
Izzivi urejanja javnih površin
Dr. Maja Simoneti

Mag. Senka Šifkovič Vrbica in Urška Didovič

IPoP Inštitut za politike prostora, Ljubljana 



Zunanji izzivi - področja
• javno zdravje – javno zdravstvene koristi

• podnebne spremembe – nove naloge, podoba

• zgoščevanje mest – pritisk rabe, nove rešitve
• socialne razlike – prostor, kakovost

• varstvo okolja – okolje, narava



Dobro počutje in javno zdravje
• vpliv zelenih površin na duševno in telesno zdravje je 

dokazano dejstvo

• bližina zelenih površin znižuje vse vzroke smrtnosti
• bližina zelenih površin

– spodbuja gibanje 

– zmanjšuje stres in depresijo (narava, občutek povezanosti)
– preprečuje razvoj astme 

– spodbuja regeneracijo po kapi, operacijah in drugih boleznih 



Javne površine 
• zelene in druge površine v javni rabi

• komunalna oprema - grajeno javno dobro (javna last) 

• lokalna gospodarska infrastruktura?

• javno dobro: dobrine namenjene splošni in 
enakopravni rabi vsakogar (Ustava RS ) 

• javne površine zagotavljajo družbene funkcije, ki jih 

druge površine ne morejo nadomestiti!!



• objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 
lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja

• objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine v javni 
lasti

• minister lahko v soglasju z ministrom, v čigar 
pristojnost spada posamezna vrsta komunalne 

opreme, podrobneje določi vrste komunalne opreme

Komunalna oprema 



Izziv št. 1: urediti položaj javnih površin



Javne površine javna infrastruktura
• Se glede tega lahko strinjamo?

• Katere javne površine so javna infrastruktura za 
izvajanje GJS urejanje in čiščenje javnih površin?

• Kdo odloča?
• Kaj pa površine v javni rabi in zasebni lasti?



Funkcije javnih površin 
• okoljevarstvene: tla, voda, zrak, narava, klima 

• družbene 
– povezanost, socialna enakost, vključenost/varnost
– javno zdravje

– kulturna vrednost okolja in kakovost bivanja

• ekonomske 

– neposredne: vrednost nepremičnin, stroški hlajenja in gretja
– posredne: javno zdravje, varnost, prepoznavnost



Notranji izzivi – naše vsebine  
• okrepiti položaj dejavnosti (strokovnost)
• povezati faze urejanja: načrtovanje in upravljanje 

• povezati vidike urejanja – novi akterji

• povečati sistemske koristi / pozitivne učinke
– kakovost urejanja (cilji, možnosti, dosegljivost)
– obseg površin in standardi urejanje
– vključiti nove akterje (znanje, delo, sredstva)



Javne zelene površine
• ni standardov za načrtovanje – koliko površin
• ni enotnih meril za urejanje – kako 

• ni javnih evidenc

• ni spremljanja stanja in potreb 

• ni možno izstaviti računa glede na rabo



• ni zastopnika javnega interesa za urejanje 

javnih zelenih površin v urejanju prostora 
• ni možno učinkovito zagotavljati kakovosti

– izvajanje javne službe je pogosto omejeno na 
občinske zelene površine v javni rabi 

– ostale zelene površine v lasti občine in drugih 
lastnikov urejajo drugi izvajalci   



Vidiki urejanja 

• okoljevarstveni - okolje in ohranjanje narave 

• družbeni 
– javno zdravje

– socialna enakost, vključenost in povezanost
– trajnostna mobilnost  

– oblikovaje prostora, kulturna vrednost, identiteta 

• ekonomski 



Faze urejanja

• prostorsko in urbanistično načrtovanje 
• investicijsko in izvedbeno načrtovanje 
• graditev

• prevzem, vzdrževanje in raba 
• spremljanje stanja in prenova

!!

?



Položaj izvajalcev javne službe
• veliko izzivov 

• potrebe po razvoju

• omejene naloge, pooblastila in možnosti
• izključenost iz načrtovanja 
• podcenjevanje dela in nalog



Kako se izvaja javna služba ? 
• prevladujejo javna podjetja

• režijski obrati v majhnih občinah
• koncesija ni zares dobra rešitev
• potrebujemo stalnost in strokovno 

odgovornost 

• problem sta kadrovska zasedba in 

kvalificiranost



Rešitev je sodelovanje 
• med izvajalci (strokovna zbornica)

– izkušnje 
– pogoji delovanja

– razvoj dejavnosti

• med občinami 
– dobre prakse  

– skupne službe - ekonomija obsega, strokovnost



Sodelovanje 

• strokovno – integriteta, razvoj, položaj dejavnosti 
• v fazah urejanja prostora – vključevanje v načrtovanje 
• z nosilci urejanja prostora - usklajevanje

• občina – vizija, cilji, potrebe, načrti  
• država – strukturna podpora, spremljanje stanja

• uporabniki, javnost – mnenje, potrebe, soupravljanje

• interdisciplinarna strateška zavezništva



Razvoj – opolnomočenje
• strateški pristop k izvajanju dejavnosti 
• javne površine kot javna infrastruktura  
• krepitev dejavnosti - celovito obvladovanje dejavnosti

• pogoji urejanja javnih površin v zasebni lasti
• pogoji urejanja drugih zelenih površin
• javne evidence

• kakovost 

• ozaveščanje – zavezništva - sodelovanje



Kaj pa vloga države? 
• pomen in vloga dejavnosti 

• smernice, spremljanje stanja in nadzor 

• sistemsko financiranje 

• razvoj stroke in znanja 

• predpisi in mehki ukrepi – dobre prakse, izmenjave, 

povezave



Predpisi za izvajanje dejavnosti

• ureditev statusa javnih površin (javna naročila)
• potrebujemo urejene evidence – naloga občin
• koristile bi nam smernice in normativi za izvajanje

• kvalificirana delovna sila

• ekonomija obsega – združevanje 
• potrebujemo uporabniška telesa za dialog z javnostjo in lokalno 

skupnostjo

• potrebujemo sistemski vir sredstev



Zaključki 
• pomen in število funkcij javnih površin se povečujeta
• javne zelene površine imajo posebno vlogo v 

konceptu trajnostnega urbanega razvoja 

• uveljavlja se celovito, koordinirano in povezano 

urejanje na različnih ravneh
• aktualna sta strateško razvojno načrtovanje in 

sodelovalno urejanje  


