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urbani regiji je pripravljena v okviru projekta PERFECT (Načrtovanje
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interregeurope.eu/perfect/), sofinanciranega s strani Evropskega
sklada za regionalni razvoj znotraj programa INTERREG EUROPE.
Namen projekta PERFECT je izboljšati regionalne razvojne
politike na področju varstva in razvoja zelene infrastrukture preko
ozaveščanja deležnikov ter s prepoznavanjem in s prenosom
dobrih praks v programe strukturnih skladov. Slovenski partner v
projektu je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije,
v projektu poleg Slovenije sodeluje še sedem partnerjev iz šestih
držav. Rezultati projekta so priprava akcijskih načrtov za ohranjanje
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dobrih praks ter priprava strokovnega in informativnega gradiva.
V Sloveniji je poleg priprave Strategije varstva in razvoja zelene
infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji v pripravi tudi akcijski načrt
za izvajanje in oblikovanje izhodišč za finančno podporo projektom
zelene infrastrukture v novem operativnem programu.
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1 Izhodišča
S

trategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji (Strategija ZI LUR) je
pripravljena v okviru projekta PERFECT kot eden od rezultatov za izboljšanje izvajanja regionalnih
razvojnih politik s področja varstva in razvoja zelene infrastrukture. Pripravljena je bila v sodelovanju z deležniki različnih ravni: predstavniki nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, strokovnih služb, raziskovalnih inštitucij in upravljavcev zavarovanih območij. Osredotoča se na prostor Ljubljanske urbane regije
(LUR), ki je urbani prostor z največjim številom prebivalcev v Sloveniji in hkrati zaposlitveno, gospodarsko,
upravno in kulturno središče države.
Priprava vizije, ciljev, tipologije in ukrepov zelene infrastrukture v LUR sloni na analizi trenutnega stanja in
prepoznanih potrebah po načrtovanju (varstvu in razvoju) zelene infrastrukture v regiji. Predlagani so vizija,
cilji razvoja, tipologija zelene infrastrukture ter ukrepi za določena homogena območja v LUR. Strategija
bo osnova za pripravo dveh ključnih regijskih dokumentov: Regionalnega razvojnega programa (RRP) in
Regionalnega prostorskega plana (RPP), ki hkrati podaja usmeritve za občine pri pripravi svojih prostorskih
aktov (OPN), ter bo v pomoč pri utemeljevanju predlogov v okviru priprave Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2021–2027.
Strategija varstva in razvoja zelene infrastrukture v Ljubljanski urbani regiji je nastala v sodelovanju z: občinami LUR, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom
za gozdove Slovenije, Javnim zavodom Krajinski park Ljubljansko barje, Zavodom Republike Slovenije za
varstvo narave, Biotehniško fakulteto, oddelkom za krajinsko arhitekturo, Javnim podjetjem Voka Snaga
d.o.o., Inštitutom za vode Republike Slovenije, Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije, Kemijskim
inštitutom, Inštitutom za politike prostora (IPOP), LUTRO, inštitutom za ohranjanje naravne dediščine, Geografskim inštitutom Antona Melika, ZRC SAZU.

Zelena infrastruktura nudi
priložnosti tudi za gojenje
lokalno pridelane hrane v
mestih. Foto: Luka Vidic,
Vir: Pazi!park
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POMEN IN OPREDELITEV ZELENE INFRASTRUKTURE
Leta 2013 je Evropska komisija ugotovila, da zelena infrastruktura nedvomno prinaša številne ekološke,
gospodarske in družbene koristi. Enotne definicije zelene infrastrukture ni, saj jo vsaka stroka razumeva
nekoliko drugače; v Sporočilu komisije Evropskemu parlamentu, svetu, Evropskemu ekonomsko‐socialnemu odboru in odboru regij (2013) pa je predlagana naslednja definicija, ki je bila uporabljena tudi za
potrebe priprave Strategije ZI LUR:
”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.”
Na Evropski ravni so kot hrbtenica zelene infrastrukture prepoznana območja Nature 2000. Teh območij,
ključnih za izboljšanje okolja in posledično zdravja ljudi ter kakovosti življenja, je v Evropi za približno 18 %
celotnega ozemlja. V primerjavi z Evropo je v Sloveniji ta delež izrazito večji. Slovenija je v vrhu med evropskimi državami po deležu opredeljenih območij Natura 2000 (kar 37,8 % slovenskega območja je v območju
Natura 2000, kar je precej več od evropskega povprečja)1. Med evropskimi državami pa je tudi v vrhu glede
pokritosti z gozdovi (kar 58 % območja Slovenije pokriva gozd). Vidiki ohranjanja narave so torej pri nas
izrazito dobro izraženi, po drugi strani pa pri razvoju drugih storitev (npr. tehnoloških zelenih rešitvah, rešitvah, ki izhajajo iz narave ipd.) za ostalimi evropskimi državami precej zaostajamo.
V Sloveniji je sistemsko načrtovanje zelenih površin na ravni mest že dlje časa uveljavljeno, čeprav je »zelena infrastruktura« relativno nov pojem, ki se intenzivneje pojavlja zadnji dve desetletji in izhaja iz Amerike
in Zahodne Evrope. Eden prvih primerov sistemskega načrtovanja zelenih površin v Sloveniji na ravni mest
je Zeleni sistem Ljubljane, ki ga je že v 90-tih letih zasnovala skupina krajinskih arhitektov pod vodstvom
Dušana Ogrina (1994). Njegove vsebine so še danes osnova za prostorski načrt mesta Ljubljana.

1
Slovenija je od leta 1990 vključena v vzpostavitev panevropske ekološke mreže (Pan-European Ecological Network – PEEN,
http://biodiversity.europa.eu/countries/gi/slovenia)
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Na ravni države in regije se zelena infrastruktura uveljavlja kot pojem, ki zaobjema več, v preteklosti ločenih,
vsebin, kot so varstvo in razvoj krajine, gozda, kmetijskih površin, voda in narave. Povezuje se ga tudi z rešitvami, ki izhajajo iz narave (angl. nature-based solutions) in rešitvami, ki opravljajo pomembne družbene
funkcije (npr. rekreacija). Predvsem pa pomeni tudi nov pristop k načrtovanju in ne pomeni zgolj fizičnega
omrežja naravno bolj ohranjenih prostorov (Penko Seidl, Golobič, 2018). Zelena infrastruktura kot celovita vsebina danes postaja pomemben del nove Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 (v pripravi).
Ključno je, da je danes ne razumemo več zgolj v obliki fizičnih prvin, pač pa se izraz infrastruktura uporablja
predvsem v smislu bolj celovitega, medsektorskega pristopa k načrtovanju vsebin, ki so v sistem povezane
na različnih ravneh.
Na nacionalni ravni je že predlagana zasnova zelene infrastrukture (Penko Seidl s sod., 2017), ta temelji na
štirih vidikih: 1) načrtovalska načela (heterogenost elementov in sistema v celoti, povezljivost med jedrnimi
območji, večfunkcionalnost); 2) hierarhičnost strukture (mednarodna, nacionalna, regionalna, lokalna in
mestna raven); 3) elementi, ki sestavljajo zeleno infrastrukturo (območja, povezave, stopalni kamni) in 4)
funkcije, ki jih opravljajo posamezni elementi zelene infrastrukture kot tudi zelena infrastruktura kot sistem
(ekološke, okoljske, klimatske, socialne, kulturne, strukturno-morfološke, gospodarske). Alpsko in Dinarsko
pogorje izpostavlja kot glavni območji nacionalne zelene infrastrukture, med njimi na pomembnejših rečnih
koridorjih vzpostavlja povezave in hkrati določa dodatna, manjša območja ter stopalne kamne (slika 1).

središče mednarodnega pomena
somestje mednarodnega pomena
središče nacionalnega pomena
somestje nacionalnega pomena
središče regionalnega pomena
somestje regionalnega pomena
območje somestja mednarodnega pomena
območje somestja nacionalnega pomena
območje somestja regionalnega pomena
širše mestno območje (ŠMO)
čezmejno širše mestno območje
razvojne osi
funkcijske povezave
obala z morjem
zelena infrastruktura

Slika 1: Zelena infrastruktura kot del koncepta prostorskega razvoja Slovenije - shematski prikaz (Vir: Golobič, M. in sod., 2018. MPRS - končno
poročilo, kartografija: A. Cof, v: Penko Seidl, Zelena infrastruktura v praksi, 2018: 7)
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REGIONALNI OKVIR IN SISTEMSKO NAČRTOVANJE
Na regionalni ravni bodo zasnove zelenega sistema regije ena od pomembnih vsebin novih prostorskih
aktov – regionalnih prostorskih planov, ki jih uvaja nov Zakon o urejanju prostora (ZureP-2, 2017). S tem je
podana pravna osnova za to, da se načrtovanje zelene infrastrukture vključi tudi v regionalno prostorsko
načrtovanje.
Regionalno prostorsko načrtovanje v Sloveniji do sedaj ni bilo prisotno in kljub nekaterim poskusom v
preteklosti ni nikoli zaživelo. V Sloveniji namreč ni določenih upravnih regij kot posebne ravni samouprave.
Negativne posledice manjkajoče ravni načrtovanja med velikopotezno državno in razdrobljeno občinsko
ravnjo so v prostoru očitne in se kažejo na primer z nepovezanimi kolesarskimi potmi na mejah občin ali s
tem, da umeščanje obrtnih con trenutno ne poteka na regionalni ravni. Pri prostorskem načrtovanju celovitih vsebin, ki segajo čez formalno določene meje, je zato medsebojno sodelovanje občin pri načrtovanju,
izvedbi in upravljanju izjemnega pomena.

Z vidika načrtovanja zelene infrastrukture na ravni regije je ključno prepoznati širša območja in
koridorje, ki jih je v prihodnosti treba celovito obravnavati kljub upravnim mejam. Le tako lahko
zelena infrastruktura v prihodnje zagotavlja vrsto prepoznanih koristi, tako ljudem, kot tudi okolju.

Poleg tega, da Strategija ZI LUR skuša preseči formalno določene meje, pa je treba z njenim uveljavljanjem preseči tudi vrzel, ki jo povzroča strogo sektorska obravnava prostorskega razvoja. Razdrobljenost
odgovornosti je pri uveljavljanju konceptov zelene infrastrukture poseben izziv. Na strateški ali izvedbeni
ravni (regionalni, lokalni) v Sloveniji namreč ni nosilca (upravnega organa), ki bi bil celovito odgovoren za
ohranjanje in razvoj zelenih površin. Odgovornost in upravljanje je razpršeno med različne nosilce urejanja
prostora (resorje oziroma sektorje)2. Slovenski prostor je prepleten z različnimi varstvenimi režimi, ki jih je
treba upoštevati pri načrtovanju, zato je sodelovanje in usklajevanje interesov sektorjev pri uveljavljanju
koncepta zelene infrastrukture ključnega pomena.

2
Varstveni režimi in razdeljenost pristojnosti med različne sektorje: varovana območja narave (ZRSVN, MOP Direkcija za okolje, ARSO), kulturna krajina (MK, ZVKDS), poplavna območja in vodni viri (MOP Direkcija za vode in investicije, ARSO), gozdovi (MKGP, ZGS), podnebne spremembe (MOP Direkcija za okolje, ARSO), stanovanja, urbani razvoj in zemljiška politika (MOP Direkcija za prostor, graditev in stanovanja) itd.
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NAČELA PRI PRIPRAVI STRATEGIJE ZI LUR
Celosten pristop načrtovanja: v zasnovi Strategije ZI LUR je prostorsko načrtovalski vidik razvoja in varstva
povezan z vsemi funkcijami zelene infrastrukture - z varstvom narave in okolja, z ravnanjem z viri, razvojem
in upravljanjem prostora, z družbenim razvojem, z zagotavljanjem bolj zdravega in kakovostnega bivalnega
okolja, z razvojem gospodarstva 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: zelena infrastruktura je danes na nivoju Evrope
prepoznana kot ključna infrastruktura za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zato mora postati bistven del
različnih strateških načrtov in politik (kmetijske, gozdarske, vodne, prometne in energetske politike, zemljiške politike, politike prilagajanja in blažitve podnebnih sprememb ter regionalne in kohezijske politike).
LUR z novo strategijo zelene infrastrukture 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 širokega nabora
deležnikov že v fazi načrtovanja skušala zagotoviti vključenost zelene infrastrukture v različne politike in
usklajenost med sektorji. V pripravo so bili vključeni predstavniki občin, ministrstev, državnih strokovnih
služb, raziskovalnih inštitucij idr.

