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GRETA BRIFING 2 //

Povezovanje zelene infrastrukture  
s strateško presojo vplivov na okolje
Avgust 2019

https://www.espon.eu/green-infrastructure

Strateška presoja vplivov na okolje (SEA) je upravni postopek in 
instrument, ki spremlja odobritev in sprejetje strategij, načrtov in 
programov (SPP) z možnimi vplivi na okolje.

Namen postopka SEA je zagotoviti visoko raven varstva okolja in 
prispevati k vključevanju okoljskih vidikov v pripravo in sprejetje 
vseh SPP. Uporablja se na različnih ravneh načrtovanja (tj. na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni).

Projekt GRETA je želel poiskati koncepte in metode za vključevanje 
koristi in izzivov zelene infrastrukture v odločanje ter informirano 
načrtovanje (glej brifing 1 in 3).

To poročilo ima namen izpostaviti:

• Kako bolj strateško razmišljati o zeleni infrastrukturi in 
ekosistemskih storitvah v podporo prostorskemu in 
urbanističnemu načrtovanju?

• Kako obravnavati zeleno infrastrukturo kot celosten koncept in 
pristop k odločanju na podlagi znanja?

• Kako najbolje uporabiti koncepte zelene infrastrukture in 
ekosistemskih storitev v okviru strateške presoje vplivov na 
okolje?

EVROPSKA UNIJA

So�nancira Evropski sklad za regionalni razvoj

Navdih za oblikovanje politik s prostorskimi dokazi

https://www.espon.eu/green-infrastructure
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Glede na veliko različnih koristi zelene infrastrukture so 
naslovniki tega brifinga namenoma raznovrstni in vključujejo:

• Javne uprave, odgovorne za izvajanje celostnih prostorskih 
načrtov na kateri koli ravni v državah Evropske unije (EU) (in 
državah, ki želijo postati članice EU). To vključuje prostorske 
načrtovalce in vse podporne agencije, ki so pri opravljanju 
svojih nalog pripravljene spodbujati bolj vključujoče in 
odporno prostorsko načrtovanje in urbanistično načrtovanje 
z inovativnimi postopki javnega naročanja.

• Vire znanja, strokovnjake in svetovalce, ki izvajajo 
strateške okoljske študije za javne organe in njihove subjekte.

• Ekološke skupine in izobraževalne ustanove, ki 
vodijo okoljske izobraževalne programe za povečanje 
ozaveščenosti o pomembnosti vključevanja zelene 
infrastrukture kot pomembnega merila pri načrtovanju.

• Splošno javnost, ki jo zanima, kako se sprejemajo planske 
odločitve, in se želi vključiti v celostno vizijo koristi, ki jih 
lahko ima „pristop načrtovanja z naravo“ na okolje ter njihovo 
zdravje in dobro počutje.

Zelena infrastruktura v okviru 
celostnega prostorskega načrtovanja
Prostorsko načrtovanje je disciplina, ki omogoča prostorski 
razvoj s prepletanjem uporabe drugih javnih politik, ki vplivajo 
na prostorsko organizacijo in upravljanje prostora, vključno z 
biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi spremembami in vodami.

EU opredeljuje zeleno infrastrukturo kot strateško načrtovano 
omrežje naravnih in polnaravnih območij z drugimi okoljskimi 
značilnostmi, ki so načrtovana in upravljana tako, da 
zagotavljajo širok spekter ekosistemskih storitev. Vključuje 
zelene prostore (ali modre, če gre za vodne ekosisteme) 
in druge fizične značilnosti v kopenskih (vključno z obalnimi) 
in morskih območjih.1 Na kopnem je zelena infrastruktura 
prisotna v mestnem, primestnem in podeželskem prostoru. 
Okvir 1 prikazuje močno povezavo med zeleno infrastrukturo in 
prostorskim načrtovanjem.

Na splošno je vključevanje zelene infrastrukture v prostorsko 
načrtovanje ubralo dva pristopa:

• Zelena infrastruktura velja za posebno področje politike, 
prostorskega načrtovanja in urbanizma (na enaki ravni kot 
stanovanja, raba prostora in promet). Pri tem pristopu se 
zelena infrastruktura obravnava predvsem kot ,predmet‘ 
načrtovanja (in ne kot rezultat načrtovanja), ki se uporablja za 
obstoječa zavarovana območja, kot je omrežje Natura2000.

Okvir 1. Ključne značilnosti zelene infrastrukture:
• Povezljivost – ustvarjanje omrežja geografskih območij.

• Večfunkcionalnost – zagotavljanje več funkcij ob hkratnem 
zagotavljanju pomembnih ekosistemskih storitev.

