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 Nacionalne okrogle mize 

 is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too. 

Blablablablablbablablblb  

Študijski obiski  

 is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too. 

Blablablablablbablablblb  

Zgodba tega obdobja: Srečanje ob vmesnem poročanju v Salzburgu 

Regionalni svetovalci Malopolske regije, predstavniki zvezne dežele Salzburg, 
odločevalci mesta Padova, občinski voditelji v Budimpešti. Kakšna je povezava med 
njimi? Vsi so organizirali nacionalne okrogle mize na temo zelenih površin. 
Tudi v Sloveniji se bo v prihodnem projektnem obdobju organizirala nacionalna 
okrogla miza. Tovrstni dogodki so ključni za širjenje informacij in vplivanje na 
odločevalce, da uporabijo prepoznane dobre prakse projekta UGB. Partnerji so 
predstavili tako svoje pilotne dejavnosti kot cilje projekta. Odločevalci so nato 
podali povratne informacije. Plodne razprave in različna mnenja so pripomogli k 
izboljšanju projektnih aktivnosti. Upamo, da bodo tovrstni dogodki dobra osnova, 
da se bodo nove institucije lahko seznanile z vsebino priročnika o pametnem 
vodenju zelenih površin.  

Čeprav je partnerstvo v projektu zelo povezano, je za prenos znanj ključno 
poglobljeno spoznavati primere, ki so jih posamezni partnerji prepoznali kot 
dobre prakse. Zato smo vsi partnerji v tem obdobju organizirali medsebojne 
študijske obiske in si ogledali travnike, gozdove, terapevtske in skupnostne 
vrtove, drevesne katastre in aplikacije ter spoznavali različne aktivne lokalne 
skupine s področja. V Mariboru smo projektnim partnerjem, ob poteku izvajanja 
pilotnih aktivnosti, pokazali prepoznane primere dobrih praks: Urbani Eko Vrtovi, 
Doživljajsko igrišče ter Botanični vrt UM. Glede na odzive projektnih partnerjev, 
bodo mariborske izkušnje zelo koristne za mesti Krakov in Budimpešta, saj oboji 
skušajo krepiti urbano vrtnarstvo, zamisel o doživljajskem igrišču pa jim je bila 
poprej še neznana, a jih je v celoti fascinirala. 
 

Ker pa projekti niso posvečeni zgolj izvajanju zadanih nalog, temveč tudi 
upravljanju in spremljanju projektnega dela, se projektni partnerji srečajo tudi z 
organi skupnega sekretariata. Tako smo projektni partnerji projekta UGB letos 
marca imeli srečanje v Salzburgu, kjer smo opravili pregled projektnih aktivnosti s 
predstavniki Skupnega sekretariata Interreg Srednja Evropa. To je bila odlična 
priložnost za oceno našega projektnega napredka. Razpravljali smo o izzivih in 
možnih rešitvah. Vsak projekt ima težave in naš žal ni izjema, ki potrjuje pravilo. 
Kljub vsemu smo, ob podpori Skupnega sekretariata, uspeli najti prave odgovore na 
naša vprašanja. Ponosni smo, da je projekt in partnerstvo UGB na dobri poti, ki nas 
pelje vse bliže k glavnemu cilju -  zagotovitev inovativnih orodji in pristopov za 
upravljanje zelenih površin! 

Spremljajte nas na: 

 interreg-central.eu/ugb • Facebook • Twitter • Youtube 

 

 

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html
https://www.facebook.com/UrbanGreenBelts/
file:///C:/Users/Petra%20Kolenc/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/QU3HMYOF/twitter.com/UgbBe
https://www.youtube.com/channel/UCuoSAR8ctIP7zsYwBELNs2g/featured?view_as=subscriber
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Kaj sledi? 
 

Ker se pilotne 

dejavnosti počasi 

približujejo zadnji 

fazi, se partnerstvo 

pripravlja na 

vrednotenje ugotovitev, 

ki jih bo vključilo v 

modele in v Priročnik o 

pametnem upravljanju. 

Naši trije »ponudniki 

znanja« že nadgrajujejo 

osnutke modelov in 

razmišljajo tudi o tem, 

kako naj tri različne 

pristope vključijo v en 

usklajen priročnik. 