Strategija ZI LUR je podlaga za nadaljevanje in nadgradnjo primerov dobrih praks. V Sloveniji in
LUR je načrtovanje zelenega sistema že del prakse prostorskega načrtovanja (kot del urbanističnih načrtov oziroma občinskih prostorskih načrtov), Ljubljana pa je še posebno priznanje dobila z nazivom Evropske Zelene prestolnice leta 2016.
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FUNKCIJE ZELENE INFRASTRUKTURE
Zelena infrastruktura je izrazito večfunkcionalna kategorija, ki vpliva na različna področja, tudi na boljšo
kakovost življenja. V osnovi funkcije členimo na tri osnovne kategorije – okoljsko, družbeno in ekonomsko,
podrobnejša izraženost funkcij pa je odvisna od prostorskega konteksta. Izvajanje funkcij zelene infrastrukture se razlikuje tudi glede na ravni delovanja – na lokalni ravni so v ospredju zlasti družbene in ekonomske
funkcije, na državni pa okoljske. Opredelitev funkcij zelene infrastrukture je tako lahko zahteven proces. V
sklopu priprave Strategije ZI LUR so bile funkcije zelene infrastrukture na regionalni ravni opredeljene skozi
že prepoznane koristi zelene infrastrukture v LUR in skozi koristi, ki v praksi po mnenju strokovnjakov, ki so
sodelovali na prvi delavnici, še niso dovolj prepoznane. Funkcije so bile členjene v tiste, povezane z okoljem, s podnebnimi spremembami, z biodiverziteto, pa tudi družbene in ekonomske funkcije. Med naštetimi
so po mnenju udeležencev delavnice v kontekstu LUR najbolj izražene funkcije ohranjanja vodnih virov,
zagotavljanja pitne vode, ohranjanja in povečevanja biotske pestrosti ter priložnosti za razvoj turizma. Še
premalo pa po njihovem mnenju delujejo koristi zelene infrastrukture, povezane z zadrževanjem padavinske vode, blaženja temperaturnih sprememb in možnosti za nova delovna mesta. Na splošno so se za
najbolj pomembne funkcije zelene infrastrukture v kontekstu LUR s strani sektorjev in stroke kazale tiste,
ki so povezane z vodo (vodni viri, varnost pred poplavami), s strani občin pa tiste, povezane z družbenimi
koristmi (rekreacija in turizem).

Najbolj pomembne funkcije zelene infrastrukture prepoznane v LUR so povezane z vodo - vodni viri, varnost pred poplavami, in z družbenimi
koristmi - rekreacija in turizem (Retovje, Vrhnika). Foto: Elo Mihevc, Vir: Turizem Ljubljana
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FUNKCIJE POVEZANE
S PODNEBNIMI
SPREMEMBAMI

Preprečevanje erozije
Krepitev ekosistemske prožnosti in odpornosti
Blaženje temp. ekstremov in učinka mestnih toplotnih otokov

FUNKCIJE POVEZANE
POVEZANE
FUNKCIJE
BIODIVERZITETO
ZZ BIODIVERZITETO

Ponor in skladiščenje ogljika

Ohranjanje/povečevanjebiotske
biotskepestrosti,
pestrosti,izboljšani
izboljšanihabitati
habitati
Ohranjanje/povečevanje

Ekološkikoridorji
koridorji
Ekološki
Nova delovna mesta

EKONOMSKE FUNKCIJE
Zmanjševanjenevarnosti
nevarnostipoplav
poplav
Zmanjševanje

FUNKCIJE POVEZANE
POVEZANE
FUNKCIJE
PODNEBNIMI
SS PODNEBNIMI
SPREMEMBAMI
SPREMEMBAMI

Diverzifikacija gospodarstva
Višje vrednosti nepremičnin

Preprečevanjeerozije
erozije
Preprečevanje
Krepitevekosistemske
ekosistemskeprožnosti
prožnostiin
inodpornosti
odpornosti
Krepitev
Blaženje
temp.
ekstremov
učinkamestnih
mestnihtoplotnih
toplotnihotokov
otokov
temp.
ekstremov
ininučinka
Slika 2:Blaženje
Funkcije
zelene
infrastrukture

Ponorin
inskladiščenje
skladiščenjeogljika
ogljika
Ponor
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KLJUČNE UGOTOVITVE IZ PREGLEDA TUJIH PRAKS IN DRUGIH
PROJEKTOV, KI SE UKVARJAJO Z ZELENO INFRASTRUKTURO
Izkušnje iz načrtovanja zelene infrastrukture je iz tujine v slovenski prostor težko prenašati iz različnih
razlogov. Predvsem je mogoče zaključiti, da ni modela, iz katerega bi jasno lahko sklepali na konkretne
rešitve, ki bi lahko veljale na splošno. Eden ključnih razlogov je očitna raznolikost stanja zelene infrastrukture v različnih prostorskih, geografskih, upravnih okoljih (na primer delež zavarovanih območij, delež in
struktura poselitve ter pritisk rasti prebivalstva, tveganja povezana s podnebnimi spremembami, raznolikost opravljanja funkcij zelene infrastrukture glede na širši prostorski kontekst se močno razlikujejo).
Druga pomembna razlika je v merilu prostora. Regionalno merilo v Sloveniji pomeni specifične prostorske
danosti. Tuji primeri redko vključujejo primerljivo merilo in hkrati primerljiv prostorski kontekst.
Iz pregledanih primerov, ki so vsaj v eni od značilnosti primerljivi z načrtovanjem zelene infrastrukture
v LUR, povzemamo naslednje usmeritve:
bolje povezati zeleno infrastrukturo in ekonomske funkcije (Liverpool Green Infrastructure Strategy, 2010; A Green Infrastructure Strategy for Cornwall, 2012),
pomembno je opredeliti zeleno infrastrukturo na robovih poselitve (GruenNetz Graz),
strategijo zelene infrastrukture je treba prilagoditi lokalnim razmeram; izrazita je povezanost zelene
infrastrukture z upravljanjem meteornih voda pri nekaterih, predvsem severnih državah EU (Agenda Groen 2015–2018 Amsterdam, 2015),
države imajo različno organizirana področja, ki se ukvarjajo z zeleno infrastrukturo; bodisi je razvoj te zastopan skozi posamezno področje, ali pa je razpršeno med druga področja; tuji primeri
predstavljajo koherentno obravnavano zeleno infrastrukturo (Green Infrastructure, An integrated
approach to land use, 2013),
aplikativno in pragmatično zasnovane strategije z akcijskimi načrti povečajo možnost realizacij,
npr. v obliki orodij; Toolkit, Good practice guides (London Plan – Green infrastructure; Planning for
green infrastructure – the green space factor and learning from Europe).

Modularna lesena konstrukcija
z elementi zelene gradnje po
načelih učinkovite oskrbe in
rabe obnovljivih virov energije
ter trajnostnega upravljanja
z deževnico (Green.LAB,
začasna informacijska točka
in demonstracijski objekt v
Gradcu). Foto: RRA LUR
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2 Postopek priprave
P

ostopek priprave zasnove zelene infrastrukture v LUR sloni na treh med seboj povezanih korakih:
strokovna analiza in vrednotenje stanja, sodelovanje z deležniki, načrtovanje ukrepov za varstvo in
razvoj zelene infrastrukture.

Strokovna analiza in vrednotenje stanja sta vključevala:
Opredelitev zelene infrastrukture in njenih funkcij,
Opredelitev načrtovanja zelene infrastrukture na ravni regije (vloga, koristi in prvine zelene infrastrukture na ravni regije),
Pregled evropskega in slovenskega zakonodajnega okvirja načrtovanja zelene infrastrukture ter
dosedanje prakse (prostorsko načrtovanje v Sloveniji, Strategija prostorskega razvoja Slovenije
(SPRS), prenova SPRS 2050, prostorski red Slovenije, ZUreP-2 in ostala zakonodaja, regionalni razvojni program in dogovor za razvoj LUR, drugi izbrani primeri strokovnih podlag, študij in raziskav),
Pregled izbranih referenčnih primerov izdelave strategije zelene infrastrukture v tujini (Strategija ZI
za Cornwall, Strategija ZI Liverpool, Amsterdam – zelena agenda, Grunnetz Graz),
Pregled aktivnosti in izsledkov drugih projektov, ki se ukvarjajo z zeleno infrastrukturo (npr.
AgriGoCities, AlpGov, Alpbionet2030, GreenInfranet, GreenInUrbs, Green Surge, HyMoCARES, JPI
Urban Europe, LIFE10, LOS_DAMA!, Urban Green Belts, Urbact),
Pregled in analiza dostopnih podatkov o stanju, režimih in planiranem stanju zelene infrastrukture
v regiji ter identifikacija nedostopnih, manjkajočih podatkov3.
S pomočjo analize podatkov so bila najprej evidentirana območja, ki zagotavljajo funkcije zelene infrastrukture, nato pa so bila ta območja ovrednotena skozi tri kriterije:
Večfunkcionalnost oziroma zagotavljanje več različnih funkcij na istem prostorskem območju,
Povezljivost (posameznih prvin v mrežo oziroma sistem) in

Sodelovanje z deležniki,
predvsem z občinami LUR,
raziskovalnimi inštitucijami,
Ministrstvom za okolje in
prostor in drugimi strokovnimi
službami je bil pomemben del
priprave Strategije ZI LUR.
Foto: RRA LUR

Regionalno merilo (pomembnost prvine za regionalni nivo).
Uporabljeni so bili javno dostopni podatki o gozdovih (maska gozda, funkcije gozdov, varovalni gozdovi, gozdni rezervati), vodnih virih,
poplavnih in poplavno ogroženih območjih, območjih ohranjanja narave, območjih kulturne dediščine, kmetijskih zemljiščih, erozijskih
območjih, pa tudi podatki o veljavni namenski rabi prostora ter oddaljenosti od poselitve (iz občinskih prostorskih načrtov). Manjkajoči
podatki so predvsem tisti, ki se nanašajo na družbene funkcije, na primer obiskanost območij. Ta podatek smo zato pridobili iz podatka o
najpogosteje geolociranih fotografijah na spletu (http://www.sightsmap.com/; 18. 1. 2019), pri čemer smo predpostavljali, da so najpogosteje
obiskani kraji tisti, s katerih je objavljenih največ fotografij.

3
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Podatki o stanju in rabi prostora ter varstvenih režimih so bili analizirani in vrednoteni z vidika zagotavljanja
različnih funkcij zelene infrastrukture. Dostopni podatki o obstoječem stanju, iz katerih lahko opredelimo funkcije zelene infrastrukture, pa ne zagotavljajo enakovredne obravnave vseh funkcij. Nekatere so
namreč izrazito prostorske narave in jih je lažje prostorsko opredeliti, druge težje. Prav tako so nekatere
funkcije bolje, druge slabše evidentirane v dostopnih podatkovnih bazah. Izkaže se na primer, da so funkcije, povezane z naravo in okoljem, dobro zastopane skozi različne, že uveljavljene varstvene režime in
kategorije varovanja, medtem ko so družbene ali ekonomske funkcije slabše evidentirane, saj po eni strani
ni dostopnih podatkov, po drugi pa so ti podatki izrazito dinamični in nagnjeni k hitrim spremembam. Za
določitev območij zelene infrastrukture je zato smiselno izhajati tudi iz drugih podatkov, na primer sektorskih načrtov4, relevantni so tudi podatki načrtovane rabe prostora v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
V občinskih prostorskih načrtih, ki so temeljni izvedbeni načrti na lokalni ravni, zelena infrastruktura sicer
kot tema ni posebej izpostavljena, je pa v planih na več načinov obravnavano ohranjanje narave, varstvo
gozdov in kmetijskih zemljišč, upravljanje z vodami, urejanje krajine ter zasnove zelenih sistemov naselij,
skupaj s podrobnimi merili načrtovanja, oblikovanja in urejanja zelenih površin.
Sodelovanje z deležniki, predvsem z občinami LUR, raziskovalnimi inštitucijami, Ministrstvom za okolje in
prostor (MOP), in drugimi strokovnimi službami je bil pomemben del priprave ZI LUR. Dostopni prostorski
podatki so bili z namenom celovite obravnave dopolnjeni z njihovimi predlogi in komentarji 5. Sodelovanje
je potekalo skozi posebej za to nalogo pripravljen spletni portal in skozi naslednje delavnice (gradiva iz
delavnic so objavljena na https://rralur.si/projekti/perfect):
Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti stanja in razvoja zelene infrastrukture v regiji
(SWOT analiza) in opredelitev funkcij in koristi zelene infrastrukture; izvedba delavnice z vabljeni
mi deležnki;
Opredelitev vizije in strateških ciljev; izvedba delavnice z vabljenimi deležniki ter spletne ankete za
preveritev ustreznosti vizije in ciljev ter določitev ključnih prioritet pri posameznem cilju;
Postavitev meril in kriterijev za določanje prvin in tipologije zelene infrastrukture na regionalnem
nivoju; izvedba delavnice z vabljenimi deležniki;
Izdelava interaktivnega spletnega portala (zemljevida) z možnostmi vnašanja primerov dobre prakse in pripisovanja ukrepov za območja, koridorje in točke ZI za vabljene občine, strokovne službe in
raziskovalne inštitucije (https://zilur.projekti.si/);
Predlogi ukrepov in orodij za implementacijo strategije; izvedba delavnice z vabljenimi deležniki
(5. delavnica).

Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarskega območje Ljubljana (2011-2020), Št. 04/11; Program ukrepov upravljanja voda, RRP LUR
2014-2020. Splošne naravovarstvene smernice za urejanje prostora, 2016; Splošne smernice s področja upravljanja z vodami, 2018; Splošne
smernice za načrtovanje OPN za področje varstva nepremične kulturne dediščine, 2017; Splošne smernice za področje gozdarstva, 2013;
Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč, 2017.

