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Predstavljajte si, da ste odgovorni za načrtovanje območja 
(na   podeželju ali znotraj urbanega območja) in se soočate s 
posebnimi izzivi, ki zahtevajo prednostno razvrščanje nekaterih                     
ekosistemskih storitev, kot so ublažitev tveganja poplav, učinkov    
podnebnih sprememb ali podpora biotski raznovrstnosti. Želeli bi 
oceniti potencial zelene infrastrukture, da bi lahko zagotovili takšne 
storitve in najboljši način za upravljanje te zelene infrastrukture za 
izpolnitev te potrebe.

Kako bi to naredili?

Ta brifing podaja vrsto korakov, ki jim lahko sledite za pomoč pri 
takšni oceni. Namen brifinga je zagotoviti pregled metod, razvitih 
in uporabljenih v projektu GRETA, ki so uporabne za premisleke, 
povezane z zeleno infrastrukturo in ekosistemskimi storitvami. 

Pomemben je za strokovnjake, ki se ukvarjajo z načrtovanjem in 
upravljanjem zelene infrastrukture in iščejo obstoječe in dostopne 
metodološke okvire za odločanje.

Odločitve v zvezi z načrtovanjem zelene infrastrukture lahko vplivajo 
na samo zeleno infrastrukturo (dostopnost ali trenutno stanje, 
npr. z ustvarjanjem novih zelenih površin) ali na omogočitvene 
dejavnike, ki vplivajo na institucionalni okvir (npr. nov pravni okvir, 
večja politična zavezanost in družbena zavest).

Slika 1 prikazuje korake ki bi jih bilo dobro upoštevati pri 
ocenjevanju potenciala zelene infrastrukture za zagotavljanje 
ekosistemskih storitev in načina upravljanja zelene infrastrukture 
za izpolnitev teh potreb.
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Slika 1. Koraki in metode, uporabljeni v projektu GRETA za podporo strokovnjakom pri načrtovanju zelene infrastrukture in odločanju. 
Številke ustrezajo posebnim metodam, ki so povzete v tem brifingu. Pikčaste črte označujejo vplive postopka načrtovanja na značilnosti 
zelene infrastrukture; polne črte označujejo pretok informacij od začetne opredelitve cilja ali prednostne naloge do končne izvedbe zelene 
infrastrukture. Za popoln opis vsake metode glejte znanstvene priloge poročil projekta GRETA(https://www.espon.eu/green-infrastructure) 
[Vir: Izdelala raziskovalna skupina GRETA. Ikone iz spletnega mesta https://thenounproject.com/; glej zasluge za slike na koncu brifinga.]
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Prvi korak (metodi 1 in 2) obsega določitev trenutnega stanja zelene 
infrastrukture: katere naravne in polnaravne značilnosti so trenutno 
prisotne na geografskem območju? Z identifikacijo teh elementov 
in razumevanjem njihovega stanja ter zmogljivosti za zagotavljanje 
specifičnih ekosistemskih storitev (večfunkcionalnost) za podporo 
ciljev politike (slika 2) lahko nato identificiramo potencialno zeleno 
infrastrukturo v skladu s cilji.

Ta prvi korak se dopolni z oceno potrebnih dejavnikov in ovir za 
izvajanje zelene infrastrukture (metoda 3). Če je zagotavljanje 
socialnih koristi ena od prednostnih nalog, se v naslednjem koraku 
oceni, ali bi prebivalstvo imelo dostop do potencialne zelene 
infrastrukture (metoda 4). Z oceno trenutnega stanja zelene 
infrastrukture in dostopnosti poleg vrednotenja ekosistemskih 
storitev (metodi 5 in 6) lahko identificiramo priložnosti za ukrepanje 

za prilagoditev ponudbe ekosistemskih storitev prek zelene 
infrastrukture, ne da bi pri tem ogrozili njeno večfunkcionalnost 
(metoda 8). Te priložnosti lahko pomagajo pri odločanju, poleg 
tega pa pomagajo pri analizi stroškov in koristi ukrepov (metoda 
7), pri čemer se upoštevajo sinergije in kompromisne rešitve 
(metoda 9) med ekosistemskimi storitvami, ki jih zagotavlja zelena 
infrastruktura.