• Pristop na več ravneh – povezovanje urbanega, 
primestnega in podeželskega prostora s prostorskim 
načrtovanjem.

• Zelena infrastruktura kot ,produkt‘ ali rezultat celostnega 
pristopa k načrtovanju, kjer se razvojne potrebe in zahteve po 
varovanju uskladijo v istem prostorskem načrtu, ki se pripravlja 
na različnih ravneh (regionalna, lokalna/mestna).

Projekt GRETA podpira zamisel, da bi morali ekološki procesi 
informirati celostno prostorsko načrtovanje in da je tovrstni pristop 
predpogoj za trajnostni ekološki, gospodarski in družbeni razvoj.

Zato je primerno, da bi koncept zelene infrastrukture in njeni 
pristopi zagotovili celostni okvir, ki podpira celovito oceno takšnih 
ekoloških procesov, njihovih vzorcev in prostorskih porazdelitev.

Kljub pomembnim primerom dobre prakse zrelih sistemov 
prostorskega načrtovanja, ki vključujejo pristop zelene 
infrastrukture (glej okvir 2), je v postopku načrtovanja še vedno 
velika negotovost glede tega, kako in v katerih fazah načrtovanja 
je mogoče uporabiti pristop zelene infrastrukture in ekosistemskih 
storitev. Prav tako je lahko nejasno, kako najbolje izkoristiti 
povezovalno zmogljivost pristopa za podporo trajnostnemu 
razvoju.

Okvir 2. Iz prakse - Baskija: Upoštevanje zelene 
infrastrukture za prilagajanje podnebnim 
spremembam v smernicah regionalnega prostorskega 
načrtovanja

Baskija ima močan sistem prostorskega in urbanističnega 
načrtovanja, ki: i) je integriran, večstopenjski in večsektorski 
s povezanostjo instrumentov načrtovanja; ii) uporablja 
operativne mehanizme upravljanja; iii) vključuje dopolnjujočo 
se porazdelitev pristojnosti med javnimi upravami (regionalnimi, 
pokrajinskimi, lokalnimi); in iv) ga označuje kultura upravljanja 
prostora. Pomembni vidiki so tudi varstvo naravnega kapitala 
in izboljšanje zelene infrastrukture z obsežnimi dejavnostmi 
na področju na naravi temelječih rešitev (dodatne koristi in 
pristop brez obžalovanja), kot tudi ključne dopolnilne aktivnosti, 
tj. prostorska in urbana regeneracija, oziroma upoštevanje 
zdravja pri urbanističnem načrtovanju.

Baskija je prav tako odobrila močno podnebno strategijo z 
izrecnimi ukrepi za vključevanje prilagajanja v prostorsko 
načrtovanje in za razporejanje virov v smeri odpornega urbanega 
razvoja. Obstoj obsežnih informacij o nevarnostih in vplivih 
podnebja (podnebne napovedi, karte poplavne ogroženosti, 
študije o mestnih toplotnih otokih, lokalne ranljivosti) je bil prav 
tako ključnega pomena za doseganje operativnega vključevanja 
prilagajanja na podnebne spremembe v instrumente.

Baskovske smernice prostorskega načrtovanja so instrument, 
ki opredeljuje prostorski model in razvoj v regiji ter priporočila 
za celovito, sektorsko in urbanistično načrtovanje. Ponazarjajo 
pionirske in nove izkušnje pri vključevanju podnebnih 
sprememb v načrtovanje, kjer so zelena infrastruktura in na 
naravi temelječe rešitve hrbtenica prilagajanja na podnebne 
spremembe. Te smernice so bile oblikovane v dveh pilotnih 
instrumentih: Integrirani načrt metropolitanskega območja 
Bilbaa in poznejši glavni načrt mesta Bilbao. Spoznanja iz tega 
procesa na treh ravneh načrtovanja bi lahko služila kot navdih v 
drugih teritorialnih kontekstih.

1 Evropska komisija. 2013. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij ,Zelena 
infrastruktura – izboljšanje evropskega naravnega kapitala‘.
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Strateška presoja vplivov na okolje za 
upravičenje vrednosti zelene infrastrukture
Čeprav v EU obstajajo različni sistemi načrtovanja, je strateška 
presoja vplivov na okolje (SEA) postopek, za katerega direktiva 
EU zahteva, da se prenese v nacionalne politike vseh držav EU 
za vse strategije, načrte in programe (SPP) z možnimi vplivi 
na okolje. Postopek podpira izvajanje sektorskih politik EU (tj. 
podnebne spremembe, voda, biotska raznovrstnost, morje, 
odpadki, energija, promet, razvoj podeželja, ribištvo, strukturni 
skladi in kohezija), kot je prikazano na sliki 1.