4
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5

Glej poglavje Spletni portal ZI LUR – sodelovanje s strokovno javnostjo, str. 48

Z namenom skupnega oblikovanja Strategije ZI LUR je bilo v okviru projekta PERFECT izvedenih 5
delavnic z deležniki z več kot 60 udeleženci, izvedeni sta bili 2 spletni anketi in pripravljen interaktivni
spletni portal, ki omogoča sodelovanje občin in drugih deležnikov. Ti so bili povabljeni, da predlagajo
ukrep, ki se jim zdi ključen za varstvo ali razvoj zelene infrastrukture na določenemu območju, portal
pa omogoča tudi vnos ukrepov, ki so bili že izvedeni in lahko služijo kot primer dobre prakse (https://
zilur.projekti.si/).
Načrtovanje ukrepov za varstvo in razvoj zelene infrastrukture vključuje:
Načrtovanje zasnove Strategije ZI LUR: opredelitev tipologije in funkcij Strategije ZI LUR,
Opredelitev sistemskih ukrepov na območjih zelene infrastrukture z namenom lažjega izvajanja
prostorskih ukrepov,
Opredelitev prostorskih ukrepov na območjih zelene infrastrukture z namenom varstva
in/ali razvoja zelene infrastrukture in za krepitev vloge ali koristi zelene infrastrukture na določenih
območjih,
Pregled, analiza in sinteza ukrepov, določenih s strani deležnikov na portalu ZI LUR in vključitev v
zasnovo Strategije ZI LUR (vsebinska in prostorska opredelitev najpomembnejših ukrepov),
Izdelava usklajene zasnove in določitev prioritetnih ukrepov oziroma območij primernih za varstvo
in razvoj zelene infrastrukture v LUR,
Priprava izhodišč za akcijski načrt Strategije ZI LUR.
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ANALIZA

SODELOVANJE
Z DELEŽNIKI

Slika 3: Shema postopka priprave
OKOLJSKE
(zagotavljanje čiste
pitne vode,
ohranjanje in izboljšanje
kakovosti tal,
ohranjanje tal
kot naravnega vira)

Območja gozdov
in
njihove funkcĳe

Podatki o vodotokih,
poplavnih območljih
in varstvanih režimih
vodnih virov

STROKOVNJAKI
IN
RAZISKOVALCI

EKONOMSKE
(vrednotenje
nepremičnin,
priložnost za turizem,
nova delovna mesta)

OBČINE

STROKOVNE
SLUŽBE

SPLETNE
ANKETE

POVEZLJIVOST

MINISTRSTVA

SPLETNI
PORTAL

EKOLOŠKE
(Varstvo narave,
biotska
raznovrstnost,
idr.)

Podatki načrtovane rabe v
veljavnih prostorskih
dokumentih

Vodotoki

Jederna večfunkcionalna območja

Večja območja celovite obravnave

Poudarjena območja varstva
pred poplavami

DRUŽBENE
(Rekreacĳa, identiteta in
prepoznavnost krajin,
estetike in doživljajske
vrednosti prostora)

VEČFUNKCIONALNOST

DELAVNICE

PODNEBNE
(Zadrževanje
padavinske
vode
in zmanjševanje
nevarnosti poplav,
prezračevalni
koridorji,...)

Podatki o dejanski rabi
prostora (nepozidana
zemljišča, pokritost tal ,
kmetĳske površine, ipd.)

REGIONALNO MERILO
(dobra izraženost funkcĳ)

Podatki varstva kulturne krajine
(npr.: kulturna krajina,
izjemne krajine, območja nacionalne
prepoznavnosti krajine)

Podatki varstva narave in
ohranjanja biotske raznovrstnosti
(npr.: Natura 2000, zavarovana območja,
ekološko pomembna območja)

Drugi podatki
(pogostost in količina
objavljerenih fotografij
naravnih območĳ na
družbenih omrežjih)
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NAČRTOVANJE

SODELOVANJE
Z DELEŽNIKI
STROKOVNJAKI
IN
RAZISKOVALCI

DELAVNICE

OBČINE

UKREPI

ZASNOVA

JAVNOST

STROKOVNE
SLUŽBE

SPLETNE
ANKETE

MINISTRSTVA

SPLETNI
PORTAL

Rekreacĳski koridorji

Vodotoki

Jederna večfunkcionalna območja

Območja za rekreacĳo in prosti čas

Večja območja celovite obravnave

Pomembna kmetĳska zemljišča

Poudarjena območja varstva
pred poplavami

Urbane površine z režimom ZI

Večfunkcionalni koridorji ob pomembnejših vodotokih

Vodotoki

Jederna večfunkcionalna območja

Večja območja celovite obravnave

Poudarjena območja varstva
pred poplavami
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3 Ljubljanska
urbana regija
L

UR je osrednjeslovenska regija, ki združuje 26 občin in obsega več kot 2500 km2 (okoli 12 % površine slovenskega ozemlja), v njej pa živi okoli 550.000 prebivalcev (več kot četrtina prebivalcev
Slovenije). Značilnosti regije so velika gozdnatost in velik delež naravno ohranjenih območij, predvsem v hribovitih delih regije. Na severni strani jo uokvirjajo Kamniško-Savinjske Alpe, na jugu pa Dinaridi.
Posebnost so tudi vodotoki (Sava, Ljubljanica, Kamniška Bistrica) in Ljubljansko barje, kjer je večje
poplavno območje. Regija je prav tako zelo bogata z vodnimi viri.

Ljubljansko urbano regijo odlikujejo dobro ohranjeno in lahko dostopno naravno okolje, velika biotska raznovrstnost in pestra krajinska slika. Prav zaradi bližine kakovostnih območij narave ter prepletenosti grajenega in naravnega okolja je edinstvena med evropskimi metropolitanskimi regijami.
Ljubljanska urbana regija si je zadala cilj, da bo ohranjala in krepila vlogo glavnega nosilca gospodarskega razvoja na nacionalni ravni, stremela bo k pozitivnemu, trajnostnemu odnosu z okoljem,
prek trajnostnega in vključujočega razvoja pa bo regija nudila visok življenjski standard prebivalcem
regije (RRP LUR 2014–2020: 11).

Ljubljansko barje v LUR izstopa
kot posebno drugačno območje od drugih in za katerega je
izrazit preplet različnih funkcij varstvo narave, okolja, kulturne
dediščine, pa tudi kmetijska
pridelava in rekreacijske
dejavnosti (Bevke).
Foto: Bojan Erhartič, GIAM ZRC
SAZU, Vir: JZ KPLB
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Slika 4: Prikaz območja Ljubljanske urbane regije v Sloveniji (vir: GURS, 2017)

Za razvoj poselitve je v LUR značilna močno izražena centralnost mesta Ljubljane in urbane aglomeracije
zvezdaste oblike ob pomembnejših prometnih koridorjih proti severozahodu (Medvode–Škofja Loka–Kranj,
v smeri Gorenjske regije), severu (Trzin–Domžale–Kamnik), vzhodu (Dol–Litija), jugovzhodu (Škofljica–
Šmarje Sap–Grosuplje) in jugovzhodu (Brezovica–Borovnica–Vrhnika). V koridorjih je poselitev zgoščena,
med njimi pa prevladuje bolj ali manj razpršena gradnja enodružinskih hiš, ki nastajajo kot posledica vedno
večje suburbanizacije (RRP LUR 2014–2020: 35). Vedno večja razpršenost pozidave pomeni slabše pogoje
za ohranjanje dobrega stanja okolja.
Ljubljana se kot največje zaposlitveno središče sooča z izzivi velikega števila dnevnih delovnih migrantov.
Ob trenutni ponudbi javnega potniškega prometa in drugih oblik trajnostne mobilnosti, ki ne zadoščajo potrebam dnevnih delovnih migrantov, se sooča z vedno večjim številom osebnih motornih vozil, kar
posledično pomeni poslabšano stanje okolja zaradi emisij (hrup, onesnažen zrak) in veliko zasedenost
odprtih površin z avtomobili. Da bi se v regiji vzpostavil uravnotežen policentrični sistem naselij, bi bilo
treba v manjših naseljih zagotoviti dodatne možnosti zaposlitve in druge elemente družbene infrastrukture ter izboljšane možnosti trajnostne mobilnosti (RRP LUR 2014–2020: 37; CPS LUR, 2018). Kljub dobri
dostopnosti naravnega zaledja je predvsem v manjših naseljih problematična nezadostna opremljenost z
zelenimi površinami. Razvoj naselij omejujejo poplavno ogrožena območja. V zadnjem desetletju smo bili
24

priča večjim poplavam urbanih območij (jugovzhodni del Ljubljane, na stiku z Ljubljanskim barjem), ki so
posledica predvsem nezadostnega ukrepanja za zagotavljanje poplavne varnosti (od pomanjkanja urejanja
retencijskih površin in gradenj zadrževalnikov, do dopuščanja gradnje na poplavno ogroženih območij v
preteklosti). Poselitveni razvoj regije v kontekstu omejitev in trajnostnega razvoja predvideva, da se bo
Regionalni razvojni program
o naselja, ki se jih bo ustrezno opremljalo, urbana prenova
razvoj prednostno še naprej usmerjal v obstoječa
Ljubljanske urbane regije
pa mora imeti prednost pred širitvijo na nove površine (RRP LUR 2014–2020: 38).
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V okviru izdelave Strategije ZI LUR je bila opravljena t. i. SWOT analiza, ki služi pregledu stanja (prednostim,
slabostim, priložnostim in nevarnostim) zelene infrastrukture v LUR (Preglednica 1).

Preglednica 1: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za razvoj zelene infrastrukture v LUR glede na glavne funkcije ZI
PREDNOSTI

Okolje

SLABOSTI

obširna sklenjena območja, formalno zavarovana

slaba kakovost zraka v kotlinskem delu

geografsko in strukturno razčlenjeno reliefno
območje

ukrepi za zadrževanje vode se še ne izvajajo,
ni zagotovljeno varstvo pred poplavami

centralno območje kjer se stika več različnih
koridorjev (vodnih idr.)

sektorska razdrobljenost sistema za upravljanje z
zeleno infrastrukturo

veliko število, dostopnost in razpršenost vodnih
virov

velike vodne izgube na vodovodnih omrežjih in na
posameznih območjih neurejeno kanalizacijsko
omrežje.

velika količina gozdov (ki vplivajo na biodiverziteto,
kakovost vode, zraka, zadrževanja vode, ponor
ogljika)
mirna, nehrupna območja zaradi kompleksov
neposeljenih območij

Gospodarstvo

bližina glavnega mesta kot trga za različne produkte
zelene ekonomije

slaba razvitost oziroma poznavanje področja zelenega
gospodarstva

velika prisotnost in dobra dostopnost gozdov
in voda (vpliv na razvoj turizma in rekreacije,
izkoriščanje naravnih virov)

slaba izkoriščenost obnovljivih virov (npr. sončne
elektrarne)

povezovanje lokalnih ponudnikov v kmetijstvu
RCERO Ljubljana
bližina in dobra dostopnost gozdov in voda za
prebivalce (vpliv na fizično in psihično zdravje)
velika prisotnost področja raziskovanja in
izobraževanja povezanega z zeleno infrastrukturo
(zaradi prisotnosti zelene infrastrukture, centralne
lege v državi …)
Družba
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urejeno ločeno zbiranje odpadkov - ločeno zbiranje
odpadkov se povečuje (69 % za celotno Slovenijo,
podatek iz 2015).

premalo izkoriščen koncept krožnega gospodarstva
nerazumevanje povezav med koristmi zelene
infrastrukture za gospodarstvo
nepovezanost deležnikov pri upravljanju ZI
parcialno in kratkoročno reševanje problemov
neobstoječi regionalni nivo upravljanja, tudi
prostorskega planiranja
velika obremenjenost okolja in družbe z dnevnimi
migracijami (osebnimi vozili), predvsem zaradi slabo
urejenega JPP
pojavljanje temperaturnih ekstremov in toplotnih
otokov v urbanem okolju, ki vplivajo negativno na
starejše in bolnike

PRILOŽNOSTI
evropska in državna sredstva za urejanje komunalne
infrastrukture

intenzivno kmetijstvo (npr. zaradi kmetijskih
subvencij)

zadrževanje padavinske vode znotraj naselij

onesnaževanje vodnih virov (z uporabo pesticidov)

izvajanje ukrepov za poplavno varnost

pozidava zemljišč z razpršeno poselitvijo, dodatno
širjenje poselitve v kotlinskem delu (izguba tal kot
naravnega vira)

ohranjanje vodnih virov
Okolje

NEVARNOSTI

vzpostavitev trajnostnih načinov kmetovanja

povečanje poplavne ogroženosti zaradi podnebnih
sprememb
povečevanje hrupa v povezavi s prometom in
poselitvijo
negativne posledice na okolje zaradi podnebnih
sprememb (suše, poplave, žled, višje temperature,
toplotni otoki…)

