
dr. Sašo Šantl

ZELENA INFRASTRUKTURA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ



VSEBINA

• Razvoj koncepta zelene infrastrukture

• Elementi zelene infrastrukture

• Ekosistemske storitve

• Praksa

Priročnik za prepoznavanje in načrtovanje zelene infrastrukture:
http://www.izvrs.si/prirocnik-za-prepoznavanje/

http://www.izvrs.si/prirocnik-za-prepoznavanje/


Koncept zelene infrastrukture (ZI)

Začetki v 80. letih na področju komunalnega urejanja naselij      
-> urejanje padavinskega odtoka v naseljih z blaženjem 
erozijskih procesov in izboljšanjem napajanja podzemnih 
vodonosnikov. 

2006: ZI kot ekološki okvir za okoljsko, družbeno in ekonomsko 
zdravje.

2013 (Evropska komisija): »Zelena infrastruktura je strateško 
načrtovana mreža naravnih in polnaravnih območij, pri čemer 
so druge okoljske značilnosti zasnovane in upravljane tako, da 
nudijo širok nabor ekosistemskih storitev. Vključuje zelene 
(modre) prostore in druge fizikalne značilnosti na kopenskih, 
obalnih in morskih območjih. Na kopnem je ZI prisotna v 
ruralnem in urbanem okolju.«



Koncept zelene infrastrukture (ZI)

Več zelenih površin v urbanih območjih (tudi poslovno industrijskih): bolj učinkovito upravljanje z meteornimi vodami, 
izboljšanje mikroklime (manjša poraba energije za hlajenje, manj hrupa, vetra, boljši zrak, manj ozona ipd. Več zelenih 
površin samo po sebi vzpodbuja prebivalstvo, da so bolj fizično aktivni, prebivalstvo je na splošno boljšega duševnega in 
fizičnega zdravja.

Javna ZI (stroški): Redno vzdrževanje, varnost, odkupi zemljišč ipd.

Veliko koristi je predvsem javnega in trajnostnega značaja. Povečanje ZI v prostoru je pomemben cilj, ki ga podpira Evropski 
Zeleni dogovor (ang. Green Deal). Zakaj? Npr. kakovostnejše in bolj zdravo domače okolje pomeni manj potovanj, kar 
pomeni doseganje ciljev: manj prometa -> manj emisij! 

Izzivi: Nerazumevanje ali strah ljudi, na primer pred prevelikim številom ptic, ki lahko pod drevesi povzročajo nesnago ali 
pred mrčesom in glodavci, ki lahko predstavljajo nadlogo in nevarnost širitve bolezni. 

Utemeljenost: Pregled uspešnosti projektov ZI: pri 44 % projektih je prišlo do zmanjšanja stroškov in v 25% primerih 
projektov do povečanja stroškov. Najbolj opazni prihranki so bili zaradi manjših stroškov pri protipoplavnih rešitvah zaradi 
nalivov (meteornih voda) in pri hlajenju ali ogrevanju stavb. 



Elementi zelene infrastrukture s primeri

© Matija Turk© Rok 
Breznik

Zračni posnetek obnove dveh meandrov potoka Stržen na Cerkniškem polju © Hidrotehnik d.o.o. 



Ekosistemske storitve in biodiverziteta

Soodvisnost zalog posameznih ES:

- sinergija: npr. več gozda -> večja zaloga lesa, večji ponor CO2, večje zadrževanje padavin, … 
- navzkrižje: npr. intenzivno kmetijstvo -> večja proizvodnja hrane -> manjša samočistilna sposobnost, manj turizma, …



Ekosistemske storitve in biodiverziteta
Hipotetična soodvisnost med intenziteto rabe prostora in zalogo 
ekosistemskih storitev ter prisotnostjo določene živalska/rastlinske vrste

Indeks povprečne 
številčnosti vrste (PŠV)

Visoka biotska raznovrstnost je pokazatelj 

večje zaloge in raznolikosti ES določenega 
območja in obratno.

PŠ
V



Prepoznavanje in načrtovanje ZI na različnih 
prostorskih in administrativnih ravneh



Praksa – Krajinska zasnova občine Ankaran 



Prepoznavanje ZI v prostoru – občina Ankaran

Upoštevani sloji Varstveni režim / dejanska raba
Biodiverziteta 1 Natura 2000

Biodiverziteta 2 Zavarovana območja
Biodiverziteta 3 Naravne vrednote_območja
Biodiverziteta 4 Naravne vrednote točke
Biodiverziteta 5 Ekološko pomembna območja
Ekosistemska storitev 6 Kopalne vode

Ekosistemska storitev 7 Vodovarstvena območja
Ekosistemska storitev 8 Vodna in priobalna zemljišča
Ekosistemska storitev 9 Poplavna nevarnost

Ekosistemska storitev 10 Varovalni gozdovi

Ekosistemska storitev 11 Kulturna dediščina
Primernost glede na DR 12 Dejanska raba prostora

Trenutno poteka posodobitev sloja dejanske 

rabe z vključitvijo prepoznavanja zelenih 
površin znotraj območij poselitve.



Praksa – Ureditev reke Sore v Medvodah

Dva cilja:

- poplavna in erozijska varnost (zaščita brežin, 
zagotovitev pretočnega prereza za visoke vode)
- izboljšanje stanja ribjih populacij 
(prehodnost praga, vzpostavitev habitatov za 

ribje populacije v različnih razvojih stadijih)

Poplave in erozija levega brega reke Sore (l. 2014).

Obstoječi prag za stabilizacijo struge
in začasno utrditvijo levega brega po poplavah 
in eroziji. 



 

Praksa – Ureditev reke Sore v Medvodah



Praksa – Ureditev reke Sore v Medvodah

Rekonstrukcija praga v drčo in ribjo stezo.

Stabilizacija brežin.

Izboljšanje habitatnega stanja 
(skale, jezbice).

Dodatno:

- zasaditev za povečanje osenčenosti -> 

izboljšanje habitata, omilitev pregrevanja 
vode, privlačnost brežin za oddih…

Stroški: 550.000 EUR (Vodni sklad in 
občina Medvode).



Izboljšanje prehodnosti v urbanih območjih

V ograjah, ki so namenjene samo 

ohranjanju zasebnosti, označbi meje 
ali zaščiti lastnine, se lahko 
vzpostavijo prehodi za manjše živali.



Ali so mokrišča in ribniki tovarne komarjev? 
Ni nujno ….

Zdrava mokrišča in sonaravno urejeni ribniki niso 
domovanje nekontroliranih populacij komarjev, 

namreč so domovanje številnim drugim vrstam (kačji 
pastirji, žabe, ribe, ptice, druge žuželke …), ki se 
prehranjujejo z ličinkami in odraslimi komarji!  

Za uspešno razmnoževanje tigrastih komarjev je 
dovolj že voda v zamašku plastenke!

Izzivi - npr. komarji
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