SEA je orodje, ki temelji na Direktivi 2014/52/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 20142 , minimalni standardi 
in določbe pa so bili preneseni v nacionalno zakonodajo po vsej 
Evropi.

S postopkom SEA naj bi se zagotovilo, da vse pogodbenice čim 
prej vključijo presojo vplivov na okolje v pripravo in sprejetje vseh 
SPP, da se zagotovi visoka raven varstva okolja in spodbudijo 
dolgoročne trajnostne prakse.

Poli�ke
o podnebnih 
spremembah

Direk�va 
SEA

Energetske in 
prometne 

poli�ke

Poli�ke na 
področju voda, 

morja, odpadkov 
in biotske 

raznovrstnos�

Poli�ke ESI, 
kohezija, razvoj 

podeželja, ribištvo

Slika 1. Sektorske politike, ki jih je mogoče podpreti s strateško 
presojo vplivov na okolje (SEA).

Člen 3 direktive določa, da: „Presoja vplivov na okolje na primeren 
način glede na vsak posamezni primer opredeli, opiše in presodi 
neposredne in posredne pomembne vplive projekta na naslednje 
dejavnike:
a. prebivalstvo in zdravje ljudi;

b. biotsko raznovrstnost, s posebnim poudarkom na vrste in 
habitate, ki so zavarovani v skladu z Direktivo 92/43/EGS in 
Direktivo 2009/147/ES;

c. tla, prst, vodo, zrak in podnebje;

d. materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino;

e. medsebojno delovanje dejavnikov iz točk (a) do (d).“

Integralna narava koncepta zelene infrastrukture in 
ekosistemskih storitev zagotavlja, da se obravnavajo zgoraj 
navedeni dejavniki iz direktive iz točk od (a) do (d) in njihove 
medsebojne povezave.
V členu 5 se direktiva nanaša tudi na:

„(d) opis razumnih alternativnih možnosti, ki jih je preučil 
nosilec projekta in ki so ustrezne za projekt in njegove 
posebne značilnosti, ter navedbo glavnih razlogov za izbrano 
rešitev, pri čemer se upoštevajo vplivi projekta na okolje;“

V zvezi s tem bi se lahko zeleni infrastrukturni pristop uporabil 
za primerjalno analizo načrtovalskih in oblikovalskih alternativ, 
pri čemer bi se zelena infrastruktura in ekosistemske storitve 
obravnavale kot načrtovalska merila za:

• Izboljšanje ekosistemskih storitev v primeru kompromisov.

• Spodbujanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem 
po ekosistemskih storitvah kot podpora sektorskim 
politikam.

• Podpora fizični in funkcionalni povezljivosti za naravne 
procese in zaradi biotske raznovrstnosti.

• Zagotavljanje uporabe načel rabe prostora v prostorskem 
načrtovanju, ki temeljijo na glavnih elementih opredelitve/
koncepta zelene infrastrukture: i) povezljivost: zamisel 
o omrežju, ki ne predstavlja le fizične, ampak tudi 
funkcionalno povezljivost; ii) večfunkcionalnost; iii) pristop 
na več ravneh.

Vključevanje zelene infrastrukture v postopek SEA bi lahko 
pomagalo vzpostaviti skupni okvir za izvajanje zelene 
infrastrukture v vseh državah članicah – okvir, v katerem se 
zelena infrastruktura ne spodbuja le kot sektorski element 
načrtovanja, ampak prispeva k izboljšanju strateškega 
razmišljanja in umeščanju ekoloških procesov ter njihovih 
koristi kot ustreznih načrtovalskih meril za bolj prilagodljiv 
prostorski razvoj.

Za učinkovito izpolnjevanje zahtev iz direktive (glej sliko 2) 
na podlagi GRETA raziskav, predlagamo postopek SEA za 
izvajanje zelene infrastrukture in ekosistemskih storitev v 
SPP, zlasti za integrirane prostorske načrte in načrte rabe 
prostora.

Preostala poglavja tega brifinga omogočajo podrobnejši 
vpogled z vidika zelene infrastrukture za ustrezne faze v 
postopku SEA s poudarkom na integriranih instrumentih 
načrtovanja.

2 Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Postopek SEA trenutno v ocenjevanju  
http://ec.europa.eu/environment/eia/s-refit.htm

http://ec.europa.eu/environment/eia/s-refit.htm
http://ec.europa.eu/environment/eia/s-refit.htm
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Pregled
Katere strategije, načr�

in programi (SPP) bi 
morali bi� predmet 

postopka SEA?

