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Izhodišča

• pomen in število funkcij zelenih površin se z razvojem povečujeta 

• javne zelene površine imajo v trajnostni urbani politiki posebno vlogo

• uveljavlja se celovito in vključujoče urejanje na različnih ravneh

• pomen pridobivata strateško in sodelovalno planiranje in upravljanje



Slovenske razmere

• majhna naselja 

• spremembe v 90tih

• obvezna lokalna gospodarska javna služba

• slabo spremljamo/poznamo stanje 



Kaj nas zanima? 

• kako deluje slovenski sistem

• kakšne spremembe potrebujemo

Ključni pojim

• javne zelene površine

• urejanje javnih zelenih površin 

• sistem urejanja javnih zelenih površin

• vidiki urejanja

• faze urejanja



Sistem urejanja javnih zelenih površin

• organiziran način dela

• kdo, kaj, kako 

• pravila, pristojnosti, razmerja, strokovnost 

• koordinacija med vidiki in fazami

• ni standardov

• planiranje in upravljanje sta predmet stalnega 
usklajevanja interesov in preverjanja 
družbenega soglasja o javnem interesu za 
urejanje   



Raziskava

Predpostavljamo, da je v slovenski sistem urejanja javnih zelenih površin pomanjkljiv in slabo pripravljen 
na razvojne izzive zato ga je treba dopolniti z ukrepi, ki bodo zagotovili bolj celovito in vključujoče 
urejanje.

Teoretični okvir

• urbanistično načrtovanje

• trajnostni urbani razvoj

• nove prakse urejanja

Raziskava (na osnovi ugotovitev iz teoretskega dela):

• vzdrževanje  (faza urejanja) – šibka točka urejanja

• urejanje skupnih stanovanjskih zelenih površin (vrsta zelene površine) – ključne za kakovost bivanja

• vrtičkarstvo (vrsta zelene površine in rabe zelenih površin) – nove prakse urejanja 



Izbrane ugotovitve – teoretični del

• na različnih ravneh in področjih se krepijo prizadevanja za celovito in vključujoče urejanje

• cilj je zagotoviti dostopne, uporabne, povezane in večfunkcionalne javne zelene površine

• celovito urejanje je bistveno za učinkovitost in legitimnost urejanja v vseh fazah

Aktualno je:

• večnivojsko upravljanje

• strateško dolgoročno planiranje razvoja in varstva javnih zelenih površin

• sodelovalno prostorsko planiranje – sodelovalno urejanje

• nova javna uprava - nove prakse upravljanja 



1 Raziskava: Vzdrževanje javnih zelenih površin

• mestne občine (34% prebivalcev države, niso največje po številu prebivalcev) 

• razgovor s pristojnimi za izvajanje GJS (ZGJS, 1993; ZVO-1, 2004))

• polstrukturirani intervjuji, januar 2016 

• pregled 
• internetna stran 
• javno dostopni podatki o izvajalcu javne službe
• lokalni odlok o gospodarskih javnih službah 
• predpisi o določitvi organizacijske oblike izvajanja obveznih lokalnih služb predpisi, ki določajo 

način izvajanja dela in naloge kot so pravilniki in odloki o izvajanju gospodarske javne službe, ki 
vključuje urejanje javnih zelenih površin

• razgovor z odgovornim in Zbornici komunalnega gospodarstva

• razgovor z odgovornim na Ministrstvu za okolje in prostor

• izbrane predhodne raziskave



Vzdrževanje: ugotovite

• večina mestnih občin (8/11) je izbrala za izvajanje dejavnosti javno podjetje 

• sredstev je vedno premalo; v krizi je verjetnost krčenja sredstev velika

• večinoma stabilno financiranje, dve občini kritično znižanje  

• izvajanje dejavnosti ni podprto z enotnimi predpisi 

• sodelovanje med strokovnimi službami je šibko, 

• evidence (razen v eni od mestnih občin) javnih površin v vzdrževanju občine niso javne

• občine ne vodijo evidence vseh površin v javni rabi  

• podatki o zelenih površinah v OPN so nepopolni

• občine pogrešajo možnost ukrepanja na vseh zelenih površinah naselja 

• vključevanje prebivalcev in zasebnih partnerjev je še nerazvito  

• sodelovanje med občinami ni razširjeno

• strokovne službe in izvajalci niso deležni nobenih oblik dopolnilnega izobraževanja



2 Raziskava: Skupne stanovanjske zelene površine

• pregled raziskav in študij o urejanju skupnih stanovanjskih zelenih površin in stanovanjskem vprašanju 
po letu 1990

• intervjuji na mestnih občinah o ravnanju s skupnimi zelenimi površinami v starih soseskah

• na teh površinah se na več načinov prepletata javni in zasebni interes 

• tradicionalno so v javni rabi – prosto dostopne 



Skupne stanovanjske zelene površine:  ugotovitve

• velike razlike med starejšimi (pred letom 1990) in novejšimi 

• novejše 
• manjši obseg, uporabna vrednost in ekološka pestrost 
• vrednost za naselje in prebivalce omejena  
• zasebna last: vzdrževanje urejeno 

• starejše 
• uporabne in ekosistemsko pomembne – za naselje in sosesko
• dotrajane in potrebne prenove 
• mešano lastništvo: vzdrževanje oteženo 
• občine glede ureditve lastništva ravnajo različno 