Nadaljevanje tega brifinga je razdeljeno na tri dele, v katerih je 
združenih devetih različnih metod glede na njihove zmožnosti 
in vrste splošnih vprašanj, ki jih lahko obravnavajo. Vsak opis 
dodatno pojasni, kako je metoda povezana z ostalimi, vrsto 
potrebnih podatkov, omejitve metode in zakaj bi jo lahko izbrali 
namesto druge podobne metode.
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Slika 2. Opredelitev ekosistemskih storitev, ki najbolje služijo namenu treh prednostnih nalog politike. Slika odraža ekosistemske storitve in 
politike, ki so obravnavane v projektu GRETA. [ZTN = zmanjševanje tveganja nesreč]

Razdelek I: Ocenjevanje potenciala zelene infrastrukture (metode 1, 2, 3)

1. Metoda kartiranja fizičnih pojavov –
Ocenjevanje in povezovanje pomembnih naravnih
območij
Kakšen namen ima? Kartira prostorsko porazdelitev rabe zemljišč 
in  pojave, ki ustrezajo definiciji zelene infrastrukture 1, v tem 
primeru naravne in polnaravne pojave (glej okvir 1), ter oceni 
povezanost med njimi.

Kako je povezana z drugimi metodami? Zagotavlja osnovni 
zemljevid za strateško načrtovanje in oceno večfunkcionalne 
zelene infrastrukture.

Na katera vprašanja lahko odgovori? Katere rabe in pokrovnosti 

tal bi lahko zagotovila zelena infrastruktura? Kje so? Ali so 
enakomerno razporejene? Ali so elementi zelene infrastrukture 
v mestnem, obrobnem in podeželskem prostoru povezani? Kje 
razdrobljenost zavira uvajanje zelene infrastrukture?

Kakšne so potrebe po podatkih? Zemljevidi rabe in pokrovnosti tal, ki identificirajo naravne in polnaravne pojave. Zemljevidi obstoječih 
območij pod okoljevarstveno zaščito ali takih, ki naravnim ekosistemom zagotavljajo izjemne pogoje za storitve (npr. kmetijska zemljišča 
visoke naravne vrednosti). 

Kakšne so omejitve? Zahteva obstoj zemljevidov visoke ločljivosti, 
ki so na voljo v ustreznem merilu; na primer na ravni EU je to 
mogoče zagotoviti prek zemljevida pokrovnosti tal CORINE.

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Uporablja se lahko 
v različnih prostorskih merilih in je enostavna za izračun na velikih 
prostorskih ravneh. Temelji na prostorski razporeditvi naravnih 
in polnaravnih značilnosti ter tako omogoča primerjavo regij z 
različnimi ekosistemi.
2. Metoda kartiranja osnov ekosistemskih
storitev - Ocenjevanje večfunkcionalnosti
Kakšen namen ima? Ocenjuje učinkovitost fizične zelene 
infrastrukture z določitvijo ponudbe storitev zelene infrastrukture 
in s tem podporo raznovrstnim potrebam (glej polje 2).

Kako je povezana z drugimi metodami? S pomočjo zemljevida 
zelene infrastrukture (glej metodo 1) določi ekosistemske storitve, 
ki jih zagotavlja omrežje. To je vključeno v oceno kompromisnih 
rešitev in sinergij (glej metodo 9).

Na katera vprašanja lahko odgovori? Kje v omrežju je zagotavljanje 
ekosistemskih storitev največje? Katera območja v omrežju zelene 
infrastrukture zagotavljajo največ ekosistemskih storitev? Katere 
potrebe lahko podpira zelena infrastruktura? Katera območja je 
treba ohraniti in katera obnoviti?
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»realnost«
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Okvir 2. Konceptualni prikaz metode kartiranja 
osnov ekosistemskih storitev

Kakšne so potrebe po podatkih? Zemljevidi zagotavljanja ekosistemskih storitev za identificirano omrežje zelene infrastrukture.