Gospodarstvo

razvoj zelenega gospodarstva in povečanje
lokalnega dohodka

potencialni konflikti med turističnimi obiski in cilji
ohranjanja narave na naravovarstvenih območjih

povečanje vrednosti nepremičnin in izboljšanje
potrošniške dejavnosti v bližini območij zelene
infrastrukture

razvoj množičnega in intenzivnega turizma, ki
obremenjuje okolje in negativno vpliva na lokalno
skupnost

območja zelene infrastrukture omogo-			
čajo kakovosten razvoj drugih gospodar-		
skih dejavnosti (rekreacija in šport, 			
turizem)

neusklajenost različnih sektorskih politik in ukrepov,
ki vplivajo na zeleno infrastrukturo (npr. cilji kmetijske
politike in okoljski ter naravovarstveni cilji)

turizem kot vzpodbuda za varovanje narave,
saj zagotavlja finančna sredstva, s katerimi je
to mogoče izvesti in pripomore k razumevanju
koncepta

prestrukturiranje in dvig konkurenčnosti kmetijstva
na račun poslabšanja stanja okolja (združevanje,
izsuševanje zemljišč idr.)

atributi zelene infrastrukture (npr. zavarovano
območje kot označba porekla) uporabiti v procesu
tržnega pozicioniranja in dodajanja vrednosti
končnim izdelkom
razvoj institucij za raziskovalne in izobraževalne
dejavnosti
vzpostavitev omrežja rekreacijskih poti in ureditev
izhodiščnih točk za rekreacijo v naravnih območjih

Družba

preseganje občinskega nivoja načrtovanja površin
za rekreacijo in turizem
boljša povezanost z JPP na območju 			
LUR

širitev razpršene poselitve in velik pritisk na poselitev
povečanje prometa zaradi povečane in razpršene
poselitve
klimatske spremembe in negativne posledice na
kvaliteto življenja (suše, poplave, toplotni otoki, višje
temperature…)

povečanje estetskih in doživljajskih 			
vrednosti prostora
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Za prostorsko načrtovanje je v Sloveniji lokalna raven še posebno pomembna. Na lokalni, občinski ravni, se
določa in sprejema Občinske prostorske načrte (OPN) in Občinske podrobne prostorske načrte (OPPN).
Občinski prostorski načrt je temeljni prostorski akt občine. Sestavljen je iz strateškega dela in iz izvedbenega dela. Občinske prostorske načrte se sprejema za celotna območja občin, v njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji
in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo
pogoji umeščanja objektov v prostor. Zelene površine se določijo v strateških delih OPN in v urbanističnih,
z novo zakonodajo pa tudi v krajinskih zasnovah, kot zeleni sistemi, podrobneje pa v izvedbenih delih OPN
kot podrobna namenska raba prostora (zelene površine) ali pa se predpišejo splošna oziroma posebna
določila kot splošni in podrobni prostorski pogoji.
Na sliki 6 je prikazana namenska raba prostora v prostorskih aktih občin (vir: MOP, 2017). V OPN zelena infrastruktura kot tema ni posebej izpostavljena, je pa na več načinov obravnavano ohranjanje narave, varstvo gozdov in kmetijskih zemljišč, upravljanje z vodami, urejanje krajine, zasnove zelenih sistemov naselij in
podrobna merila načrtovanja, oblikovanja in urejanja zelenih površin.

Slika 6: Gozdovi, kmetijske površine, vodne površine, zelene površine glede na namensko rabo prostora v prostorskih aktih občin
(vir: MOP, 2017)
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Šumberk je z gozdom porasli osamelec na robu Domžal nad sotočjem Kamniške Bistrice in Rače.
Predstavlja najbližjo večjo zeleno površino v neposredni okolici Domžal, ki jo številni lokalni
prebivalci radi uporabljajo za obisk, rekreacijo in sprostitev, zato ga imenujejo tudi zelena pljuča
mesta Domžale. Od leta 2000 dalje se fazno, v skladu s finančnimi možnostmi lokalne skupnosti, ureja na podlagi celovitega projekta. V tem času so bili vzpostavljeni gozdna učna pot, trim
steza, pravljična doživljajska pot, očiščena in urejena je bila plezalna stena in območje ob njej,
na vrhu je bila postavljena razgledna ploščad, v bližnji prihodnosti pa je načrtovana ureditev
vstopne točke. Šumberk je zaradi svoje izpostavljene lege v ravnini, kot izstopajoč prostorski element, ključnega pomena za identiteto mesta in orientacijo v prostoru (Primeri dobrih praks,
vir: http://www.domzale.si).

Šumberk, priljubljena domžalska točka za rekreacijo in sprostitev.
Foto: Karin Božič, Vir: Občina Domžale
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4 Vizija in cilji
Strategije 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.«

Eden izmed ciljev Strategije
ZI LUR je ustvarjanje bolj
zdrave družbe, privlačnejših
mest in vasi ter ohranjanje
prepoznavnih značilnosti
prostora. Foto: RRA LUR
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Slika 7: Shema razvoja ZI v LUR

Koncept varstva in razvoja Strategije ZI LUR izhaja iz vizije in sloni na prepoznavi glavnih gradnikov zelene
infrastrukture v LUR: štiri glavna območja (Alpe in Dinaridi ter Posavsko in Polhograjsko hribovje) dajejo
okvir zasnovi na regionalni ravni in se hkrati povezujejo v mrežo zelene infrastrukture na nacionalni ravni.
Ljubljansko barje v LUR izstopa kot posebno drugačno območje od drugih in za katerega je izrazit preplet
različnih funkcij (varstvo narave, okolja, kulturne dediščine, pa tudi kmetijska pridelava in rekreacijske dejavnosti). V LUR imajo posebno vlogo tudi vodotoki, med njimi so glavni: Sava, Ljubljanica in Kamniška
Bistrica, tako zaradi njihove strukturne, pa tudi ekološke in družbene vloge. Poleg ohranjanja prepoznavnih
območij koncept zelene infrastrukture v LUR vključuje tudi zasnovo povezav med območji tako za namene
ohranjanja naravnih značilnosti (biodiverziteta, ekološki koridorji ipd.) kot tudi za potrebe družbe (kakovost
bivanja, rekreacija).
Z namenom uresničevanja Strategije varstva in razvoja zelene infrastrukture v LUR so določeni naslednji
strateški cilji6:

Strateški cilji so bili predstavljeni, dopolnjeni in potrjeni v sodelovanju s strokovno javnostjo na 2. delavnici in preko vprašalnika. Cilji
izhajajo iz prepoznanih koristi zelene infrastrukture, ki so jih strokovnjaki izpostavili na 1. delavnici in vključujejo bodisi take, ki so v praksi
že prepoznane (npr. okoljske koristi, povezane z zagotavljanjem kakovostne pitne vode) bodisi take, ki v praksi premalo delujejo (npr.
zadrževanje padavinske vode in možnosti preprečevanja škodnih vplivov poplav ter blaženje podnebnih temperaturnih ekstremov oziroma
podnebnih sprememb).

6
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CILJ I: Izboljšano stanje okolja

Zagotovljeno bo dobro stanje okolja – kakovost tal, vode, zraka. Naravni viri bodo ohranjeni v čim večji
možni meri.
Usmeritve za doseganje cilja: Za doseganje cilja so ključni sistemski in prostorski ukrepi, povezani z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, pa tudi s poselitvijo, trajnostno mobilnostjo, s kmetijstvom ter z upravljanjem z vodami. Pozidavo in posege v prostor je treba načrtovati celovito, z upoštevanjem posledic, ki
jih prinesejo na področju okolja, predvsem prometa in komunalne infrastrukture. Poznati in upoštevati je
treba vplive kmetijstva na vodne vire in z učinkovito rabo vode v kmetijstvu zagotoviti večjo odpornost na
negativne posledice podnebnih sprememb. Posebno skrb je treba nameniti upravljanju z vodo (ponikanje,
zadrževanje vode, poplavna varnost) in načrtovanju rešitev, ki zadostijo več funkcijam hkrati (retencijske
površine so hkrati privlačne za prostočasne dejavnosti in lahko ugodno vplivajo na mikroklimo). Za izboljšanje stanja okolja je ključno spremljanje stanja in dostop do podatkov.

CILJ II: Bolj zdrava družba, privlačnejša mesta in vasi, ohranjanje
prepoznavnih značilnosti prostora

Prostor bo privlačen za bivanje in bo prispeval k boljšemu zdravju družbe. Zelena infrastruktura bo igrala
pomembno vlogo pri zagotavljanju družbenih in kulturnih koristi.
Usmeritve za doseganje cilja: Ustrezno načrtovanje dejavnosti v prostoru tako, da se zagotovi dobre pogoje
za kakovost bivanja (in dela) tako v mestih kot na podeželju. Posebej pomembne so kakovostne in dobro
dostopne zelene površine ter površine, ki omogočajo vsakodnevno gibanje, prosti čas in rekreacijo prebivalcev. V načrtovanje se vključijo tako zelene urbane površine kot zaledna območja gozdov in odprtega
prostora. Še posebej privlačni so rekreacijski koridorji ob vodotokih za povezovanje zelenih površin v in
med naselji. Posebno pozornost je treba nameniti ohranjanju oziroma krepitvi prepoznavnih značilnosti
prostora ter območjem, ki so preobremenjena zaradi prekomernega obiska oziroma območjem, ki imajo
potencial za povečanje obiska.

CILJ III: Povezano, učinkovito delovanje sektorjev in vključevanje
javnosti za razvoj zelene infrastrukture

Delovanje sektorjev bo preseglo normativno raven. Stroke bodo prisluhnile druga drugi in oblikovale
skupne rešitve na podlagi usklajevanja interesov.
Usmeritve za doseganje cilja: Za doseganje cilja so potrebni sistemski ukrepi: sodelovanje med institucijami, krepitev strateškega načrtovanja, upoštevanje strokovnih rešitev in ozaveščanje o pomenu zelene
infrastrukture. Zelena infrastruktura temelji na večfunkcionalnosti zelenih površin in naslavlja vprašanja
o učinkovitosti upravljanja. Celovito in vključujoče upravljanje sta prepoznana kot ključna dejavnika za
ohranjanje koristi in za sprostitev potencialnih koristi zelene infrastrukture – upravljanje ob tem vključuje vse faze urejanja od načrtovanja do vzdrževanja, pogojev rabe in prenove. Stremeti je treba k imple33

mentaciji Strategije ZI LUR in prepoznati njene skupne koristi. Bistvenega pomena je dobro sodelovanje in
medsebojno razumevanje sektorjev ter vzpostavitev skupnih izhodišč in ciljev. Večfunkcionalnost zelene
infrastrukture je treba zagotavljati na različne načine, ne le skozi določanje namenskih rab. V procesu odločanja je treba vzpostaviti prakso medsebojnega dogovarjanja, učinkovite izmenjave izkušenj, veščin in
znanj ter preseči problem lastništva.

CILJ IV: Blaženje podnebnih sprememb in prilagoditve nanje

Prostor in okolje bosta visoko odzivna na podnebne spremembe (uravnavanje temperaturnih ekstremov,
poplav…) in sposobna prilagoditev, ki bodo zagotavljale varnost in dobro kakovost bivanja. Zelena infrastruktura bo pomembno prispevala k zmanjševanju negativnih posledic podnebnih sprememb.
Usmeritve za doseganje cilja: Za blaženje podnebnih sprememb so ključni ukrepi, povezani z ohranjanjem
večjih sklenjenih gozdnih površin ter smotrnim načrtovanjem urbanih površin ter voda. Na območjih, ki jih
ogrožajo vplivi podnebnih sprememb (npr. na poplavnih območjih) je treba omejevati pozidavo. Pomembno je obvladovanje obeh ekstremov, povezanih z vodo (pomanjkanje vode in poplave) ter povezanost z
drugimi dejavnostmi, na primer s kmetijstvom. Z urejanjem zelene infrastrukture oziroma s prostorskimi
ukrepi v urbanih območjih je treba omiliti tako posledice ekstremnih padavin kot posledice ekstremnih
temperatur. V urbanih območjih in v kmetijstvu je treba izbor vrst prilagoditi podnebnim spremembam in
omejevati urejanje območij z monokulturami.

