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Urejanje zelenih površin

• vloga zelenih površin v urbanem okolju

• razvoj od parkov do zelene infrastrukture 

• trendi: celovito in vključujoče

• izzivi: varstvo in razvoj, vzdrževanje

• slovenski sistem

• izzivi



Funkcije zelenih površin v naselju

• higienska / zdravstvena: zdravje človeka in okolja

• socialna 

• oblikovna / morfološka

• ekološka / narava v mestu

• rekreacijska 

• reprezentančna

• ekonomska

• uporabna

• kakovost bivalnega okolja
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Funkcije dreves

• narava v malem 

• posamezno drevo šteje

• ukrepi za varstvo in nego

• načrtovanje

• prostor pod in nad zemljo

• izbira vrste

• kakovost sadike in saditve



Razvoj od parka do zelene infrastrukture

• prvinska potreba po stiku z urejeno naravo – z vegetacijskimi prvinami 
– se kaže v prisotnosti ne-pridelovalnih površin - ob bivališčih  

• simbolni pomen rastlin pri urejanju bivalnega prostora – drevo (vaška 
lipa), drevored (označba v krajini)

• srednjeveško mesto - zdravstveni pomen odprtih in zelenih površin
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Javni park in industrijsko mesto

• prvi javni parki so v Evropi za javnost odprti vrtovi aristokracije 

• v 19. stoletju se z razvojem industrijskega mesta pojavijo prve 
namenske javne ureditve, med njimi najbolj znani park Central Park v 
New Yorku 

Na slikah načrt za Regent‘s Park iz leta 1833 (Camden, London) in današnji prizor iz istega parka.   



Vrtno mesto

• slabi pogoji bivanja v hitro rastočih industrijskih mestih proti koncu 
devetnajstega stoletja vplivajo na razvoj ideje o idealnem mestu

• vrtno mesto zagotavlja življenje v urejeni naravi – idealne razdalje in 
dostopne zelene površine

• ideja se ne uveljavi – spalna naselja

• ideale povzema ideja stanovanjske soseske in modernega mesta (npr. 
Nova Gorica, Velenje)

Na slikah: shema vrtnega mesta, Ebenezar Howard: Garden Cities of To-morrow, 1898 in drugo vrtno 
mesto v GB Welwyn (1919). 9



Zelene površine - zeleni sistem

• 20. stoletje: hitra rast mest po II.svetovni vojni in zaostritev okoljskih 
problemov zaradi razvoja industrije
• zelene površine so pomembne za človeka: parki, soseske, otroška 
igrišča, vrtički, urejeni mestni gozdovi, zeleni pasovi ob vodotokih ...
• pomen pa se pripisuje tudi stanju narave, izpostavi se ekološke 
funkcije zelenih površin in povezanosti površin 
• uveljavi se koncept zelenega sistema: povezave površin v naselju in 
zaledju; zelene poteze in stopalni kamni (izrazi iz ekologije), da lahko 
živali in rastline prehajajo

• namen sistema (povezovanja) je izboljšava funkcij zelenih površin in 
krepitev učinkov (ekoloških, uporabnih, oblikovnih) 10



Zelena infrastruktura 

• 21. stoletje: varstvo okolja, podnebne spremembe, javno zdravje
• vloga urejenih zelenih površin za kakovost bivanja in spopadanje naselij 
z izzivi prihodnosti se povečuje – trajnostni razvoj (TUS, CPS)
• pomen se pripisuje naravnim in drugim urejenim zelenim površinam 
(zelene strehe, stene) in povezanosti se stopnjuje, ne več samo ekološka 
ampak tudi z vidika upravljanja, usklajevanja funkcij

• cilj je povečati stabilnost sistema in učinke zagotavljanja funkcij

• Hamburg, EU Zelena prestolnica, 2011, 67 km2 novih in povezanih zelenih površin

11



Trendi in izzivi

• celovito urejanje – vse zelene površine, vse funkcije

• vključujoče urejanje: upoštevati večfunkcionalnost, povezati vse pristojne 
in vključiti nove deležnike (lastnike, prebivalce, gospodarske subjekte NVO)

• zveznost urejanja: od strateškega do podrobnega načrta, izvedbe in 
rabe, vzdrževanja in prenove  
• vzdrževanje (dolgoročno zagotavljanje funkcij) 

• strategija varstva in razvoja zelenih površin
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Slovenska praksa

• nepovezana (načrtovanje – raba – vzdrževanje – prenova)
• sistemsko pomanjkljiva ureditev (strokovno in organizacijsko)
• vzdrževanje kot gospodarska javna služba praktično v celoti prepuščeno 
občinam (ni standardov, spremljanja stanja)
• velike razlike med občinami, med središči in drugimi naselji 

• nerešeno lastništvo in pristojnosti za urejanje (javne površine: v javni 
rabi, v občinski lasti, v lasti drugih pravnih in fizičnih oseb)
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Izzivi – strokovni, organizacijski, finančni

• površine
• ureditve
• vzdrževalna dela in naloge 
• sredstva

• notranje usklajevanje in sodelovalno urejanje (nova partnerstva)
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ločeno od objekta bivanja 





Kaj je aktualno?

• strateški pristop in sodelovanje
• povezovanje področij na ravni občine in izven z drugimi pristojnimi za 
vidike urejanja (narava, vode, gozd …)
• sodelovanje z lastniki nepremičnin, prebivalci, gospodarstvom, društvi

• ekstenzivno vzdrževanje : stroški, biotska pestrost, klimatske spremembe
• prenos del in nalog : organizirano sodelovanje – sodelovalno urejanje
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Kaj jeaktualno?