Kakšne so omejitve? Podatki za nekatere ekosistemske storitve so še vedno pomanjkljivi ali pa časovna/prostorska ločljivost še ni 
uporabna za načrtovanje in upravljanje, zato se bodo nekatere informacije, ki so specifične za kontekst, izgubile.

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Je relativna in standardizirana. Metoda se lahko uporabi za vrednosti ekosistemskih storitev v 
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3. Omogočitveni dejavniki in metoda soodvisnosti – diagram vzročne zanke

Kakšen namen ima? Diagram vzročne zanke je konceptualno 
orodje, ki pomaga pri vizualizaciji medsebojne povezanosti 
različnih elementov, agentov in akterjev, ki so povezani z 
zeleno infrastrukturo. Ta grafični prikaz pomaga razumeti, 
kako institucije, percepcija javnosti, predpisi, financiranje, cene 
zemljišč, koristi zelene infrastrukture itd. vzajemno delujejo (za 
primer glej sliko 3).

Kako je povezana z drugimi metodami? Ta metoda dopolnjuje 
pristope geografskega kartiranja z umeščanjem potencialne 
zelene infrastrukture v družbena in institucionalna okolja. Začrtana 
območja potencialne zelene infrastrukture se lahko v celoti 
razvijejo v funkcionalno omrežje zelene infrastrukture le, če so v 
postopek vključeni pravi akterji in se razvijejo in podprejo prave 
institucije (pravila, pravni okviri in organizacije).

Na katera vprašanja lahko odgovori? Kje so trenutne ovire pri 
ustvarjanju zelene infrastrukture? Kako ukrepati v institucionalnem 

okviru, da bi olajšali izvajanje zelene infrastrukture? Kateri uspešni 
in začarani krogi se bodo verjetno pojavili s posegom v zeleno 
infrastrukturo?
Kakšne so potrebe po podatkih? Metoda temelji na razgovorih 
z deležniki, zbiranju informacij o delovanju ekosistema, 
ekosistemskih storitvah, zdravju in dobrem počutju prebivalstva, 
socialno-ekonomskih podatkih in možnostih načrtovanja (in vseh 
drugih pomembnih elementih znotraj sistema), pa tudi povezavah 
(pozitivnih in negativnih) med temi elementi.
Kakšne so omejitve? Gre za poenostavitev sistema z močno 
odvisnostjo od števila deležnikov, vključenih v razgovore, in njihove 
reprezentativnosti.
Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Uporablja integracijski 
sistemski pristop za: razumevanje širokega okoljskega problema, 
opredeljevanje ključnih glavnih komponent, razumevanje odnosov 
med njimi in poudarjanje zapletenih povratnih zank, ki lahko 
ustvarijo nevzdržno dinamiko ter neželene rezultate. Iz kvalitativnih 
informacij pridobi pol-kvantitativne kazalnike.

Ekosistemske 
storitve

Delovanje ekosistemaZdravje in dobro počutje

Možnosti načrtovanja

Družbeno- 
ekonomski vidiki

ZELENA INFRASTRUKTURA
ustvarjanje novih 
delovnih mest

stroški izvajanja

baza znanja 
(informacije)

družbena 
ozaveščenost

sprejemljivost 
v javnosti

Slika 3. Primer dejavnikov, ki delujejo in vplivajo na izvajanje zelene infrastrukture, z uporabo diagrama vzročne zanke. Zgornji 
diagram predstavlja vse možne interakcije med različnimi komponentami, razvrščenimi po ustreznih domenah (družbeno-ekonomska, 
zdravstvena, načrtovalni sistem, ekosistemske storitve in delovanje ekosistema). Zgornji diagram predstavlja podmnožico akterjev. 
Modra črta: pozitiven vpliv; rdeča črta: negativen vpliv. Na primer, načrtovanje zelene infrastrukture bi lahko ustvarilo nova delovna 
mesta, kar bi lahko povečalo stroške izvajanja, posledica pa bi morda lahko bila ovira za nadaljnji razvoj.
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Razdelek II: Prehod s potencialne zelene infrastrukture k dejanskim 
priložnostim - ocenjevanje in merjenje potenciala za večstranske koristi 
(metode 4, 5, 6)

4. Metoda dostopnosti – kartiranje razdalj
Kakšen namen ima? Opredeli dostopna območja zelene 
infrastrukture v primestnih območjih v okviru določenih potovalnih 
razdalj z avtomobilom od mestnega središča2. Ta metoda je 
še posebej pomembna, kadar naj bi v večfunkcionalno zeleno 
infrastrukturo vključili zagotavljanje socialnih koristi. Ta metoda se 
uporablja predvsem za dostopnost za mestno prebivalstvo.