CILJ V: Zelena infrastruktura bo postala pomemben dejavnik
gospodarske rasti

Javnost in politika bosta ozaveščena o koristih zelene infrastrukture, v gospodarstvu pa bo razvoj zelene
infrastrukture postal pomemben dejavnik gospodarske rasti.
Usmeritve za doseganje cilja: Dobri pogoji za bivanje prinašajo dobre učinke na gospodarsko rast. Kakovost bivanja (npr. dostop do zelenih površin, rekreacijskih površin in parkov v vseh delih naselja; kar lahko
posredno vpliva tudi na vrednost nepremičnin) je treba zagotavljati enakomerno v regiji in jo obravnavati z raznolikimi kazalniki, ki posredno lahko vplivajo na ekonomski razvoj. Omogočiti je treba lokalno
samooskrbo in kratke verige transporta in promovirati lokalne produkte, povezane z območji zelene infrastrukture. Za pospeševanje gospodarske rasti je treba poiskati nove ekosistemske storitve in rešitve v
gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu.
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CILJ VI: Zagotoviti sistematično spremljanje opravljanja funkcij
in promocijo zelene infrastrukture

Razvoj in varstvo bosta potekala v sodelovanju z javnostmi, zagotovljen bo boljši dostop do podatkov,
koristi zelene infrastrukture pa bodo predstavljene javnosti.
Usmeritve za doseganje cilja: Cilj se nanaša na sistemske ukrepe glede spremljanja stanja, ozaveščanja in
promocije o pomenu in pozitivnih učinkih zelene infrastrukture, tudi preko izobraževanj o procesih v okolju
in naravi in trajnostnih oblikah rabe prostora. Spremljati je treba tako kratkoročne kot dolgoročne koristi
zelene infrastrukture. Promocijo je smiselno izvajati tako na sistemskih (medresornih ravneh) kot v smislu
individualnih rešitev skozi primere dobre prakse. Cilj služi temu, da se zelena infrastruktura ustrezno načrtuje z zavedanjem, da gre za sistem, ki presega zgolj določanje namenske rabe v prostoru.

Zelena infrastruktura igra pomembno vlogo pri zagotavljanju družbenih in kulturnih koristi (Špica in Gruberjev pristan). Foto: STA
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5 Zasnova zelene
infrastrukture v LUR
D

oločitev območij zelene infrastrukture je pogojena s tremi kriteriji: večfunkcionalnostjo, povezljivostjo in regionalnim merilom (močjo vpliva). Pri poudarjanju večfunkcionalnosti zelenih površin in
naslavljanju vprašanj o učinkovitosti upravljanja je celovito in vključujoče upravljanje prepoznano
kot ključen dejavnik za ohranjanje koristi in za sprostitev potencialnih koristi izbranih zelenih površin –
upravljanje ob tem vključuje vse faze urejanja od načrtovanja do vzdrževanja, pogojev rabe in prenove.
Zasnova zelene infrastrukture zato opredeljuje površine s skupnimi usmeritvami za upravljanje zelene infrastrukture glede na njihove skupne značilnosti.
Kot osnovo za določanje oziroma prepoznavanje zelene infrastrukture se izpostavlja ekosistemske funkcije; z vpeljavo koncepta zelene infrastrukture se zagotavljata ekološka skladnost in povezljivost mreže Natura 2000. Koncept zelene infrastrukture med drugim naslavlja omejeno moč/nemoč sektorskega ohranjanja narave - odprta so številna vprašanja o možnostih in učinkovitosti medsektorskega, tudi čezmejnega
upravljanja oziroma ukrepanja v smislu preseganja mej med posameznimi področji in vidiki upravljanja. Z
opredelitvijo zelene infrastrukture na območju LUR se krepi pomen strateškega planiranja (načrtovanja) s
sposobnostjo vgrajevanja večfunkcionalnosti zelene infrastrukture v odločanje o razvoju in se izpostavlja
pomen prostorskega resorja (MOP) v dialogu z gospodarstvom in infrastrukturo. Koncept zelene infrastrukture in ekološke povezljivosti je treba uresničevati preko prostorskega načrtovanja, izziv pa je, kako
načrtovati. V izhodišču je jasno dvoje: načrtovati je treba 1) glede na stanje in glede na potrebe ter 2) na
različnih ravneh. Doseči je treba, da se utrjuje pomen funkcij zelene infrastrukture v procesih odločanja in
da se zagotovi prenos ukrepov v odločanje na različnih ravneh.

Zasnova zelene infrastrukture
opredeljuje površine s skupnimi usmeritvami za upravljanje
zelene infrastrukture glede
na njihove skupne značilnosti
(Šmartinski park). Foto: Luka
Vidic, Vir: MOL

Zasnova zelene infrastrukture je nastala na osnovi stanja ter varstvenih in razvojnih potreb regije in
posameznih občin. Osnova za določanje obstoječih območij zelene infrastrukture v LUR so podatki z različnih področij (ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, območja poplavne nevarnosti, vodovarstvena območja, območja gozdov in njihove funkcije, pokritost tal ipd.). Podatki t. i. prikaza stanja prostora,
predvsem varstvenih režimov, ki se sicer uporabljajo kot ena od osnov prostorskega načrtovanja, so dobro
izhodišče za določitev območij zelene infrastrukture tudi na regijski ravni. Dostopni podatki o površinah, ki
jim je v kontekstu zelene infrastrukture na regionalni ravni moč pripisati poseben pomen (funkcije), so bili
v sklopu sodelovanja spletnega portala nadgrajeni z dodatnimi predlogi sodelujočih strokovnjakov.
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VEČFUNKCIONALNOST, POVEZLJIVOST, REGIONALNI NIVO
Funkcije zelene infrastrukture sežejo na mnoge ravni in so posebej pomembne v kontekstu sodobnih
prizadevanj za izboljšanje javnega zdravja in kakovosti bivanja, prilagajanje podnebnim spremembam, skrbi
za okolje, razvoj trajnostnega gospodarstva in s tem povezanimi novimi tehnologijami. Zato zelena infrastruktura vse bolj pridobiva na pomenu znotraj posameznih področij razvoja.
V okviru priprave Strategije ZI LUR smo funkcije zelene infrastrukture členili na okoljske (mednje spadata
tudi funkciji blaženja učinka podnebnih sprememb in ohranjanja biodiverzitete), družbene in ekonomske.
Površine zelene infrastrukture zmanjšujejo onesnaženja, preprečujejo poplave, hladijo oziroma uravnavajo
temperaturo mestnih toplotnih otokov, izboljšujejo zdravje in počutje, omogočajo stik z naravo in zagotavljajo prostor za prosto živeče živali. Zelena infrastruktura je pomembna tudi, ker ustvarja delovna mesta,
poslovne priložnosti ter spodbuja trajnostni razvoj in pametno rast (Green Infrastructure in Policy, 2017).

ANALIZA: OBMOČJA FUNKCIJ ZELENE INFRASTRUKTURE GLEDE NA
DOSTOPNE PODATKE
Z namenom določitve glavnih nosilcev zelene infrastrukture v LUR so bila pregledana območja varstva in
omejitev skozi funkcije, ki jih lahko ta območja nosijo v sistemu zelene infrastrukture. Osnova za določitev
območij zelene infrastrukture v LUR so obstoječi in dostopni podatki o stanju in režimih (območja varstva
in omejitev), ki smo jim pripisali določene funkcije zelene infrastrukture. Na podlagi prepoznave večfunkcijske vloge zelene infrastrukture se lahko izvede sinteza območij, ki so ključno ogrodje za zeleno infrastrukturo na regionalni ravni.
Pri tem je treba opozoriti, da je nekatere funkcije zelene infrastrukture lahko pripisati točno določenim
območjem (npr. ohranjanje vodnega vira), nekatere funkcije lahko veljajo na splošno in jih zato na karti
ne prikazujemo (npr. ekonomske koristi zelenih površin – višanje vrednosti nepremičnin ob zelenih površinah), nekatere funkcije pa se sploh ne nanašajo na prostor, pač pa so splošne, sistemske narave (npr.
organizacijske narave).
V nadaljevanju so izpostavljene tiste funkcije, ki jih je možno pripisati točno določenim območjem. Zato so
izpostavljene naslednje pomembnejše teme:
zagotavljanje čiste pitne vode,
zadrževanje padavinske vode in zmanjševanje nevarnosti poplav,
ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal, ohranjanje tal kot naravnega vira,
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naravna ohranjenost, biodiverziteta,
družbene koristi (rekreacija, identiteta in prepoznavnost krajin, estetske in doživljajske
vrednosti prostora).

Zagotavljanje čiste pitne vode

LEGENDA

Slika 8: Območja zagotavljanja čiste pitne vode (podatki: OPN – namenska raba: vodne in zelene površine, gozdovi, zajetja pitne vode,
območja vodovarstvenih režimov; viri: OPN občin v LUR, 2017; ARSO Geoportal, 2017)

Območja, ki izpolnjujejo funkcijo zagotavljanja čiste pitne vode, je treba ohranjati kot vire čiste pitne vode.
Za ohranjanje nivoja podtalnice je treba ohranjati glavne vire napajanja vodonosnikov (npr. reka Sava na
območju Ljubljanskega polja ter infiltracija padavinskih voda na območju vodonosnikov). Predvsem v
gozdovih, na katerih je uveljavljen tudi vodovarstveni režim, je zagotavljanje tega vira lažje, medtem ko
mora biti na kmetijskih zemljiščih (zaradi kmetijske dejavnosti) stopnja regulacije za ohranjanje tega vira
večja (nadzor nad onesnaževanjem, odstranjevanje onesnaževal ipd.).
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Zadrževanje padavinske vode in zmanjševanje nevarnosti zaradi poplav

LEGENDA

Slika 9: Zadrževanje padavinske vode in zmanjševanje nevarnosti poplav (podatki: gozd, kmetijske površine, ostale zelene površine,
poplavna območja, vir: ARSO Geoportal, 2017)

Katastrofalni in pomembni poplavni dogodki so najbolj pogosti na nepozidanih površinah, ponekod pa
ogrožajo tudi poseljena območja. Nepozidana območja, torej gozdne, kmetijske in ostale odprte zelene
površine, so pomembne zaradi zadrževanje vode (viška vode) v času poplav. Ta območja so pomembna
za zadrževanje padavinske vode, posledično pa tudi prispevajo k zmanjševanju nevarnosti zaradi poplav.
Posebno skrb je treba nameniti urbanim območjem in poiskati možnosti za upravljanje z vodo.
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Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal, ohranjanje tal kot naravnega vira

LEGENDA

Slika 10: Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal, ohranjanje tal kot naravnega vira (podatki: OPN – namenska raba: vodne
in zelene površine, gozd, območja intenzivnega in ekstenzivnega kmetijstva, območja nevarnosti erozije, viri: OPN občin v LUR, 2017; ARSO
Geoportal, 2017 )

Te funkcije so na kmetijskih zemljiščih povezane tudi z zagotavljanjem čiste pitne vode (npr. nadzor nad
uporabo pesticidov) ter zadrževanje padavinske vode, kjer gre za območja poplavne nevarnosti. Kmetijska
zemljišča se ohranja tako zaradi naravnega vira (tla) za kmetijsko pridelavo kot tudi zaradi drugih funkcij
(npr. strukturne, nepozidanost zemljišč). Predvsem na kmetijskih zemljiščih z intenzivno kmetijsko pridelavo je treba v primeru, ko gre za prekrivanje teh funkcij, poskrbeti za ohranjanje dobrega stanja in neonesnaženost tal.
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Gozdna zemljišča so pomembna kot naravni vir (ohranjanje tal, gozdna biomasa kot vir kakovosti zraka)

LEGENDA

Slika 11: Ohranjanje in izboljševanje kakovosti tal, ohranjanje tal kot naravnega vira (podatki: OPN – namenska raba: vodne
in zelene površine, gozd, območja intenzivnega in ekstenzivnega kmetijstva, območja nevarnosti erozije, viri: OPN občin v LUR, 2017;
ARSO Geoportal, 2017)

Še posebej pomembno je ohranjanje gozdnih zemljišč v primeru območij, kjer je večja nevarnost erozije,
kjer gozdovi lahko preprečujejo erozijo in z njo povezane negativne posledice.
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Naravna ohranjenost, biotska raznovrstnost

LEGENDA

Slika 12: Naravna ohranjenost, biotska raznovrstnost (zavarovana območja po ZON; zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000,
ekološko pomembna območja, vir: ARSO Geoportal, 2017)

Za naravno ohranjenost so pomembna tako območja ohranjanja narave (zavarovana območja, naravne
vrednote, Natura 2000), na lokalnih ravneh pa tudi druga, manjša območja ali elementi (npr. drevoredi,
obvodna vegetacija, ipd.). Za regionalni nivo je pomembna prepoznava tako večjih sklenjenih območij kot
tudi koridorjev za povezanost sistema in ohranjanja naravnega ravnovesja.
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LEGENDA

Slika 13: Naravna ohranjenost, biotska raznovrstnost (gozdovi, varovalni gozdovi, funkcije gozdov, ZGS, 2017)

Pri ohranjanju in povečanju biotske raznovrstnosti imajo pomembno vlogo gozdovi, tako gozdovi s
posameznimi funkcijami (npr. ekološko) kot tudi varovalni gozdovi oziroma gozdni rezervati. Gozdovi na
regionalni ravni zagotavljajo sklenjenost in povezanost sistema zelene infrastrukture.
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Družbene koristi (rekreacija, identiteta in prepoznavnost krajin, estetske in doživljajske vrednosti prostora)

LEGENDA

Slika 14: Družbene funkcije - rekreacija, identiteta in prepoznavnost krajin, estetske in doživljajske vrednosti prostora
(viri: Varovana območja kulturne dediščine - MK EVRD 2017; Gozdovi s socialno funkcijo - ZGS: 2017; Obiskanost turističnih območij www.panoramio.com 2017; Oddaljenost od poselitve, zavarovana območja po ZON; zavarovana območja, naravne vrednote, Natura 2000,
ekološko pomembna območja - ARSO Geoportal, 2017)

Za določitev območij zelene infrastrukture, ki so povezana z družbenimi funkcijami, so prepoznana območja naravnih vrednot in kulturne dediščine, gozdov s socialno funkcijo, pa tudi zelenih površin v mestih ter
vodne površine. Omenjena območja namreč zajemajo prav vse zgoraj omenjene družbene koristi oziroma
se v teh območjih lahko odvijajo naštete dejavnosti. Prepoznana so kot območja – nosilci identitete prostora, območja za rekreacijo in oddih prebivalcev, pomembna je njihova strukturno-morfološka vrednost pri
gradnji identitete prostora.
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LEGENDA

Slika 15: Oddaljenost od poselitve (podatki: OPN – namenska raba: poselitev, vir: OPN občin v LUR, 2017)

Za vsakodnevno prostočasno in rekreativno rabo so pomembne zelene površine v bližini poselitve. Na teh
območjih prihaja tudi do največjih konfliktov med ohranjanjem narave in družbenimi vplivi (pritiski). Zato je
za ta območja potrebna še posebej občutljiva obravnava in usklajevanje med različnimi interesi.
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Obstoječi podatki so bili ovrednoteni glede na glavne kriterije za določitev površin zelene infrastrukture v LUR: večfunkcionalnost, povezljivost in regionalno merilo. Karta, ki je bila osnova za
spletni portal, tako vključuje le tista območja zelene infrastrukture, kjer se prekriva več funkcij hkrati in v regionalnem merilu nosi za razvoj zelene infrastrukture poseben pomen.