Vsebinjenje
Katera vprašanja je 
treba obravnava�

v poročilu?

GRETA Briefing 1:
Sestavni deli zelene 

infrastrukture

GRETA Briefing 3:
Protokoli o: kar�ranju; 

sinergijah in kompromisih; 
ponudbi in povpraševanju; 

dostopnos�

Upoštevanje vidikov 
SPP, ki so dovzetni za 
okoljske, socialne in 
gospodarske vplive in 
so zato primerni za 
obravnavo preko 
zelene infrastrukture. 

Spremljanje
Vplivi ukrepov na 

okolje

Opredelitev sistema 
dostopa do učinkov SPP 
z dolgoročno 
perspek�vo.

Odločanje
Prečiščen končni 

načrt

Uporaba 
previdnostnega načela 
za usmerjanje odločitev 
v pogojih negotovos� 
na podlagi pristopa 
zelene infrastrukture in 
ekosistemskih storitev.

Posvetovanje
Razumevanje 

stališč imenovanih 
organov in javnos�

Obravnava zelene 
infrastrukture kot 
celostnega pristopa za 
razumevanje posledic 
različnih scenarijev 
načrtovanja. 
Povečanje ozaveščenos� 
o večstranskih koris�h.

Ocenjevanje in 
dokumen�ranje
Okoljsko poročilo 
in osnutek načrta

Razumevanje obstoječega 
naravnega kapitala, biotske 
raznovrstnos� in 
zagotovljenih ekosistemskih 
storitev ter ocenjevanje 
učinkov SPP. Upoštevanje 
kompromisov in sinergij.

GRETA Brifing 1:
Kaj je zelena 

infrastruktura? Glavne 
koris� in neželeni učinki 

GRETA Brifing 3:
Protokoli o ekonomskem 

vrednotenju

GRETA Brifing 3:
Kazalniki v okviru 

protokola kar�ranja

Slika 2. Določitev vstopnih točk za upoštevanje koncepta in pristopa zelene infrastrukture (GI) in ekosistemskih storitev (ES)  
v postopku strateške presoje vplivov na okolje (SEA) za prostorske načrte in načrte rabe tal. [SPP - strategije, načrti in programi]
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VSEBINJENJE Katere strategije, načrti in 
programi bi morali biti predmet postopka SEA?

Postopek vsebinjenja zagotavlja, da se presoja izvede le za 
načrte, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje, na podlagi meril 
iz Priloge II k direktivi.

OBSEG Katera vprašanja je treba obravnavati 
v okoljskem poročilu?
Ta faza postopka SEA pomaga določiti obseg presoje, ki je 
opredeljen v skladu z različnimi ravnmi načrtovanja.

Vključitev zelene infrastrukture v obseg bo omogočila bolj 
poglobljeno preučitev glede tega, kateri vidiki SPP bodo verjetno 
negativno vplivali na okolje in na zagotavljanje ekosistemskih 
storitev (npr. v zvezi s podnebnimi spremembami in vplivi na 
biotsko raznovrstnost), ter pomagala določiti, katere strokovnjake 
vključiti v ekipo SEA.

S kom se je treba posvetovati o zeleni infrastrukturi (sestavni 
deli, koristi) v postopku SEA? Faza posvetovanja o planu naj 
bi dosegla čim širši krog deležnikov s področij od kmetijstva, 
gozdarstva in gospodarjenja z vodami do prometa, energije in 
zdravja. 

Ne pozabite na neobičajne deležnike (pomislite na tiste, ki so 
pogosto izpuščeni, npr. lokalna skupnost, nepremičninsko 
področje/ investitorji).

Ta proaktivni pristop k širokemu posvetovanju se zdi izvedljiv v 
okviru veljavne nacionalne okoljske zakonodaje.

Rezultati te faze določanja obsega bodo zagotovili jasnejše 
razumevanje vidikov, ki bi morali biti zajeti v okoljskem poročilu.

Dobro upravljanje, ki upošteva horizontalne  (različni sektorji/
oddelki/zainteresirane strani) in vertikalne (pristop na več 
ravneh/upravne ravni) razsežnosti, je ključnega pomena.

 

OCENJEVANJE in DOKUMENTIRANJE:

Okoljsko poročilo in osnutek načrta
Ta faza postopka SEA zadeva ocenjevanje pričakovanih vplivov 
in pregled ustrezne dokumentacije, in sicer okoljskega poročila 
in osnutka načrta.