Kako je povezana z drugimi metodami? Uporablja zemljevide 
zelene infrastrukture (glej metodi 1 in 2).

Na katera vprašanja lahko odgovori? Kolikemu mestnemu 
prebivalstvu je ta zelena infrastruktura dostopna? Ali obstajajo 
neenakosti, povezane z dostopnostjo zelene infrastrukture, med 
različnimi soseskami?

Kakšne so potrebe po podatkih? Zemljevid zelene infrastrukture, 
prometnega omrežja, prebivalstvo.

Kakšne so omejitve? Ne upošteva zmožnosti posameznikov, 
da dostopajo do zelene infrastrukture, npr. možnosti dostopa za 
invalide, občutki negotovosti, občutek dostopnosti, razpoložljivost 
javnega prevoza in možnosti prevoza na delo. Ne upošteva 
dostopnosti z javnim prevozom.

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Ta metoda zagotavlja 
bolj realistične številke kot razpoložljiva zelena infrastruktura na 
prebivalca, saj vključuje dostopnost. Je relativno enostavna za 
uporabo na velikih prostorskih ravneh in omogoča primerjave med 
lokacijami.

5. Metoda ekonomskega vrednotenja – izražena in razkrita prednost3

Kakšen namen ima? Metode vrednotenja so način pripisovanja 
denarne vrednosti ekosistemskim storitvam, ki nimajo tržne cene 
(npr. rekreacija) – kar omogoči njihovo primerjavo s stroški in med 
seboj. Temeljijo na merjenju pripravljenosti posameznikov, da 
plačajo za te koristi.

Kako je povezana z drugimi metodami? Te denarne vrednosti 
se lahko nato vključijo v analizo stroškov in koristi. Dopolnjuje 
metode vrednotenja neposredne uporabe in porabe (glej metodo 
6) z zagotavljanjem načina merjenja netržnih koristi in vrednosti
neuporabe.

Na katera vprašanja lahko odgovori? Lahko zagotovijo oceno izboljšanja 
koristi in blaginje, ki jih zagotavlja zelena infrastruktura, v denarni enoti.

Kakšne so potrebe po podatkih? Metode vrednotenja zahtevajo 
napovedi ali meritve ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja 
zelena infrastruktura, v fizičnih enotah (zmanjšane emisije CO2, 
izboljšana kakovost vode glede vsebnosti dušika itd.).

Kakšne so omejitve? Metode vrednotenja se lažje izvajajo za 
nekatere vrste ekosistemskih storitev (npr. rekreacija).

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Običajno se uporabljata 
dve glavni vrsti metod: metode izraženih preferenc in metode 
razkritih preferenc. Metode izraženih preferenc temeljijo na anketah 
potencialnih upravičencev zelene infrastrukture. Te potencialne 
upravičence prosimo, da navedejo, koliko bi bili pripravljeni plačati 
za izvedbo projekta zelene infrastrukture. Prednost teh metod je, 
da merijo vrednost uporabe kot tudi vrednost neuporabe zelene 
infrastrukture. Metode razkritih preferenc temeljijo na opazovanju 
dejanskega tržnega vedenja, ki razkriva, koliko so posamezniki 
pripravljeni plačati za koristi zelene infrastrukture, bodisi z 
opazovanjem, koliko plačajo za obisk zelene infrastrukture (npr. 
parka) ali koliko več plačajo za življenje v nepremičninah, ki so 
blizu zelene infrastrukture. Te metode merijo le uporabno vrednost 
zelene infrastrukture.

6. Metoda ekonomskega vrednotenja – neposredna uporaba in vrednotenje porabe

Kakšen namen ima? Opredeljuje povpraševanje po ekosistemskih 
storitvah z vrednotenjem blaga, ki ga zagotavljajo ekosistemi (npr. 
proizvodnja hrane).