Karta stanja zelene infrastrukture

LEGENDA
večja območja celovite obravnave
jedrna večfunkcionalna območja
koridorji vodotokov
poudarjena območja varstva pred poplavami

Slika 16: Karta stanja zelene infrastrukture glede na zastopane funkcije, izvedene iz obstoječih dostopnih podatkov

Na karti, ki je osnova za spletni portal, so izpostavljena naslednja območja zelene infrastrukture: večja
območja celovite obravnave, jedrna večfunkcionalna območja, koridorji vodotokov, poudarjena območja
varstva pred poplavami.
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SPLETNI PORTAL ZI LUR – SODELOVANJE S STROKOVNO JAVNOSTJO
Osnovna karta stanja zelene infrastrukture v LUR, ki je izhajala iz prepoznanih funkcij, je bila v sklopu sodelovanja s
strokovno javnostjo preko spletnega portala zilur.projekti.si dodatno dopolnjena.

Slika 17: Spletni portal Strategije zelene infrastrukture LUR (https://zilur.projekti.si)

Posameznim območjem so sodelujoči pripisali ukrep iz vnaprej pripravljenega nabora možnih konkretnih,
fizičnih ukrepov (za območja poselitve in infrastrukture, območja gozdov in narave, območja voda in območja kmetijstva) ali sistemskih ukrepov:
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Ukrepi za območja poselitve in infrastrukture:
• Omejevati pozidavo in posege v prostor (npr. ohranjanje
obstoječih robov poselitve, novo pozidavo predvidevati le
kot zaokroževanje naselij)
• Sanirati degradirana območja z uporabo zelene infrastrukture 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)
• Okrepiti 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 večfunkcionalno (npr. kot zaščita
pred poplavami, zelene površine in drevoredi, hoja in
kolesarjenje)

Ukrepi za območja gozdov in narave:
• Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih procesov,
redkih in posebnih habitatnih tipov, biotske pestrosti ter
sklenjenosti naravnih ekosistemov
• Urejati povezave med območji zelene infrastrukture za
prehajanje prostoživečih živali
• Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih območjih (npr. nadzorovan obisk, prostorske in časovne
omejitve obiska, manj onesnaževanja, hrupa ....)

Ukrepi za območja voda:
• Ohranjati naravne struge in renaturirati regulirane struge
vodotokov
• Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna mokrišča
• Spodbujati raznovrstnost habitatov, vegetacije in živali
ob vodotokih
• Urediti zadrževanje in ponikanje padavinskih voda s
sonaravnimi rešitvami
• Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine vodotokov
• Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo
• S sonaravnimi rešitvami in uporabo zelene infrastrukture
urejati zaledne vode
• Uporabiti zeleno infrastrukturo za zagotavljanje zadostne
količine (pitne) vode
• S pomočjo zelene infrastrukture in sonaravnih rešitev
očistiti vode pred iztokom v vodotoke
• Spodbujati večfunkcionalne obvodne ureditve (npr.
rekreacijske poti ob vodotokih, parkovne ureditve
zadrževalnikov vode)

Ukrepi za območja kmetijstva:
• Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način
kmetovanja
• Preprečevati posodabljanje poljedelstva, ki bi zahtevalo
spremembo vodnega režima v tleh ali celo posege v
površinske vode
• Ohranjati tradicionalno kmetijsko rabo tal z namenom
ohranjanja habitatov
• Izbirati kmetijske kulture glede na naravne dejavnike
(omejiti monokulture)
• Odstranjevati invazivne vrste kot del rednega
vzdrževanja

• Preprečiti saditev monokulturnih nasadov v gozdovih
• Zagotoviti javni dostop do gozdov
• Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne habitate
• Omejevati erozijo z vegetacijo

Poleg fizičnih ukrepov, je nabor ukrepov za
konkretne lokacije vključeval tudi ukrepe s
področja upravljanja in varstvenih režimov:
• Vzpostaviti formalno varstvo
• Zmanjšati območje formalnega varstva
(npr. Natura 2000, …)
• Izdelati upravljavski načrt območja
• Uvesti enotnega upravljavca za območje

49

Nazadnje so uporabniki lahko za posamezen
ukrep predlagali tudi sistemske ukrepe, ki bi
olajšali izvedbo fizičnih ukrepov:
• Uvesti posebno strokovno službo za delo z zeleno infrastrukturo na lokalni ravni
• Okrepiti strateško načrtovanje (implementacija,
usklajevanje strategij – povezovanje politik na strateški
ravni)
• Okrepiti sodelovanje med institucijami (tehtanje
alternativ, iskanje skupnih rešitev, uskladitev sektorskih
načrtov, omogočiti vsebinsko delo in sodelovanje med
celotnim postopkom načrtovanja in izvajanja)
• Upoštevati strokovne rešitve
• Izdelati študije in raziskave

• Omogočiti več in boljše možnosti financiranja
• Omogočiti več možnosti za vključevanje v
mednarodne projekte
• Oblikovati in implementirati orodje za lažje
sprejemanje odločitev o vrstah posegov (gradbeni/
negradbeni posegi)
• Spremljati stanje okolja in opozarjati na nevarnosti
• Okrepiti stalno sodelovanje z javnostmi s strani občin
oziroma upravljavcev območij
• Okrepiti ozaveščanje in promocija o pomenu območja
in pomenu zelene infrastrukture
• Izobraževati o procesih v okolju in naravi in
o trajnostnih oblikah rabe prostora
• V izvajanje ukrepov zelene infrastrukture v večji meri
vključiti gospodarstvo

• Omogočiti lažje pridobivanje podatkov

V okviru spletnega portala je bilo s strani občin zabeleženih več kot 200 lokacij predlaganih ukrepov
zelene infrastrukture in 15 primerov dobre prakse. Večina ukrepov je bila izbrana v povezavi z območji
poselitve in infrastrukture (52 %), voda (24 %) in narave oziroma gozda (14 %), najmanjši delež ukrepov
pa v povezavi s kmetijstvom (7 %) ter upravljanjem in varstvenimi režimi (3 %).

7%
3%
poselitev in (pormetna) infrastruktura
narava (in gozd)

24%

52%

vode
kmetijstvo
upravljanje in varstveni režimi

14%
Prikaz 1: Pogostost izbiranja področij ukrepov na spletnem portalu (zilur.projekti.si)
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Za območja poselitve in infrastrukture so bili najpogosteje izbrani ukrepi povezani z izvajanjem projektov
zelene infrastrukture za rekreacijo, prosti čas in turizem (npr. tematske poti, kolesarske poti, opazovalnice:
več kot 30 izbranih lokacij).

Izvesti projekte ZI za rekreacijo, prosti čas ...
Omejevati pozidavo in posege v prostor
Urediti dostop (npr. ureditev pešpoti do območja, ...
Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine vodotokov
Povezati zaledna območja z urbanimi območji
Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo
Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne habitate
Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih procesov, ...
Sanirati degradirana območja z uporabo ZI in...
Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna mokrišča
Izboljšati stanje urbanega prostora in okolja ter ...
Spodbujati večnamenske obvodne ureditve
Ohranjati naravne struge in renaturirati regulirane ...
Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način
Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih ...
Urejati povezave med območji ZI za prehajanje ...
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Prikaz 2: Najpogosteje izbrani ukrepi s strani sodelujočih na spletnem portalu (zilur. projekti.si)

Najpogosteje predlagani sistemski ukrep je bil okrepiti sodelovanje med institucijami (tehtanje alternativ,
iskanje skupnih rešitev, uskladitev sektorskih načrtov, omogočiti vsebinsko delo in sodelovanje med celotnim postopkom načrtovanja in izvajanja).
Okrepiti sodelovanje med institucijami (tehtanje alternativ, iskanje ...
Okrepiti ozaveščanje in promocija o pomenu območja in pomenu ZI
upoštevati strokovne rešitve
Okrepiti strateško načrtovanje (implementacija, usklajevanje ...
Oblikovati in implementirati orodje za lažje sprejemanje odločitev ...
Izdelati študije in raziskave
Izobraževati o procesih v okolju in naravi in o trajnostnih oblikah ...
Omogočiti več in boljše možnosti financiranja
Uvesti posebno strokovno službo za delo z ZI na lokalni ravni
Okrepiti stalno sodelovanje z javnostmi s strani občin oz. ...
V izvajanje ukrepov ZI v večji meri vključiti gospodarstvo
Omogočiti več možnosti za vključevanje v mednarodne projekte
Spremljati stanje okolja in opozarjati na nevarnosti
Omogočiti lažje pridobivanje podatkov
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Prikaz 3: Pogostost izbora sistemskih ukrepov na spletnem portalu (zilur.projekti.si)

Spletni portal zilur.projekti.si je omogočal vnos primerov dobre prakse. Eden takih je ureditev peš in
kolesarske poti ob Kamniški Bistrici. Na regionalni ravni se namreč občine z namenom celovitega
urejanja skupnih območij že povezujejo, na primer v sklopu projekta „Zelena os regije” na območju
Kamniške Bistrice (http://www.zelena-os.si/).
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PRIMERI DOBRE PRAKSE
1 - park Teren in Urbani gozd
2 - javni sadovnjaki
3 - Območja vrtičkov
4 - vzpostavitev zbirne točke za invazivne tujerodne rastline
5 - odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin
6 - peš pot "pokopališče Log - kapela"
7 - Mednarodni dan gozdov
8 - Poučna okoljska pot Blata Mlake
9 - Šumberk
10 - pešpot in kolesarska pot ob Kamniški Bistrici
10

!

11 - Krajinski park Rožnik - Šišenski hrib
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12 - Oglarska dežela

7

!

13 - Pustolovski park
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14 - Popis flore Ljubljane
15 - Ekoremediacijski objekt v Podutiku
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Slika 18: Vnosi primerov dobre prakse na spletni portal (zilur.projekti.si)

Ohranjanje večjih sklenjenih
gozdnih površin je pomembno
za razvoj ZI na lokalni, regionalni, državni in meddržavni ravni.
Predvsem v bližini gosto naseljenih območij pa je pomembno
iskanje ravnovesja med potrebami družbe in ohranjanja
ekosistemskih funkcij. Foto:
Petra Vertelj Nared, Vir: LUZ
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SINTEZNA KARTA IN TIPOLOGIJA ZI LUR

Slika 19: Zasnova zelene infrastrukture LUR
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STRATEGIJA ZI LUR

Prostorska zasnova zelene infrastrukture v LUR nadgrajuje osnovni koncept
in podrobneje določa širša in ožja večfunkcionalna območja zelene infrastrukture v LUR. Poleg varstva naravno ohranjenih območij (npr. območja ohranjanja
narave, Natura 2000 ipd.) vključuje območja, kjer je potrebno izvajati dodatne
ukrepe za razvoj zelene infrastrukture (npr. na stikih med naravno ohranjenimi območji in urbanimi površinami, kjer so potrebni dodatni ukrepi za razvoj
zelene infrastrukture). Z ohranjanjem že prepoznanih kakovosti in dodatnim
razvojem zelene infrastrukture se dosega cilj izboljšanega stanja okolja. Ker
zelena infrastruktura poleg ekoloških funkcij nosi tudi pomembne družbene
in gospodarske funkcije, je zato predvsem na bolj obremenjenih območjih (npr.
na robovih urbanih središč, kjer prihaja do konfliktov med rabami) pomembno tudi razvojno načrtovanje in usklajevanje. Zasnova zelene infrastrukture v
LUR tako prepoznava pomembnejša jedrna območja zelene infrastrukture, območja za rekreacijo in prosti čas in večfunkcionalna kmetijska zemljišča, kjer je
za doseganje cilja bolj zdrave družbe, privlačnejših mest in vasi ter ohranjanje
prepoznavnih značilnosti prostora pomembno usklajeno načrtovanje prostora na regionalni ravni. Integralni del zasnove zelene infrastrukture je tudi t. i.
»modra infrastruktura«, ki jo sestavljajo koridorji vodotokov ter območja varstva
pred poplavami. Ta območja so, skupaj z zelenimi površinami, ključna za doseganje cilja blaženja podnebnih sprememb in prilagoditev nanje. Za doseganje
povezljivosti med območji so pomembni tudi povezovalni koridorji (ekološki,
vodni, rekreacijski). In nenazadnje, za funkcioniranje celotnega sistema so nujno potrebni tudi dodatni, neprostorski, t. i. sistemski ukrepi, ki bodo dopolnjevali možnosti za prostorski razvoj oziroma jih tudi omogočali. Med njimi so
eni pomembnejših tisti, ki zagotavljajo povezano, učinkovito delovanje sektorjev
in vključevanje javnosti za razvoj zelene infrastrukture.
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VIZIJA
IN CILJI

