukrepi za območja voda
Spodbujati večnamenske obvodne ureditve…
S pomočjo ZI in sonaravnih rešitev očistiti…
Uporabiti ZI za zagotavljanje zadostne…
S sonaravnimi rešitvami in uporabo ZI urejati…
Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo
Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine…
Urediti zadrževanje in ponikanje padavinskih…
Spodbujati raznovrstnost habitatov,…

Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna…
Ohranjati naravne struge in renaturirati…
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Ukrepi za območja kmetijstva
Odstranjevati invazivne vrste kot del rednega
vzdrževanja

Izbirati kmetijske kulture glede na naravne dejavnike
(omejiti monokulture)
Ohranjati tradicionalno kmetijsko rabo tal z
namenom ohranjanja habitatov
Preprečevati posodabljanje poljedelstva, ki bi
zahtevalo spremembo vodnega režima v tleh ali…
Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način
kmetovanja
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Ukrepi za sklop upravljanja in režimov
Uvesti enotnega upravljalca za območje

Izdelati upravljavski načrt območja

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

Vzpostaviti formalno varstvo
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Pogostost izbora sistemskih ukrepov
V izvajanje ukrepov ZI v večji meri vključiti gospodarstvo
Izobraževati o procesih v okolju in naravi in o trajnostnih oblikah…
Okrepiti ozaveščanje in promocija o pomenu območja in pomenu…
Okrepiti stalno sodelovanje z javnostmi s strani občin oz.…
Spremljati stanje okolja in opozarjati na nevarnosti
Oblikovati in implementirati orodje za lažje sprejemanje odločitev…
Omogočiti več možnosti za vključevanje v mednarodne projekte
Omogočiti več in boljše možnosti financiranja
Omogočiti lažje pridobivanje podatkov
Izdelati študije in raziskave
upoštevati strokovne rešitve
Okrepiti sodelovanje med institucijami (tehtanje alternativ,…
Okrepiti strateško načrtovanje (implementacija, usklajevanje…
Uvesti posebno strokovno službo za delo z ZI na lokalni ravni
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Strategija ZI v LUR

Večja območja celovite obravnave:
Opis: Sklenjena območja zelene infrastrukture velikega merila.
Obseg: Območja vključujejo večje naravno ohranjene površine, v večini naravno ohranjene oz. pokrite z
gozdom. Na severni strani obsegajo območje Alp, na južni strani Krimsko hribovje, ki se nadaljuje v Dinarsko
gorovje, na vzhodni strani Posavsko hribovje, na zahodni strani pa Polhograjsko hribovje, prav tako del
Dinarskega gorovja.

Jedrna večfunkcionalna območja ZI:
Opis: Pomembna, večnamenska z vidika rabe in funkcij, jedrna območja ZI.
Obseg: Ogrodje so območja ohranjanja narave (Natura 2000, zavarovana območja, ekološko pomembna
območja) ter druga specifična zaključena manjša območja z visoko ekosistemsko vrednostjo, ki imajo hkrati
pomembne druge, družbene funkcije (so pomembna rekreacijska ali izletniška območja). Primeri takih
območij: Ljubljansko barje, Polhograjski Dolomiti, Golovec, Obsavski prostor, Radensko polje, Velika Planina
itd. Mednje vključujemo tudi območja jezer (npr. Zbiljsko jezero, Gradiško jezero, Podpeško jezero).

Povezave med območji ZI / ekološki koridorji:
Opis: Ekološki koridorji, ki zagotavljajo zveznost habitatov, predvsem za namen prehajanja živali med večjimi
in jedrnimi območji ZI.
Obseg: Z vzpostavitvijo koridorjev se doseže povezljivost vseh štirih prepoznanih večjih območij celovite
obravnave na regionalni ravni. Ta strategija opredeljuje ključne smeri, v katerih bo treba zagotavljati
povezljivost. Posebej izpostavljamo povezavo med Alpami in Dinaridi (v smeri sever-jug), ki je pomembna
tudi na nacionalni in mednarodni ravni.

Koridorji vodotokov:
Opis: Vodotoki (modra infrastruktura) nadgrajujejo zeleno infrastrukturo v celovit sistem.
Obseg: Izpostavljeni so vsi pomembnejši vodotoki v regiji, npr. Sava s Soro, Ljubljanica s pritoki (Horjulščica,
Gradaščica, Borovniščica, Iška, Iščica), Kamniška Bistrica s pritoki in Pšata, ter povirja rek: Krka, Temenica,
Mirna.

Poudarjena območja varstva pred poplavami:
Opis: Gre za območja, ki se jih varuje kot posebej pomembna zaradi zagotavljanja varstva pred poplavami.
Obseg: Obsegajo območja, ki so glede na stanje poplavne ogroženosti že prepoznana kot ključna za
zagotavljanje varstva pred poplavami.