Vključitev koncepta in pristopa zelene infrastrukture v fazo 
ocenjevanja zahteva poznavanje obstoječega naravnega 
kapitala, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev ter 
oceno učinkov SPP ob upoštevanju povezljivosti (tj. fizične in 
funkcionalne), kompromisov in sinergij ter prispevka omrežja k 
ciljem politike SPP.

Faza ocenjevanja bi se lahko strukturirala v tri stopnje:

• Izhodišče in diagnoza naravnega kapitala, biotske 
raznovrstnosti in ekosistemskih storitev.

• Ocenjevanje učinkov SPP na zeleno infrastrukturno omrežje 
(tj. izguba ekosistemskih storitev, razdrobljenost) in prispevek 
omrežja k ciljem politike SPP (tj. ravnovesje med ponudbo in 
povpraševanjem po ekosistemskih storitvah).

• Primerjalna analiza alternativnih scenarijev načrtovanja, pri 
čemer je zelena infrastruktura načrtovalsko merilo.

Stanje in ocena
Metode GRETA za kartiranje fizične in večfunkcionalne zelene 
infrastrukture bi lahko služile oblikovanju podlag in stanja ter 
pomagale pri:

• stanju in oceni potencialnih zelenih infrastrukturnih 
elementov (glej GRETA brifing 3 Metoda fizičnega kartiranja 
– ocenjevanje in povezovanje pomembnih naravnih 
območij).

• Opredelitvi žarišč potencialne zelene infrastrukture, pa 
tudi pomanjkljivostih zaradi fragmentacije krajine. (Glej 
GRETA brifing 3, Metoda fizičnega kartiranja – ocenjevanje 
in povezovanje pomembnih naravnih območij‘ in ,Metoda 
kartiranja osnove ekosistemskih storitev – ocenjevanje 
večfunkcionalnosti‘).

• Opredelitvi področij priložnosti, ki zahtevajo večje varovanje 
ali obnovo za povečanje prednostnih naložb. (Glej GRETA 
brifing 3 Metoda sinergij in kompromisov: statistična in 
grafična analiza).

Ocenjevanje učinkov
Ena od vlog postopka SEA je upravljanje zapletenosti 
odnosov, konfliktov in potencialnih sinergij, ki bi jih lahko imeli 
različni ukrepi strategije ali načrta, ki se ocenjuje. Postopek 
SEA ocenjuje morebiten vpliv SPP na okolje, vključno z 
biotsko raznovrstnostjo. Pomembno je tudi, da preuči, kako 
ekosistemske storitve, ki jih zagotavlja zelena infrastruktura, 
podpirajo cilje SPP.

Metode GRETA podpirajo ocenjevanje učinkov na dva različna 
načina:

1. Ocenjevanje pomembnih vplivov SPP na omrežje zelene 
infrastrukture, biotsko raznovrstnost in zagotavljanje 
ekosistemskih storitev. Glej metode GRETA za fizično 
in večfunkcionalno kartiranje zelene infrastrukture in 
dostopnost v brifingu 3.

2. Zelena infrastruktura in zagotavljanje ekosistemskih storitev 
ter njen prispevek k doseganju prednostnih nalog, namenov 
in ciljev politike SPP. Glej GRETA brifing 3 ,Metoda dobave 
in povpraševanja – kartiranje‘ za ocenitev ponudbe in 
povpraševanja zelene infrastrukture.

Za več informacij o metodah GRETA za odločanje in 
ocenjevanje vplivov obiščite GRETA brifing 3 Planning for 
Green Infrastructure: Methods to support policy and 
decision-making na   https://www.espon.eu/green-infrastructure

Če želite izvedeti več o koristih in stranskih učinkih zelene 
infrastrukture, obiščite GRETA brifing 1. Unpacking 
Green Infrastructure na https://www.espon.eu/green- 
infrastructure

http://www.espon.eu/green-
http://www.espon.eu/green-infrastructure
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Pristop zelene infrastrukture in ekosistemskih storitev, ki ga 
je uporabila raziskava GRETA, bi pomagal pri obravnavi 
zapletenosti sistema s celovito ocenitvijo povezav med različnimi 
okoljskimi vprašanji in politikami, da se zmanjša tveganje za:

• Negativne interakcije in nedosledne cilji politike.

• Zamujene priložnosti za raziskovanje in spodbujanje 
pozitivnih interakcij.

• Neustrezno dodelitev sredstev, povečanje naložbe v blažilne 
ali izravnalne ukrepe.

Primerjalna analiza alternativnih planskih 
scenarijev
Postopek SEA zahteva, da vsak SPP preuči različne planske 
scenarije.