Slika 20: Shema povezanosti ukrepov, ki izhajajo iz strategije ZI ter vizije in ciljev

V nadaljevanju je podrobneje opisana tipologija zasnove zelene infrastrukture v LUR.
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VEČJA OBMOČJA CELOVITE OBRAVNAVE
Opis: Sklenjena območja zelene infrastrukture velikega merila.
Obseg: Območja vključujejo večje naravno ohranjene površine, v večini naravno ohranjene oziroma
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.
Pomen: Območja so temeljne večje površine celovite obravnave zelene infrastrukture na regionalni ravni,
pomembne pa so tudi z medregionalnega oziroma državnega vidika. So območja vitalnih ekosistemov,
predstavljajo iztek raznolikih fizično geografskih območij, katerih stičišče je v središču LUR. Prepoznana in
zavarovana so kot območja ohranjanja narave (npr. Natura 2000, ekološko pomembna območja, območja
življenjskega prostora zveri), ponekod z dodanimi specifičnimi varovanimi značilnostmi (npr. stabilnost tal,
biodiverziteta) in so hkrati pomembna kot zaledna območja naselij z možnostmi rekreacije.
Usmeritve za načrtovanje: Predvideno je ohranjanje prepoznanih značilnosti območij. Ohranja se večje
sklenjene gozdne površine, pomembne predvsem z ekološkega vidika (npr. ohranjanje tal kot naravnega
vira in življenjskega prostora živali, biodiverzitete) in družbenega vidika (npr. priložnosti za rekreacijo v naravnem okolju). Nova gradnja se v območju omejuje oziroma prilagaja tako, da se ohranjajo funkcije, zaradi
katerih je območje prepoznano kot posebno pomembno za zeleno infrastrukturo na regionalni ravni.

Slika 21: Večja območja celovite obravnave
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JEDRNA VEČFUNKCIONALNA OBMOČJA ZELENE INFRASTRUKTURE

Opis: Pomembna, z vidika rabe in funkcij večfunkcionalna, jedrna območja zelene infrastrukture.
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).
Pomen: Jedrna območja predstavljajo zgostitev funkcij in so izrazito večfunkcionalna. Praviloma so
umeščena znotraj večjih območij zelene infrastrukture, delujejo lahko kot povezave oziroma kot stopalni
kamni. Pogosto so dobro dostopna in zato nekatera prekomerno obiskana, v njih se prepletajo različni,
pogosto konfliktni interesi in rabe, ki izhajajo iz zagotavljanja raznolikih funkcij (npr. zagotavljanje ekoloških
in okoljskih funkcij ter družbenih funkcij).
Usmeritve za načrtovanje: Na teh območjih je izrazito pomembno iskanje ravnovesja med potrebami
družbe in ohranjanja ekosistemskih funkcij.

Slika 22: Jedrna večfunkcionalna območja ZI
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POVEZAVE MED OBMOČJI ZELENE INFRASTRUKTURE / EKOLOŠKI KORIDORJI

Opis: Ekološki koridorji, ki zagotavljajo zveznost habitatov, predvsem za namen prehajanja živali med večjimi in jedrnimi območji zelene infrastrukture.
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.
Pomen: Povezljivost večjih območij je pomembna tako na regionalni kot na nacionalni in mednarodni ravni.
Usmeritve za načrtovanje: Potrebne so opredelitve lokacij možnih prehodov, na podlagi katerih se bo
zagotavljala povezljivost.

Slika 23: Povezave med območji ZI / ekološki koridorji
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KORIDORJI VODOTOKOV

Opis: Vodotoki (modra infrastruktura) nadgrajujejo zeleno infrastrukturo v celovit sistem.
Obseg: Izpostavljeni so vsi pomembnejši vodotoki v regiji, na primer Sava s Soro, Ljubljanica s pritoki (Horjulščica, Gradaščica, Borovniščica, Iška, Iščica), Kamniška Bistrica s pritoki in Pšata, ter povirja rek: Krka,
Temenica, Mirna.
Pomen: Vodotoki so eden bistvenih elementov zelene (in modre) infrastrukture v regiji. Zagotavljajo povezljivost in zahtevajo sistemsko obravnavo v kontekstu varstva pred poplavami in sušo ter kakovostjo voda.
Usmeritve za načrtovanje: Urejanje rečnih koridorjev ključnih vodotokov ni pomembno samo zaradi
ohranjanja pomembnega ekosistema (ohranjanje habitatov, biodiverzitete, neonesnaženost voda – varstvo naravnega vira idr.), pač pa tudi zaradi funkcij, ki se nanje vežejo (npr. rekreacijska funkcija, ki pogosto
spremlja obvodne ureditve).

Slika 24: Koridorji vodotokov
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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.
Pomen: Zmanjševanje poplavne ogroženosti LUR je izpostavljeno kot eden pomembnejših ciljev regije.
Prepoznava območij varstva pred poplavami je na regionalni ravni nujna, saj se le na ta način regija lahko
celovito spopada z vprašanji načrtovanja. Zagotavljanje varstva pred poplavami ima na teh območjih prednost pred drugimi rabami in funkcijami.
Usmeritve za načrtovanje: Zagotavljati je treba nepozidanost zemljišč, razlivne površine in sočasno urejati
prostor z drugimi ukrepi varstva pred poplavami za celovito varstvo poplavno ogroženih površin. Ostale
rabe se prilagajajo ukrepom varstva pred poplavami.

Slika 25: Poudarjena območja varstva pred poplavami
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VEČFUNKCIONALNI KORIDORJI OB POMEMBNEJŠIH VODOTOKIH

Opis: Vodotoki so naravne prvine, ki s koridorji tvorijo pomemben element zelene infrastrukture 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).
Pomen: Z vzpostavitvijo večfunkcionalnih koridorjev ob pomembnejših vodotokih se zagotavlja povezljivost vodnih in obvodnih površin v regiji. Na ta način se povezuje večja sklenjena območja med seboj
(Alpski-Dinarski svet). Povezljivost je pomembna tako z ekosistemskega vidika, prav tako pa se z urejanjem
večfunkiconalnih prostorov (npr. rekreacijske poti ob vodotokih) povečuje možnosti prostočasne rabe.
Usmeritve za načrtovanje: Vzpostaviti je treba koridorje kot hrbtenice povezovanja območij (vzpostavitev
povezanih rekreacijskih območij; medobčinsko povezovanje, varstvo nepozidanih območij).

Slika 26: Večfunkcionalni koridorji ob pomembnejših vodotokih
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VEČFUNKCIJSKA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Opis: Kmetijska zemljišča so z vidika zelene infrastrukture 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-Mengeško-Trzinsko-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.
Pomen: Gre za večje sklenjene kmetijske površine, ki poleg osnovne, kmetijske rabe, zagotavljajo tudi druge, okoljske in družbene funkcije.
Usmeritve za načrtovanje: Ohranjati je treba nepozidane površine in robove naselij zaradi ohranjanja kmetijstva, identitete prostora, zagotavljanja dotokov svežega zraka, ohranjanjem razlivnih površin
vodotokov, in omogočanja prehoda živalskih vrst. Kmetijsko proizvodnjo je treba prilagoditi zavarovanim
območjem.

Slika 27: Večfunkcijska kmetijska zemljišča
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URBANE POVRŠINE Z REŽIMOM ZELENE INFRASTRUKTURE

Opis: Na regionalni ravni se režim zelene infrastrukture 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
klinov7 v sistemu zelenih površin. Vpliv zelenih klinov izhaja iz širšega merila; povezuje se z zaledjem, zato
je pomemben tudi na regionalni ravni.
Pomen: Zagotavljanje zelenih klinov kot prvine zelene infrastrukture na regionalni ravni je pomembno z
vidika povezljivosti in v kontekstu prilagoditev na podnebne spremembe (zmanjševanje toplotnega pregrevanja) ter zagotavljanja družbenih funkcij.
Usmeritve za načrtovanje: V območjih je pomembno urejanje na način, da se zagotavlja ravnotežje med
grajenimi in odprtimi površinami. Ukrepi se nanašajo na sanacijo, ohranjanje in urejanje novih površin
zelene infrastrukture, s poudarkom na funkciji odpornosti mesta na klimatske spremembe.

Zeleni klini so prostorske
sestavine zelenega sistema
naselja in predstavljajo njegovo
osnovno ogrodje. Povezujejo odprti prostor zaledja z
mestnim prostorom, nanje pa
se navezujejo krožne in prečne
zelene povezave ter omrežje
parkov. Imajo nezamenljivo
členitveno, povezovalno,
ekološko, klimatsko in socialno-uporabno funkcijo v mestu.
V Mestni občini Ljubljana je
v OPN določenih pet klinov:
Rožnik in Šišenski hrib s Tivolijem, Grajski grič z Golovcem,
Barjanski klin, Severozahodni
savski klin, Severovzhodni
savski klin.

7

Slika 28: Urbane površine z režimom ZI
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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 zelene infrastrukture 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).
Pomen: Območja izstopajo zaradi svojih posebnih značilnosti, zato so kot taka tudi potencial za razvoj
turizma, zaradi česar zahtevajo posebno skrb za ohranjanje ravnotežja med razvojem in varstvom.
Usmeritve za načrtovanje: Na območjih je treba regulirati obisk in posege zaradi posebej občutljive zelene
infrastrukture.

Slika 29: Območja za rekreacijo in prosti čas
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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).
Pomen: Koridorji izstopajo zaradi potreb po urejenih povezavah, ki lahko razbremenijo promet in omogočijo nadzorovan, udobnejši obisk naravnih območij.
Usmeritve za načrtovanje: Na območjih koridorjev je treba urediti dostopne poti in dostopne točke.

Slika 30: Rekreacijski koridorji
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SISTEMSKI UKREPI, KI PODPIRAJO NAČRTOVANJE IN IZVEDBO
ZELENE INFRASTRUKTURE
Za uspešno načrtovanje in izvajanje ukrepov zelene infrastrukture je poleg prostorskih nujno izvajanje tudi
t. i. sistemskih ukrepov. Ti se dotikajo tako vprašanj organizacijske narave, boljših možnosti financiranja,
kot sodelovanja z javnostjo.
Skozi sodelovanje z občinami se je izkazalo, da je eden bistvenih sistemskih ukrepov okrepitev sodelovanja med inštitucijami (npr. tehtanje alternativ, iskanje skupnih rešitev, uskladitev sektorskih načrtov, omogočiti vsebinsko delo in sodelovanje med celotnim postopkom načrtovanja in izvajanja). Pri tem je bilo
kot pomembno izpostavljeno tudi upoštevanje strokovnih rešitev ter izdelava študij in raziskav. Nekatere
občine vidijo rešitev v tem, da se na lokalni ravni uvede posebno strokovno službo za delo z zeleno infrastrukturo. Temu bi moralo slediti tudi lažje pridobivanje podatkov za spremljanje stanja in nadgradnjo
sistema zelene infrastrukture v prihodnje.
Ena od osnov za razvoj zelene infrastrukture v prihodnje je, da se temu nameni več finančnih sredstev.
Pričakovati je, da bo z večjimi možnostmi financiranja naraslo tudi zanimanje za izvajanje ukrepov zelene
infrastrukture v praksi. Poleg krepitve strateške ravni (usklajevanje strategij in povezovanje politik na
strateški ravni) si je zato treba prizadevati za implementacijo teh rešitev v praksi.
Pri tem se kot podporna aktivnost lahko izkaže tudi sodelovanje z različnimi javnostmi (strokovna in laična
javnost). Stalno sodelovanje z javnostmi s strani občin oziroma upravljavcev območij dvigne raven zanimanja za ohranjanje in varstvo ter ustrezno ukrepanje za razvoj teh območij. Krepitev ozaveščanja in promocija o pomenu območja in pomenu zelene infrastrukture ter izobraževanje o procesih v okolju in naravi
ter o trajnostnih oblikah rabe prostora lahko podprejo prizadevanja za iskanje skupnih, usklajenih rešitev
razvoja zelene infrastrukture.
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6 Usmeritve za
nadaljnje načrtovanje
in izvajanje zelene
infrastrukture
v LUR
Z

a usklajeno delovanje in učinkovit razvoj ter varstvo zelene infrastrukture je treba zagotoviti izvajanje ukrepov tako na prostorski kot tudi na sistemski ravni. Sodelovanje z deležniki je pokazalo, da
je z vidika sistemskih ukrepov pomembno izboljšati sodelovanje na različnih ravneh ter v horizontalni in vertikalni smeri. Boljše, bolj povezano, učinkovitejše sodelovanje sektorjev in vključevanje javnosti
za razvoj zelene infrastrukture je tudi eden izmed ciljev Strategije ZI LUR. Med predlogi za ukrepe, ki jih
bo treba v nadaljevanju še uskladiti, tako na občinskih kot regionalni in državni ravni, je bil med drugim
podan predlog opredelitve protokola za sodelovanje sektorjev ob pripravi projektov. Ob učinkovitejšem
sodelovanju sektorjev bi bilo treba okrepiti pomen prostorskega resorja – MOP – ter v dialogu z ministrstvi,
pristojnimi za gospodarstvo in infrastrukturo, vzpostaviti platformo za usklajevanje različnih funkcij zelene
infrastrukture in usmerjanje rabe prostora. Namen je, da se ključne dele Strategije ZI LUR vključi v Regionalni razvojni plan (RRP) in v Regionalni prostorski plan (RPP), s čimer se koncept zelene infrastrukture in
ekološke povezljivosti uresničuje preko prostorskega načrtovanja.