• za zadovoljevanje potreb po skupnih (javnih) zelenih površinah je ključno prostorsko načrtovanje 

• za celovito večfunkcionalno urejanje stanovanjskih zelenih površin je ključna vloga občine



3 Raziskava: Vrtičkarstvo

• primer MO Ljubljana 

• pregled raziskav in študij

• primerjava razlik med načrtovanjem in neformalno organizirano rabo 

• študija primera skupnostnega vrta Onkraj gradbišča (2010- )



Vrtičkarstvo v MOL: načrtovano tradicionalno in razvito skupnostno

Slike zgoraj: vrtičkarstvo kot trajna namenska raba v MO Ljubljana (vir: www.ljubljana.si; Petkovšek, Delo)

Slike spodaj: vrtičkarstvo kot začasna raba - skupnostni vrt Onkraj gradbišča (osebni arhiv)

http://www.ljubljana.si/


Vrtičkarstvo: skupne ugotovitve

• tradicionalno načrtovanje zanika naravo dejavnosti in sposobnosti prebivalcev 

• potencial vrtičkarstva kot začasne rabe je neizkoriščen

• potencial prebivalcev za delovanje v urejanju prostora je premalo upoštevan

• ovire za sodelovanje so prisotne v javni upravi, stroki in politiki

• posamezni primeri dobre prakse kažejo na spremembe v praksi urejana – občine preizkušajo nove 
oblike delovanja, tudi javna uprava se razvija

• neformalna praksa kaže na sposobnost prebivalcev, da poskrbijo za svoje potrebe

• na tej sposobnosti se v mednarodni praksi razvijajo tudi nove prakse urejanja javnih zelenih površin



Skupne ugotovitve raziskave

• interes za urejanje javnih zelenih površin je v sistemu urejanja prostora razpršeno zastopan

• pomen urejanja javnih zelenih površin - posebej vzdrževanja je v sistemu podcenjen 

• faza planiranja je sistemsko bistveno bolj podprta kot faza vzdrževanja

• v praksi je povezava med posameznimi fazami in ravnmi urejanja šibka, ali pa je ni

• proces preobrazbe lastništva in izvajanja komunalnih dejavnosti še traja

• država se je iz urejanja umaknila, občine omejeno zainteresirane za zagotavljanje javnih zelenih površin

• občine nosijo vsa bremena dolgoročnosti zagotavljanja

• urejanje javnih zelenih površin je na ravni občin osredotočeno izključno na površine v lasti občine in 
javni rabi; upravljaje s površinami v lasti drugih lastnikov in v javni rabi, je problem

• pravni okvir ni nujno slab, problem je odsotnost politične volje za uresničevanje javnega interesa v 
prostorskem načrtovanju (Vrbica, 2016)

• urejanje se na lokalni ravni zaenkrat omejeno učinkovito opira na zasebne partnerje, prebivalce in 
civilno družbo



Izhodišča za razvoj sistema

• organizacijski in z mehki ukrepi 

• umestiti interes za urejanje javnih zelenih površin (varstvo in razvoj) v urbano politiko 

• zagotoviti strateško razvojno planiranje na ravni države in občin 

• poskrbeti z medresorsko sodelovanje

• določiti obveznost opredelitve površin za namen javne rabe v procesu prostorskega načrtovanja

• določiti obveznost občine, da upravlja z vsemi zelenimi površinami naselja (oblike doreče z lastniki)

• opredeliti minimalna enotna merila kakovosti – dobra praksa

• spodbudit združevanje strokovnih služb na ravni občin (parkovne službe)

• zagotovitev razvoj strokovnih standardov in dejavnosti – razvoj znanja – delovnih mest

• upoštevati pomen javnih zelenih površin v vseh naseljih (Šuklje Erjavec, 2006; Vertelj Nared 2014)

• pri planiranju upoštevati vse zelene površine ne glede na lastništvo (Vertelj Nared, Simoneti, 2011; 
Jankovič Grobelšek, 2012)



Kako deluje sistem urejanja javnih zelenih površin?

• sistem je pomanjkljiv 

• ne zagotavlja uravnotežene kakovosti urejanja novih in obstoječih površin 

• za vzdrževanje ni enotnih standardov, spremljanja stanja in ni (strokovnega) razvoja dejavnosti

• ne spodbuja urejanja v javnem interesu (ne sili k reševanju problemov)

• ne varuje dobro javnega interesa

• ni odprt za sodelovanje (vzdrževanje, stanovanjske zelene površine, vrtičkarstvo)

Hrvatini, MO Koper, Januar 2016 (Primorske novice; www.primorske.si)



Kako naprej?

• preveriti razmere na ravni države in pripraviti program razvoja dobre prakse

• vgraditi razvojne cilje varstva in razvoja javnih zelenih površin v urbano politiko države in v druge 
strateške razvojne dokumente

• uvesti zahtevo po strateškem celovitem planiranju in upravljanju

• spodbujati razvoj sodelovalnih praks – aktivno premagovati zadržke do sodelovanja

• spodbuditi izmenjavo izkušenj - sodelovanje med občinami in med izvajalci javne službe

• poskrbeti za strokovni razvoj dejavnosti



Hvala. 

Maja Simoneti
IPoP - Inštitut za politike prostora
Tržaška 2, Ljubljana, Slovenija