Scenariji so učinkovit način za spopadanje z negotovostjo 
kompleksnih sistemov in pomanjkanjem podatkov. Zelena 
infrastruktura in ekosistemske storitve bi se lahko uporabile 
za ustvarjanje alternativnih scenarijev načrtovanja za SPP, 
primerjavo in za odločanje, kateri imajo manj pomembne učinke, 
ter  povečujejo omrežje zelene infrastrukture in zagotavljanje 
ekosistemskih storitev.

Izboljšanje ekosistemskih storitev ob hkratnem zmanjševanju 
odstopanj 

Metoda GRETA je vsekakor lahko vir za primerjalno analizo 
alternativ za načrtovanje pri vrednotenju kompromisov 
ekosistemskih storitev in sinergij. Ponuja celovit in celosten 
pristop za izbiro najboljših alternativ ali najboljših scenarijev 
načrtovanja ob upoštevanju odstopanj in sinergij med 
ekosistemskimi storitvami, ki jih zagotavlja zeleno infrastrukturno 
omrežje, kot prednostnih meril. Slika 3 prikazuje prispevek ES k 
trem politikam, ki so bile obravnavane v raziskavi GRETA.3

Sinergije ekosistemskih storitev in odstopanja je mogoče 
oceniti s primerjavo planskih alternativ. To je mogoče storiti 
z opredelitvijo najboljše možnosti – tiste z največ sinergijami 
in najmanj pomembnimi odstopanji, tako da se zagotovijo 
najbolj odporni in stroškovno učinkoviti načrti. Optimalna 
alternativa za načrtovanje bi morala podpirati fizično in 
logično povezljivost naravnih procesov ter zaščititi biotsko 
raznovrstnost.

Ali se lahko alternative osredotočijo na posebne cilje 
politike?

Metoda GRETA za analizo ponudbe in povpraševanja bi se 
lahko uporabila tudi za:

• Spodbujanje ravnovesja med ponudbo in povpraševanjem 
po ekosistemskih storitvah za podporo sektorskih politik.

• Okrepitev vsake planske alternative v skladu s posebnimi 
cilji politike (biotska raznovrstnost, voda ali podnebne 
spremembe) in uporabo zelene infrastrukture kot bistva 
scenarija.

• Uporaba plasti GIS za odkrivanje konfliktov glede rabe tal.

• Ocenjevanje možnosti za ublažitev učinka ponudbe zelene 
infrastrukture (v primeru preprečevanja poplav na primer z 
rekreacijo).

Za več informacij o metodah GRETA za analizo dostopnosti 
ter ocenjevanje ponudbe in povpraševanja obiščite 
GRETA brifing 3 Planning for Green Infrastructure: 
Methods to support policy and decision-making na  
https://www.espon.eu/green-infrastructure

Poli�ke (več prednostnih nalog)

Ekosistemske storitve (večfunkcionalnost)

Biotska 
raznovrstnost

Podnebne 
spremembe 

in DRR

Kakovost 
habitatov

Rela�vno 
opraševanje

Neto ekosistemska 
produk�vnost

Bruto bilanca
hranil

Indeks
zadrževanja

vode

Nadzor nad
erozijo tal

Čiščenje
vode

Rekreacijski
potencial

Upravljanje 
z vodami

Slika 3. Ekosistemske storitve, ki služijo ciljem politik na področju biotske raznovrstnosti, podnebnih sprememb in upravljanja voda

3 Za projekt GRETA je bilo izbranih osem kazalnikov ES za merjenje sposobnosti potencialnih GI elementov za zagotavljanje več funkcij na istem 
prostorskem območju. Izbira je temeljila na sposobnosti vsake ES, da podpre doseganje nekaterih ciljev, opredeljenih v okviru treh izbranih politik: biotska 
raznovrstnost, podnebne spremembe in zmanjšanje tveganja nesreč ter upravljanje z vodami

http://www.espon.eu/green-infrastructure
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Primer dobre prakse o uporabi ozelenjevanja pri sprejemanju 
odločitev je predstavljen v okviru 4.

POSVETOVALNA FAZA
Cilj posvetovalne faze postopka SEA je razumevanje stališč 
imenovanih organov in javnosti v zvezi z načrtovalskimi predlogi 
in možnimi vplivi na okolje.

