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NA PROSTEM

KAKO VIDIM PROSTOR?



POMEN ZELENIH POVRŠIN
V OKOLJU, OB ŠOLI

Zelene površine imajo predvsem v
mestih velik ekološki pomen. Vplivajo na 
temperaturo zraka, kvaliteto zraka saj 
rastline absorbirajo CO2 in na ta način 
prečistijo zrak. Rastlinstvo regulira
vlažnost zraka, ščiti pred vodno erozijo, 
vetrom in hrupom. V gosto poseljenih 
območjih vpliva tudi na počutje, 
psihološki učinek ob pogledu na zelenje, 
ptice, cvetje, poslušanja šelestenja. 
Pomen narave ima v mestih še toliko 
večjo vlogo.



Namen ali uporabnost zelenih površin so urejeni prostori 
za sprehode, počitek, zabavo, igro, šport in rekreacijo, 
meditacijo in še bi lahko naštevali. To so tisti prostori v 
mestih , naseljih , ki uporabnikom nudijo prostore za 
prostočasne aktivnosti ali izboljšano bivalno kulturo.



VRSTE ZELENIH POVRŠIN 

JAVNE ZELENE POVRŠINE

- zelenje v stanovanjskih območjih 
- gozdne površine 
- večji parki 
- urejena območja ob rekah in potokih 
- naravno zaščitena območja 
- drevoredi 
- zelenje v koritih na ulicah in trgih 
- površine ob šolah in vrtcih 
- otroška igrišča 
- športne površine 
- prostori za vrtičke
- zoološki in botanični vrtovi
- arboretumi 



ZELENE POVRŠINE V URBANEM MESTNEM PROSTORU 

območja za rekreacijo in šport

parki in parkovne ureditve

druge zelene površine:

otroška igrišča
zelene površine v stanovanjskih območjih
mestni in primestni gozd
zasebni vrtovi
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DRUŽABNI 
PROSTORI



MERILA ZA VREDNOTENJE 
KAKOVOSTI ŠOLSKE OKOLICE 

• možnost uporabe prostora za raznolike 
športne aktivnosti,

• možnost navezave na širše okolje,
• možnost varnega tekočega in mirujočega 

prometa,
• možnost varne uporabe za različne starostne 

skupine,
• možnost kvalitetnega, aktivnega preživljanja 

prostega časa
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