Kako je povezana z drugimi metodami? Povezuje se z oceno 
večfunkcionalne zelene infrastrukture (glej metodo 2), ki opredeljuje 
ponudbo ekosistemskih storitev.

Na katera vprašanja lahko odgovori? Kje je neskladje med 
ponudbo in povpraševanjem? Kje povpraševanje presega 
ponudbo ekosistemskih storitev?

Kakšne so potrebe po podatkih? Tržne vrednosti za blago, ki ga 
zagotavljajo ekosistemske storitve. Ravni porabe blaga, ki ga 
zagotavljajo ekosistemske storitve.

Kakšne so omejitve? Omogoča samo oceno trenutne uporabe, 
zato podcenjuje ravni povpraševanja, saj ne vključuje ocen, kje 
povpraševanje presega ponudbo. Zajema le blago, ki ima tržno 
vrednost.

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Temelji na tržnih 
vrednostih in obnašanju.

2 Ta metoda je ločena od raziskav o dostopu do zelene infrastrukture v mestnih območjih peš.
3 Več o tem, kako je mogoče izvajati te metode, lahko preberete v poročilu Defra http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/valuing_ 
ecosystems
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Razdelek III. Orodja za združevanje informacij in podporo pri odločanju 
(metode 7, 8, 9)
7. Metoda ekonomskega vrednotenja – analiza stroškov in koristi

Kakšen namen ima? Analiza stroškov in koristi je lahko uporabna 
kot eno od številnih meril za odločanje, ki pomaga oceniti, ali so 
koristi, ki jih družba pridobi s projektom zelene infrastrukture, 
vredne javnih izdatkov.

Kako je povezana z drugimi metodami? Gradi na metodah 
vrednotenja (glej metodi 5 in 6).

Na katera vprašanja lahko odgovori? Analiza stroškov in koristi 
se lahko izvede predhodno – kot način, da se odločimo, ali bomo 
nadaljevali s projektom zelene infrastrukture ali ne – ali naknadno 
kot orodje za spremljanje. Uporablja se lahko tudi kot možnost 

izbire med alternativnimi projekti zelene infrastrukture in za izbor 
projekta, ki bo družbi prinesel največ koristi na porabljen evro.

Kakšne so potrebe po podatkih? Analiza stroškov in koristi zahteva 
merjenje stroškov in koristi zelene infrastrukture, izražene v skupni 
enoti (običajno v denarnem smislu).

Kakšne so omejitve? Zahteva, da so vsi stroški in (okoljske in 
zdravstvene) koristi kvantificirane ter izražene v skupni enoti, 
pogosto v denarju.

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Ta metoda je uporabna 
za dopolnjevanje drugih pristopov in ne za njihovo zamenjavo.

8. Metoda ponudbe in povpraševanja – kartiranje

Kakšen namen ima? Ocenjuje ravnotežje med povpraševanjem 
in ponudbo ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja zelena 
infrastruktura na regionalni ravni (glej sliko 4 za ponazoritev).

Kako je povezana z drugimi metodami? Združuje kartiranje 
ponudbe in povpraševanja po ekosistemskih storitvah (metodi 
1 in 2). Elementi, ki jih je treba upoštevati pri analizi ponudbe in 
povpraševanja po ekosistemskih storitvah, so opredeljeni z glavnimi 
komponentami družbeno-ekološkega sistema zelene infrastrukture 
(opredeljen kot diagram vzročne zanke, glej metodo 3).

Na katera vprašanja lahko odgovori? Kje so potrebe po povečanju 
ponudbe ekosistemskih storitev, da bi zadostili povpraševanju? Kje so 
možna področja za spodbujanje uporabe ekosistemskih storitev?

Kakšne so potrebe po podatkih? Ponudba in povpraševanje 
po ekosistemskih storitvah ter ocena večfunkcionalne zelene 
infrastrukture.

Kakšne so omejitve? Velike potrebe po podatkih. Kjer so prostorsko 
eksplicitni podatki omejeni, obstaja tveganje, da ta pristop ne 
zajame lokalnih potreb.

Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Skupni okvir, ki se 
zlahka uporablja za različne ekosistemske storitve, ki primerja 
območja in išče omejitve, namesto da stremi k zapletenim 
izračunom zmogljivosti ekosistema. Glede na razpoložljive podatke 
je tudi enostavno prilagodljiv.

Slika 4. Primer metode ponudbe in povpraševanja. Ravnotežje se ocenjuje z matriko, ki vzpostavlja vse možne povezave med ponudbo 
in povpraševanjem. Zelene celice v matriki odražajo tiste kombinacije, kjer je zagotavljanje ekosistemskih storitev nizko do visoko in 
povpraševanje srednje do nizko. Nasprotno pa rdeče celice odražajo tista področja, kjer je ponudba srednja do nizka, povpraševanje pa 
srednje do visoko. Rumene celice odražajo vmesne situacije s potencialno nevtralnim ravnovesjem. Na koncu je na zemljevidu prikazano 
ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo.

+

+

-

-

Ravnotežje

Zagotavljanje  
ekosistemskih 
storitev

Povpraševanje 
po ekosistemskih 
storitvah

Zemljevid 
večfunkcionalnosti 
zelene infrastrukture

»realnost«

Ponudba

 Povpraševanje
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ES2

ES2 ES2

ES 1

ES 1

ES 1
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ES 1

9. Metoda sinergij in kompromisnih rešitev – statistična grafična analiza

Kakšen namen ima? Raziskuje in opredeljuje interakcije med 
ekosistemskimi storitvami. Slika 5 prikazuje vse možne vrste 
interakcij med pari ekosistemskih storitev.
Kako je povezana z drugimi metodami? Uporablja zemljevide 
ponudbe ekosistemskih storitev (metoda 2) za povezovanje 
pojavov storitev v prostoru. Zagotavlja pregled podrobnih 
prostorskih zemljevidov, ki jih zagotavlja ocena večfunkcionalnosti 
zelene infrastrukture.
Na katera vprašanja lahko odgovori? Katere ekosistemske storitve 
se lahko pojavljajo druga ob drugi? Katere ekosistemske storitve 
trenutno niso opazovane istočasno? Kje bi lahko nastali konflikti 

zaradi kompromisnih rešitev med ekosistemskimi storitvami?
Kakšne so potrebe po podatkih? Zemljevidi ponudbe ekosistemskih 
storitev in zelene infrastrukture. Za uporabo podatkov dobro 
regionalno in lokalno poznavanje storitev.
Kakšne so omejitve? Grafična predstavitev izgubi lokalni kontekst, 
v katerem se lahko (ali ne) zagotavljajo ekosistemske storitve na 
isti lokaciji. Primerjave so možne med dvema ekosistemskima 
storitvama hkrati.
Zakaj bi izbrali to metodo namesto drugih? Primerjave so možne 
med dvema ekosistemskima storitvama hkrati.

Slika 5. Vrsta interakcij, ki se lahko pojavijo med parom ekosistemskih storitev (ES1 in ES2)

visoka

nizka

visoka

nizka

nizka visoka
nizka visoka

SINERGIJA

Situacija z vsestranskimi 
koristmi, ki vključuje 
vzajemno izboljšanje 
obeh ekosistemskih 

storitev. 
Treba je paziti, saj lahko 

pride do vzajemne 
izgube, kadar se obe 
ekosistemski storitvi 

zmanjšata.

KOMPROMISNA 
REŠITEV

Situacija, v kateri lahko 
pridobimo ali izgubimo, 
kar vključuje izgubo ene 

ekosistemske storitve 
v zameno za okrepitev 

druge.