Potem bo prišel čas za 

lokalne načrte, ko bodo 

morali vsi partnerji 

opredeliti potrebne 

korake za nadgradnjo 

svojih politik z 

inovativnimi rešitvami 

projekta. Sledite naši 

spletni strani 

projekta, Facebooku in 

Twitterju, da boste 

dobili najnovejše 

novice! 

 

 

 

 

 

 
 

GIS pilotna območja 

 is the new flat-white. When you finished reading this you want to be mutli too. 

Blablablablablbablablblb  

Upravljanje z deležniki na večih nivojih 

 is the new flat-white. When you finished reading this you 

want to be mutli too. Blablablablablbablablblb  

Vključevanje in aktiviranje javnosti 

Padova 
Namen aplikacije je zbrati 
podatke o zelenih 
površinah Padove, tudi z 
vključitvijo informacij o 
zelenih površinah v zasebni 
lasti. Aplikacija je trenutno 
v testnem obdobju. 
Študentje z Univerze v 
Padovi podpirajo proces s 
terenskimi raziskavami in 
preverjajo vhodne podatke 
ter povečujejo kakovost 
baze podatkov. 
 

Salzburg 
Programska oprema GIS, ki 
jo je razvil iSPACE, služi kot 
orodje za podporo 
odločanju za lokalno 
upravo z ocenjevanjem 
lokalnih zelenih površin, ki 
temeljijo na potencialni 
rekreativni uporabi. 
Kombinacija kazalnikov se 
bo kmalu zaključila, čemur 
sledi prenos razvite 
programske opreme k 
nosilcem oblasti.   
 

Zadar 
Mesto Zadar je 
vzpostavilo zeleni 
drevesni kataster, ki si ga 
lahko ogledate na sledeči 
povezavi:  
http://ugis-
nasadizadar.azurewebsit
es.net/.  
Na osnovi katastra bodo 

lahko določili potrebe 

načrtovanja mestnih 

zelenih površin. 

Hegyvidék 
Skrbniki nadaljujejo z delom 
na zelenih točkah, medtem 
ko se pilotno območje 
povečuje z namenom širitve 
ideje »zeleno je dobro« 
med širšo javnost in jo 
navdihuje, da nadaljujejo 
urbane vrtnarske 
dejavnosti. Nočne vrtnarske 
prireditve, tematski 
sprehodi in številne druge 
dejavnosti pomagajo pri 
procesu skrbništva. 
 

Krakov 
V gozdu Witkowice se je 
projekt preselil na 
naslednji odsek, saj je bil 
glavni most, ki povezuje 
dve sosednji občini, 
zaključen in odprt za 
javnost. Načrtovani so 
bili majhni dogodki, ki 
temeljijo na 
angažiranosti 
prebivalcev. Priljubljen in 
dostopen gozd je vse 
bliže! 
 

Maribor 
Obnova okolice starega 
zapora napreduje. V 
izdelavi sta DIIP in 
projektna zasnova, ki 
upoštevata številne ideje 
uporabnikov 
omenjenega prostora. 
Kot dodana vrednost 
projektnih pilotnih 
aktivnostih je 
izpostavljena odprta 
zelena pisarna, ki bo na 
voljo že letošnje poletje. 
 

Hegyvidék 
Drevesna strategija, ki 
daje smernice za 
posaditev novih 
drevesnih ulic v okrožju, 
je skoraj pripravljena, 
nekdanja biotehnična 
univerza pa potrebuje le 
nekaj vložkov. Nato bo 
lokalni svet za drevesa 
ocenil strategijo in se 
zedinil o realizaciji. Da si 
boste lažje predstavljali, 
to je kot je Entmoot v 
Gospodarju prstanov;) 
 

Praga 6  

Mestni uradniki so 
morali nekoliko 
prilagoditi svoj program, 
vendar so našli res 
navdušeno NVO, katere 
člani želijo uresničiti in 
uživati  koristi 
terapevtskega vrta. 
Držite pesti, da 
premagamo vse 
administrativne ovire! 
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Modrost dneva 

Vedno 

glejte na 

pilotno 

stran 

življenja! 

http://ugis-nasadizadar.azurewebsites.net/
http://ugis-nasadizadar.azurewebsites.net/
http://ugis-nasadizadar.azurewebsites.net/

