
Zelena infrastruktura 
– orodja in ukrepi za implementacijo –

5. delavnica za oblikovanje Strategije varstva in 

razvoja zelene infrastrukture v LUR

5. delavnica: Zelena infrastruktura – orodja in ukrepi za implementacijo strategije



9:00 Uvod in predstavitev projekta PERFECT, RRA LUR

Predstavitev analitičnega dela Strategije ZI LUR in pobud 

občin, LUZ, d.d.

9:30 1. del delavnice - plenarna vodena razprava po 

posameznih tematskih področjih

11:00 Odmor za kavo

10:30 2. del delavnice - izmenjava izkušenj med sodelujočimi

12:00 Povzetki in zaključek

5. delavnica: Zelena infrastruktura – orodja in ukrepi za implementacijo strategije



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: Strategija varstva in razvoja zelene 

infrastrukture v LUR, akcijski načrt za izvajanje.



PERFECT - Načrtovanje za okolje in učinkovito rabo 

virov evropskih mest

1. Faza 

3. leta

• Izmenjava izkušenj in izdelava akcijskega načrta:

• Strokovne podlage za strategijo razvoja zelene 
infrastrukture v regiji;

• 5 delavnic z deležniki za skupno oblikovanje strategije

2. Faza 

2. leti

• Spremljanje izvajanja akcijskega načrta:

• spremljanje zastavljenih kazalnikov;

• obveščanje o možnostih financiranja investicij v zeleno 
infrastrukturo;

• eventualna izvedba pilotnih projektov.

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



Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v 

Ljubljanski urbani regiji 

• podlaga za pripravo regionalnega prostorskega 

plana (RPP, 2023)

• Podlaga za pripravo regionalnega razvojnega 

programa (RRP, 2021)

• Usmeritve za občine pri pripravi svojih prostorskih 

aktov (OPN)

• osnova za naše predloge v okviru priprave 

Operativnega programa za izvajanje Evropske 

kohezijske politike naslednjega obdobja



Project smedia

Veselimo se sodelovanja z vami!

Kontakt:

Gaja Trbižan

T + 386 1 306 19 14

E gaja.trbizan@rralur.si

www.rralur.si

www.interregeurope.eu/perfect/