Ta faza postopka SEA bi lahko bila zelo močno orodje za širjenje 
koncepta in pristopov zelene infrastrukture in ekosistemskih 
storitev kot načrtovalske rešitve za več vidikov:

• Načrtovanje – odporno

• Finance – stroškovno učinkovito

• Politika – politično koristno

Primer dobre prakse postopka vključujočega posvetovanja, 
povezanega z načrtovanjem zelene infrastrukture, je prikazan v 
okviru 3. Ponazarja postopek vključevanja lokalnega znanja kot 
načina za zagotavljanje družbeno trajnostnega in vključujočega 
načrtovanja.

Okvir 3. Iz prakse – postopek participativne 
obravnave za zagotavljanje dolgoročne kakovosti 
zelene infrastrukture

Ena od proaktivnih komponent prostorskega načrtovanja 
Greater Copenhagen je postopek participativnega 
posvetovanja. V primeru Fingerplan 2017 so bili osnutki 
načrtov o spletnem portalu. Po zakonu se načrt pošlje v 
obravnavo tudi dolgemu seznamu organov. Vse pripombe, 
vključno s pripombami nevladnih organizacij in zasebnih 
akterjev, se objavijo na spletni platformi. O predlaganih 
spremembah se razpravlja z odgovornim ministrom, na 
podlagi pripomb pa lahko pride do določenih sprememb. 
Vse prejete pripombe dobijo odgovor, s katerim potrdijo, da 
so bili njihove pripombe obravnavane. Postopek obravnave 
preprečuje in obravnava morebitne spore ter lajša izvajanje 
planskih razvojnih predlogov.

Izzivi: Postopki obravnave so lahko administrativno zahtevni, 
zlasti v smislu stroškov osebja. Doseganje različnih skupin 
prebivalstva je prav tako izziv.

Za več informacij o pristopu GRETA k metodam 
ekonomskega vrednotenja GI, obiščite GRETA brifing 3 
Planning for Green Infrastructure: Methods to support 
policy and decision-making na https://www.espon.eu/
green-infrastructure

ODLOČANJE Prečiščen končni načrt
Uporaba previdnostnega načela za usmerjanje odločanja v 
pogojih negotovosti, ki temelji na širjenju konceptov in pristopov 
zelene infrastrukture ter ekosistemskih storitev.

Nekateri premisleki v zvezi s fazo odločanja:

• Odločitve o končnem SPP se sprejmejo na podlagi rezultatov 
iz poročila, predloženega v fazi ocenjevanja in dokumentiranja, 
ter posvetovanja s pooblaščenimi telesi in javnostjo,

• Za zeleno infrastrukturo in ekosistemske storitve bi bila 
koristna uporaba načela previdnosti pri usmerjanju odločanja 
v pogojih negotovosti.

• Metode GRETA za ekonomsko vrednotenje zelene 
infrastrukture, bi se lahko uporabljale kot usmeritve za 
odločanje.

Okvir 4. Iz prakse – ,faktor zelenih površin‘ 
za vključitev zeleno-modre infrastrukture v 
prostorsko načrtovanje

V celovitem prostorskem načrtu za mesto Malmö (v Scaniji 
na Švedskem), ki ga je odobril politični odbor leta 2014, je 
navedeno, da se bo mesto Malmö razvilo v trajnostno, strnjeno, 
zeleno in mešano mesto. Ena od strategij za doseganje bolj 
zelenega mesta je ,faktor zelenih površin‘, ki je bil vključen kot 
del prakse lokalnih organov za okoljsko graditev. To pomeni, 
da bo moral investitor za vsako površino, ki jo želi pozidati 
(stavbe, asfalt ali beton), to nadoknaditi z npr. ohranjanjem ali 
ustvarjanjem modre ali zelene površine. Faktor zelenih površin 
naj bi zagotovil minimalno količino zelenih in modrih površin na 
novih razvojnih območjih. Zmanjšanje hrupa, onesnaževanja 
zraka in čiščenje vode so tri ekosistemske storitve, ki so v 
mestih še posebej pomembne. Ideja dejavnika zelenih 
površin je bila prvotno predstavljena na sejmu stanovanjske 
gradnje in načrtovanja Bo01 v mestu Malmö na Švedskem 
leta 2001. Pristojni organi za prostorsko načrtovanje v mestu 
Malmö so na podlagi te zamisli razvili formulo za razvoj okolju 
prijaznejših stanovanjskih blokov. Od takrat naprej pristojni 
organi za prostorsko načrtovanje uporabljajo faktor zelenih 
površin pri številnih projektih.