BREZ NEPOSREDNE POVEZAVE

Izboljšanje ali poslabšanje 
ene ekosistemske storitve ne 

pomeni očitnih sprememb 
(povečanja ali zmanjšanja) 

druge ekosistemske storitve.
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Iz prakse - København
Cilj odbora Greater København je odpraviti čezmejne ovire, 
ki preprečujejo gospodarsko rast in poslovni razvoj v regiji – 
poskuša povezati ljudi med državami in kulturami. Potencial za 
zeleno infrastrukturo je visok glede na obstoječe „zelene kline“ 
na Danskem in „zelene strukture“ na Švedskem ter poudarek, ki 
ga odbor daje povezovanju. Ocena dostopnosti lahko izkoristi 
osredotočenost odbora na vsakodnevno mobilnost ljudi med 
Dansko in Švedsko. Prav tako lahko obstoječa omrežja odbora 
za razumevanje čezmejnih vprašanj, povezanih z delom, 
prispevajo k razumevanju povpraševanja po ekosistemskih 
storitvah iz zelene infrastrukture.

Zelena infrastruktura regije Greater Copenhagen zagotavlja 
ekosistemske storitve v obliki zdravja in dobrega počutja, 
rekreacije, zelenega gospodarstva (npr. turizem, ustvarjanje 
delovnih mest), podpiranja identitet in priložnosti za 
izobraževanje, usposabljanje in socialne interakcije. Uporaba 
prednosti obstoječih omrežij Odbora Greater Copenhagen 
bo omogočilo razumevanje priložnosti za zagotavljanje 
ekosistemskih storitev in kompromisnih rešitev ter 
sinergij med ekosistemskimi storitvami. Načrtovanje zelene 
infrastrukture bi imelo korist od obstoječe zmogljivosti odbora in 
bi se vključilo v navedeni cilj okrepljene izmenjave prostočasnih 
dejavnosti.

Iz prakse- naravne rešitve za zmanjšanje vročinskega stresa in izboljšanje povezljivosti med zelenimi prostori 
v okrožju Benicalap-Ciutat Fallera
Grow Green Valencia, projekt Horizon 2020, je uporabil 
zeleno infrastrukturo za obravnavo učinkov toplotnih otokov 
v Valencii v Španiji. Omrežje, ustvarjeno za obravnavo 
naraščajočih temperatur, zagotavlja obsežno potencialno 
zeleno infrastrukturo, ki lahko naslovi številne druge potrebe 
po ekosistemskih storitvah. Dostopnost tega omrežja je 
visoka glede na njegovo lokacijo po celotnem mestu Valencia. 
Poleg hladilnih učinkov to omrežje zagotavlja varovanje 
biotske raznovrstnosti (npr. prek habitatov in povezljivosti) in 

kulturne dediščine (npr. s podporo identitetam), območja za 
proizvodnjo hrane, zdravje in dobro počutje, rekreacijo, podporo 
identitetam in priložnostim za izobraževanje, usposabljanje in 
socialne interakcije. Več deležnikov je sodelovalo pri opredelitvi 
povpraševanja po ekosistemskih storitvah ter prepoznavanju 
priložnosti za njihovo zagotavljanje z zeleno infrastrukturo 
ter pri upoštevanju kompromisnih rešitev in sinergij za 
sooblikovanje infrastrukture in načrtovalskih odločitev. 
To sodelovanje deležnikov se nadaljuje s spremljanjem in 
upravljanjem.

Ikone: Scales ahmad, Noun Project; Coins Jeehan@design , Noun Project; Map Creative Mania, Noun Project; Enabling Knut M. Synstad, Noun Project; 
Handshake Aneeque Ahmed, Noun Project; Ruler Dinosoft Labs, Noun Project; Trees Artem Kovyazin, Noun Project; Water Nick Bluth, Noun Project; Shrubs 
Gregory Montigny, Noun Project; Grass wira wianda, Noun Project; Connectivity Populat, Noun Project; Heat Island Effect Vectors Market, Noun Project; 
Flooding Adrien Coquet, Noun Project; Water Retention Carlos Dias, Noun Project; Health and Wellbeing Rediffusion, Noun Project; Education Adrien Coquet, 
Noun Project; Land and Property values Luis Prado, Noun Project; Job creation Dan Hetteix, Noun Project; Food Production Made, Noun Project; Air Pollution 
Amos Kofi Commey, Noun Project
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ESPON EZTS je Evropsko združenje za teritorialno 
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 
skupščino, ki jo sestavljajo tri belgijske regije – Flandrija, 
Valonija in Bruselj - glavno mesto – ter Luksemburg.