Zelena infrastruktura postaja
v kontekstu podnebnih
sprememb, demografskih sprememb in načina življenja ter
urbanizacije vse pomembnejša
tema (območje Špice). Foto:
Dunja Wedam, Vir: Turizem
Ljubljana

Omenjena potreba po izboljšanju sodelovanja med posameznimi akterji prostorskega načrtovanja na
različnih ravneh se je izkazala tudi ob pripravi te strategije. Odziv na vabila na posamezne dogodke ni
omogočil enakomerne obravnave in zglednega usklajevanja vsebin, zato je bil tekom projekta kot dodatna
komunikacijska platforma pripravljen portal (zilur.projekti.si), ki je sodelujočim omogočal dodaten način
komunikacije. Komunikacija je omogočila boljšo zaznavo problemov posameznih občin, vendar le tistih, ki
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so sodelovale, odziv deležnikov pa ni omogočil komunikacije in usklajevanja med njimi. Interes deležnikov
za boljše sodelovanje se je tako tekom projekta kazal predvsem na načelni ravni. Za implementacijo strategije zelene infrastrukture bi bilo v prihodnje treba prioritete ponovno uskladiti med občinami in resorji ter
skupaj določiti prioritetne ukrepe iz nabora predlaganih ukrepov (glej prilogo).
Za uresničevanje ciljev strategije zelene infrastrukture lahko izluščimo enotne usmeritve za razvoj nekaterih homogenih območij zelene infrastrukture. Pri tem glede na prepletanje in različnosti ukrepov izrazito izstopa območje Ljubljanskega Barja, ki je bilo prepoznano kot območje z velikim potencialom za
samooskrbo in pridelavo hrane, z izrazito raznolikimi funkcijami kmetijskih površin (npr. ekološka, morfološka, ohranjanje vira, zaščita pred poplavami, vodnih virov, oskrbna itd.). Hkrati gre tudi za območje,
ki je zelo pomembno za rekreacijo, prosti čas in turizem, zaradi česar se kaže velika potreba po urejanju
dostopnih in drugih poti, prometa, povezav z zalednimi območji. Hkrati predstavlja barje zeleno jedro regije,
kjer je treba prioritetno skrbeti za razvoj ekosistemskih storitev, omejevati pozidavo, vzpostaviti trajnostne
oblike prometa in regulirati obisk z mehkimi ukrepi. Barje je tako v kontekstu LUR izstopajoč primer, kjer je
strateško urejanje prostora mogoče zagotoviti le s sodelovanjem vseh občin in resorjev. Regionalni prostorski plani so za to dobra priložnost. Podobno velja tudi za nekatera druga enovita območja ali koridorje
zelene infrastrukture, pri katerih je zaželeno usklajevanje občin in resorjev.
Zelena infrastruktura postaja v kontekstu podnebnih sprememb, demografskih sprememb in načina življenja ter urbanizacije vse pomembnejša tema. Za kakovostno usklajevanje med varstvom in razvojem
zelene infrastrukture pa je nujno sodelovanje različnih akterjev. Strategija ZI LUR je opredelila enovita območja ter posamezne vsebine, pri katerih je sodelovanje na ravni regije pomembno. V prihodnje bo z usklajevanjem med različnimi akterji treba podrobneje opredeliti ukrepe za posamezna območja in natančneje
določiti akcijski načrt, ki bo omogočil izvajanje strategije tudi v praksi.
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PRILOGA: PREDLAGANI UKREPI ZA NAČRTOVANJE ZELENE INFRASTRUKTURE V LUR S STRANI OBČIN IN STROKOVNIH
SLUŽB – OSNOVA ZA PRIPRAVO AKCIJSKEGA NAČRTA
Povezanost
s CILJI

Obrazložitev UKREPA

Primer območja /
sistemski ukrep (S)

Glavni nosilci
izvajanja

I, II, IV

Omejevati pozidavo in posege v prostor

Ljubljansko barje, Medvoško polje, Kamniško-Mengeško polje, Polhograjski dolomiti, Krimsko hribovje, Posavsko hribovje,
ohranitev zelenih pasov med naselji,…

občine, NUP

Območja poplavne nevarnosti, poplavno
ogrožena območja

DRSV, občine, upravljalci

Območja poplavne nevarnosti v naseljih

DRSV, občine

Ozelenitve na območju »mikrotoplotnih
otokov«, v gosto poseljenih območjih,
ohranjanje prezračevalnih koridorjev za
pretok zračnih mas, …

občine, NUP

(npr. ohranjanje obstoječih robov poselitve, novo pozidavo predvidevati le kot zaokroževanje naselij)

I, IV

Regionalni pristop k načrtovanju poplavne varnosti
Vzpostaviti in ohranjati razlivne površine vodotokov
Redno čistiti obrežno zarast in vegetacijo
S sonaravnimi rešitvami in uporabo ZI urejati zaledne
vode

I, III, IV

Trajnostne rešitve za upravljanje s padavinskimi
vodami v urbanih območjih
Spodbujanje sodobnih rešitev glede ponikanja in zadrževanja meteornih vod v naseljih, ki imajo pozitivni
vpliv na poplavno varnost in ugodno klimo v naseljih
(zelene strehe, fasade, retencijska jezera, zadrževalniki
ipd.)
Urediti zadrževanje in ponikanje padavinskih voda s
sonaravnimi rešitvami

I, II,, IV

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)
Zaščititi velika mestna drevesa

I, II

Sanirati degradirana območja z uporabo ZI in drugimi
sonaravnimi rešitvami

Sanacija območij z novimi vsebinami, (npr.
novi parki, rekreacijska območja); komunalna ureditev območja; …

občine

I, II, IV

Ohranjati naravne struge in renaturirati regulirane
struge vodotokov

Vodotoki

DRSV, občine
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Povezanost
s CILJI

Obrazložitev UKREPA

Primer območja /
sistemski ukrep (S)

Glavni nosilci
izvajanja

I, II, IV

Zagotavljati ohranjanje narave in naravnih procesov,
redkih in posebnih habitatnih tipov, biotske pestrosti
ter sklenjenosti naravnih ekosistemov

Barja, gozdovi, vodna zemljišča in drugi
posebni habitati…

NUP (ZRSVN, MOP,
DRSV, ZGS), občine

npr. Ljubljansko barje, Planinsko polje

občine, krajinski parki, turistična območja

Športno rekreacijska območja (npr. parkovna območja, gozdne površine ali krajinski
parki kot na primer Ljubljansko barje) ter
koridorji (npr. ob vodotokih ter kolesarske
in peš povezave), skupaj z zagotavljanjem
dostopa (intermodalne točke, JPP)

občine, društva in
turistične organizacije, krajinski parki

Strogo ohranjati gozdno zarast in naravne habitate
Obnavljati, ohranjati ali krepiti naravna mokrišča
Spodbujati raznovrstnost habitatov, vegetacije in
živali ob vodotokih
I, II

Regulirati obisk na posebej občutljivih naravnih
območjih ali prekomerno obremenjenih turističnih
območij
Poiskati možnosti dostopnosti, preprečevanje preobremenitve in urejanje dostopnosti

II

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)
Zagotoviti povezave (rekreacijske, ekosistemske –
vodne)
Spodbujati večfunkcionalne obvodne ureditve
(npr. rekreacijske poti ob vodotokih, parkovne ureditve
zadrževalnikov vode)
Urediti prometnice večfunkcionalno (npr. kot zaščita
pred poplavami, zelene površine in drevoredi, hoja in
kolesarjenje)

I, II, IV

Povezati zaledna območja z urbanimi območji
(npr. zeleni koridorji, drevoredi, peš in kolesarske poti)

Povezave med naselji, povezave med
zaledjem in naselji; izvajanje ukrepov iz
občinskih in regionalne CPS

občine, NUP, lastniki
zemljišč

I

Zagotavljati ohranjanje in sklenjenost nepozidanih
odprtih površin na regionalni ravni

Ekološki koridorji ipd.

NUP (MOP, MZI),
občine

Urejati povezave med območji ZI za prehajanje
prostoživečih živali
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Povezanost
s CILJI

Obrazložitev UKREPA

Primer območja /
sistemski ukrep (S)

Glavni nosilci
izvajanja

II, V

Spodbujati lokalno oskrbo s hrano in kmetijstvo,
prilagojeno na značaj območij (pri razvoju kmetijstva
upoštevati specifike prostora; Preprečevati posodabljanje poljedelstva, ki bi zahtevalo spremembo vodnega režima v tleh ali celo posege v površinske vode;
Izbirati kmetijske kulture glede na naravne dejavnike
(omejiti monokulture)

npr. Ljubljansko barje

država, občine

Spodbujati biološki, sonaravni, ekstenzivni način
kmetovanja
I

Urediti osnovno infrastrukturo za zagotavljanje
dobrega stanja okolja (npr. urediti kanalizacijsko
omrežje)

S

država, občine

I, II, III, IV, V, VI

Krepitev sodelovanja med institucijami

S

vsi

opredelitev protokola za sodelovanje sektorjev ob
pripravi projektov (okrepiti pomen prostorskega
resorja - ministrstva za prostor - v dialogu z gospodarstvom in infrastrukturo in vzpostaviti platformo
za usklajevanje različnih funkcij ZI in usmerjanje rabe/
dejavnosti)
Okrepiti strateško načrtovanje (implementacija, usklajevanje strategij in povezovanje politik na strateški
ravni) z namenom ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine v podporo ohranjanju identitete prostora,
kakovostnega življenjskega okolja, razvoja turizma,
prostočasnih dejavnosti
III

Urediti formalne pogoje za varstvo in razvoj območja
(npr. izdelati upravljalski načrt območja, zmanjšati
območje formalnega varstva ali vzpostaviti formalno
varstvo ipd.)

S

država, regija, občine

I, II,III, IV, V

Vključitev ključnih delov strategije v Regionalni
prostorski plan (ZUreP-2)

S

regija, občine

I, II,III, IV, V

Vključitev ključnih delov strategije v občinske
prostorske načrte ter v projektne rešitve

S

občine

koncept ZI in ekološke povezljivosti je treba uresničevati preko prostorskega načrtovanja
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Povezanost
s CILJI

Obrazložitev UKREPA

Primer območja /
sistemski ukrep (S)

Glavni nosilci
izvajanja

V

Financiranje projektov celovitega urejanja in oblik
celovitega upravljanja

S

EU, država, regija,
občine

III, VI

Vključevanje javnosti in promocija

S

vsi

S

vsi

Vzpostaviti platformo za promocijo ZI. Vlagati v jasnost
in razumljivost pojma ZI. Sistematizirati spremljanje
opravljanja funkcije ZI, določiti kazalnike, metodologijo
določanja in način prikaza. Meriti in spremljati zadovoljstvo ljudi. Interpretirati ekosistemske storitve in jih
smiselno prikazati skozi razumljive prikaze.
Izobraževati o procesih v okolju in naravi in o trajnostnih oblikah rabe prostora
VI

Spremljanje stanja
Vzpostavitev evidence ključnih podatkov in določiti
kazalnike. Narediti ekonomske analize in določiti
metodologijo računanja koristi (že obstajajo za
posamezna področja, sektorje). Centralno spremljanje
izvedenih ukrepov ter njihove učinkovitosti na področju turizma, poplavne varnosti ipd.
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POGOSTO UPORABLJENE KRATICE
LUR – Ljubljanska urbana regija
OPN – Občinski prostorski načrt
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
NUP – Nosilci urejanja prostora
PERFECT – Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns
RRA – Regionalna razvojna agencija
RRP – Regionalni razvojni program
RPP – Regionalni prostorski plan
ZI – Zelena infrastruktura
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