Večfunkcionalni koridorji ob pomembnejših vodotokih:
Opis: Vodotoki so naravne prvine, ki s koridorji tvorijo pomemben element ZI na regionalni ravni, saj z
ustreznimi ureditvami zagotavljajo večfunkcionalnost in povezljivost območij med seboj.
Obseg: Sistem površinskih voda v regiji je razvejan, kljub temu pa po pomenu v regiji izstopajo nekateri
pomembnejši vodotoki s koridorji. Gre za koridor ob Savi (poteka v smeri vzhod-zahod skozi celotno regijo)
in koridor ob Kamniški Bistrici in Ljubljanici (poteka v smeri sever-jug).
.

Večfunkcijska kmetijska zemljišča:
Opis: Kmetijska zemljišča so z vidika ZI v regiji pomembna tako v smislu ohranjanja nepozidanosti kot vira
tal za prehransko samooskrbo, pa tudi z drugih okoljskih in družbenih funkcij, ki jih te površine sočasno
zagotavljajo (npr. prevetrenost območja, možnosti rekreacije na poljskih poteh ipd.).
Obseg: Po obsegu in pojavnosti v LUR izstopata dve območji. Ljubljansko barje je v LUR zelo specifično
območje, kjer je upravljanje s prostorom močno povezano tudi s kmetijsko rabo. Homško-MengeškoTrzinsko-Domžalsko polje, od Kamnika pa vse do Beričevega, je po eni strani zaradi pridelovalnega
potenciala posebno vredno kmetijsko območje, po drugi pa izreden potencial za širjenje poselitve, zaradi
česar je še posebej pomembno njegovo ohranjanje.
.

Urbane površine z režimom ZI:
Opis: Na regionalni ravni se režim ZI na urbanih območjih zagotavlja predvsem tam, kjer je to ključno za
povezljivost v regionalnem sistemu. Na lokalni ravni pa sistem zelene infrastrukture dopolnjujejo zelene
površine oziroma zeleni sistemi mest.
Obseg: Največje urbano središče v regiji je Ljubljana, kjer je na lokalni ravni že prepoznan pomen zelenih
klinov v sistemu zelenih površin. Vpliv zelenih klinov izhaja iz širšega merila; povezuje se z zaledjem, zato je
pomemben tudi na regionalni ravni.

Območja za rekreacijo in prosti čas:
Opis: Izpostavljena so območja, prepoznana z vidika rekreacije in prostega časa, kjer bo z ukrepi treba
regulirati obstoječe in načrtovane dejavnosti. Gre bodisi za prekomerno obremenjena območja, bodisi za
območja, kjer se na podlagi potenciala za večji obisk kažejo potrebe po ureditvi vstopnih točk in poti.
Obseg: Območja za rekreacijo in prosti čas v sklopu ZI so naravna, posebej dobro obiskana območja v LUR.
Gre bodisi za pomembne izletniške in rekreativne točke (npr. Šmarna gora z Rašico, Krim, Velika planina),
izstopajoča območja narave (npr. Iški vintgar, Podpeško jezero) ali območja kulturne krajine (npr. Ljubljansko
barje, Radensko polje).

Rekreacijski koridorji:
Opis: Izpostavljeni so koridorji, ki povezujejo velika poselitvena območja z večjimi naravnimi območji. Gre za
koridorje, ki pomenijo dober dostop do območij zelene infrastrukture izven mest, ki opravljajo družbeno
funkcijo, zaradi česar je treba pozorno načrtovati ustrezne povezave.
Obseg: Pomembni rekreacijski koridorji povezujejo Ljubljano in druga poselitvena območja (Vrhnika, Kamnik,
Domžale) z večjimi naravnimi območji (Ljubljansko barje, Polhograjsko hribovje, Rašica in Kamniška
Bistrica).

POUDARKI / IZZIVI
- Prostorski in sistemski (ne prostorski) ukrepi
- Povezovanje med področji (medsektorsko, povezovanje dokumenta z
drugimi strategijami, dokumenti)
- Konkretizacija ukrepov z akcijskim planom

- Sodelovanje z javnostmi / akterji
- Regionalni nivo – povezava z RPP (in RRP): povezava z vsebinami RPP
(promet, ZI, …) in metodologija izdelave (smernice?)

Kontakti:
RRA LUR: Gaja Trbižan / gaja.trbizan@rralur.si
LUZ, d.d.: Urška Kranjc / urska.kranjc@luz.si
Petra Vertelj Nared / petra.vertelj-nared@luz.si