Faktor zelenih površin meri, kako zelena in modra okolja 
ustvarjajo ekosistemske storitve. Orodje daje poudarek na 
ocenjevanje zmanjšanja hrupa in onesnaževanja zraka ter 
čiščenja vode, ki so še posebej pomembne ekosistemske 
storitve v mestih. Znotraj faktorja zelenih površin se s 
pomočjo kvantitativne formule ustvarijo kvalitativne vrednosti. 
Formula v mestu Malmö je faktor zelenih površin = ekološko 
učinkovit prostor/prostor za nepremičnine. Zasnova, metoda, 
uporabniška navodila za izračun faktorja zelene površine in 
stanovanjski predeli, ki so bili preoblikovani z uporabo faktorja 
zelene površine, so pregledno opisani in na voljo za javne, 
zasebne in vse druge akterje na spletni strani švedskega 
lokalnega organa.

Izzivi: Orodje ni nujno uporabno za podeželski kontekst, 
ker zahtevane kompenzacijske modre ali zelene površine 
niso pomembne za lociranje na isto območje, kjer se zelene 
infrastrukturne površine zmanjšujejo zaradi nekaterih 
sprememb v rabi tal.

http://www.espon.eu/green-infrastructure
http://www.espon.eu/green-infrastructure
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SPREMLJANJE okoljskih vplivov ukrepov
Ta faza naslavlja spremljanje razvoja omrežja zelene infrastrukture 
in zagotavljanja ekosistemskih storitev kot podlage za prilagajanje 
upravljanja na prihodnje spremembe.

To pomeni, da je treba opredeliti sistem spremljanja in vrednotenja za:

• dolgoročno ocenjevanje učinkov SPP ob upoštevanju fizičnih in 
logičnih kazalnikov GI za reševanje prostorskih izzivov (vključno 
s socialnimi);

• ocenjevanje napredka načrtovanih ukrepov, opredelitev 
kazalnikov postopka in pogostosti posodabljanja;

• določanje odstotka pokritosti z zeleno infrastrukturo;

• ocenjevanje števila jedrnih območij, povezanih z zeleno 
infrastrukturo;

• ocenjevanje števila ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja 
zelena infrastruktura;

• določanje števila okvirov politike, ki imajo korist od zelene 
infrastrukture.

Primer dobre prakse dolgoročnega spremljanja učinkovitosti 
ohranjanja habitatov je prikazan v okviru 5.

Okvir 5. Dolgoročno spremljanje 
učinkovitosti ohranjanja habitatov

V Švici je bil program oblikovan kot del pobude za razvoj 
praks upravljanja na način, ki omogoča bolj sistematično 
ohranjanje zelene infrastrukture. Med drugimi dejavnostmi 
je konfederacija sprejela štiri programe spremljanja, ki 
so posebej osredotočeni na biotsko raznovrstnost Švice. 
Eden od teh programov je dolgoročno spremljanje biotske 
raznovrstnosti na območjih s formalnim statusom, opredeljenih 
kot ,nacionalno pomembni habitati‘.

Ta program preučuje, ali se območja naplavin, barja (nizka 
in visoka barja), drstišča dvoživk ter suhi travniki in pašniki 
spreminjajo v skladu z njihovimi cilji varovanja, ter ali se 
območje in kakovost ohranjata v skladu z zastavljenimi cilji in 
načrti upravljanja.

Postopek, ki se uporablja za beleženje vegetacije v različnih 
vrstah biotopov, je enak postopku, ki se uporablja za območja, 
ki nimajo statusa nacionalno pomembnih habitatov. To 
omogoča primerjavo sprememb v krajinah brez statusa 
zaščite s tistimi v biotopih nacionalnega pomena.

Izzivi: Pred izvajanjem mehanizma spremljanja je treba 
določiti opredelitev območij z „biotsko raznovrstnostjo z visoko 
vrednostjo“. Razpoložljivost veljavnih podatkov (ali metoda 
beleženja podatkov) je potrebna za spremljanje vegetacijskih 
sprememb na območjih „biotske raznovrstnosti z visoko 
vrednostjo“ in primerjavo teh sprememb z drugimi krajinskimi 
območji.
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sodelovanje. Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega 
razvoja (ESPON) je bilo ustanovljeno leta 2002 in od takrat 
naprej gradi vseevropsko bazo znanja, povezano z ozemeljsko 
dinamiko.

V okviru podaljšanja in posodobitev omrežja ESPON za 
obdobje 2014-2020 in kasneje je bilo v skladu z evropsko 
zakonodajo ustanovljeno evropsko združenje za teritorialno 
sodelovanje (EZTS), ki deluje kot enotni upravičenec in 
zagotavlja vsebino, predvideno v programu sodelovanja 
ESPON 2020.

ESPON EZTS je bil ustanovljen v Luksemburgu in ima 
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Valonija in Bruselj glavno mesto – ter Luksemburg.
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