
Namen priprave modela vključevanja 
skupnosti je predstaviti nabor orodji in 
metod za dvigovanje osveščenosti skup-
nosti ter sodelovanju v participativnih 
procesih upravljanja z zelenimi površi-
nami (npr. Načrtovanje in vzdrževanje). 
Model se osredotoča na načine vključeva-
nja skupnosti, se pravi uporabnikov zele-
nih površin, in na zagotavljanju trajno-
stnega vzdrževanja površin. Poudarek je 
na aktivni participaciji, ki je opredeljena 
kot proces odločanja in premagovanja iz-
zivov posameznikov in skupin z različnimi 
interesi ter strokovne javnosti, ki se naj 
razrešijo v dobrobit vseh, na katere bo 
odločitev ter aktivnosti, ki sledijo, imela 
največji vpliv.”

Elektronske novice projekta UGB Projekt: Urban Green Belts 
Številka 3   November 2017

Tretje obdobje izvajanja projekta UGB prinaša že kar nekaj napredka, zlasti na področju razvoja priročnika za Pametno 
Upravljanje, saj so se pričele izvajati pilotne aktivnosti, s katerimi se bo pametno upravljanje testiralo. Tako vam v tej številki 
novice predstavljamo pregled priprave pametnih modelov, nadalje pa še povzetke aktivnosti posameznih partnerjev na področju 
izvajanja pilotov. Prijetno branje vam želimo!

Geografski informacijski sistem
Prva delovna skupina je raziskala kako je 
mogoče čim bolj učinkovito uporabljati 
Geografski informacijski sistem (GIS), 
kar bo omogočilo boljše upravljanje z 
zelenimi površinami. V ta name so razvili 
indikator, ki omogoča poglobljeno analizo 
upravljanja zelene površine. Proces, 
kako je bil indikator razvit je podrobneje 
opisan v samem dokumentu, posamezne 
komponente pa so v fazi testiranja v 
okviru pilotnih aktivnosti, s čimer bodo 
deležniki spoznali načine pravičnega 
upravljanja z zelenimi površinami. 

Model upravljanja, v primeru večih 
deležnikov
Model upravljanja v primeru večih 
deležnikov je premalo uporabljan a 
učinkovit način upravljanja z zeleni-
mi površinami. V okviru projekta UGB, 
se ga bo pilotno testiralo kot enega izmed 
treh pametnih modelov upravljanja, saj 
prinaša rešitve, ki temeljijo na sodelovanju 
med različnimi nivoji uprave tako na verti-
kalni kot horizontalni ravni. Model se 
bo razvil skupaj z načrtom izobra-
ževanja za občine, kako načrtovati 
in upravljati z zelenimi površinami na 
način, ki integrira razčine deležnike.

Praga
Med 18. in 20. septembrom so se pro-
jektni partnerji srečali na gričevnatem 
območju praškega okrožja Praga 9, kjer 
je stekla debata o poteku projektnih 
aktivnosti. Vsak partner je predstavil svoj 
koncept pilotnih aktivnosti,  za katere je 
od partnerstva prejel povratne informa-
cije. Predstavljena je bila tudi končna 
verzija nabora modelov, ki vključuje-
jo različna orodja in metodologije, ki 
bodo testirana tekom izvajanja pilotnih 
aktivnosti. Partnerji so sicer vsakodnevno 
povezani v digitalnem svetu, vendar sre-
čanja v živo močno doprinesejo boljšemu 
razumevanju dejanskega stanja. Tako 
je tridnevno srečanje omogočilo skupno 
razumevanje in iskanje rešitev predsta-
vljenih težav, s katerimi se posamezni 
partnerji srečujejo.  

Sledite nam na:

www.interreg-central.eu/UGB
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Model vključevanja skupnosti

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T1.3.2-Draft-Model-final-20171024.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/Multi-Stakeholder-Governance-Model-UGB-TWG3-Deliverable-D.T1.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/Multi-Stakeholder-Governance-Model-UGB-TWG3-Deliverable-D.T1.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html
https://www.facebook.com/UrbanGreenBelts/
https://twitter.com/UgbBe
https://www.youtube.com/channel/UCuoSAR8ctIP7zsYwBELNs2g/featured
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/UGB-DRAFT-MODEL-final-23-10-17.pdf


Pilotne aktivnosti za testiranje uporabe GIS
Padova
Projektna skupina iz Pado-
ve se je posvetila nadgra-
dnji programskega orodja, 
ki je trenutno v uporabi. 
Posodobljen program bo 
omogočal pridobivanje 
novih indikatorjev. Skupina 
prav tako razvija aplikaci-
jo, ki bo zasebnim uporab-
nikom omogočila pridobi-
vanje podatkov o zasebnih 
zelenih površinah.

Salzburg
Projektna skupina is 
Salzburga je zbrala in 
uskladila različne podat-
ke, ki bodo doprinesli 
izračunu indikatorjev in 
predstavili ter ocenili 
ekološko in rekreacijsko 
vrednost zelenih povr-
šin. Pregledali pa so tudi 
potrebo po vključevanju 
študijskih primerov, ki bi 
bili zanimivi deležnikom.

Zadar
Zadar je izvedel mapi-
ranje izbranih zelenih 
površin ter obdelal in 
potrdil elemente za 
vzpostavitev zelenega 
katastra. Spletna GIS 
aplikacija, s katero 
bo mogoče spremljati 
podatke na spletu, bo 
pripravljena predvidoma  
do konca leta.

Model vključevanja skupnosti
Hegyvidék
Hegyvidék (del Budimpeš-
te) je gostil prvo srečanje 
prebivalcev, ki bodo postali 
“oskrbniki zelenih površin”. 
Dogodek je zaznamoval pri-
četek ustvarjanja skupnosti, 
kot prvo pilotno aktivnost, 
kateri bodo sledile še druge 
aktivnosti povezovanja 
oskrbnikov in predstavnikov 
lokalnih oblasti, kjer se 
zelene površine nahajajo. 

Krakov
Poljski partner je že v 
juliju organiziral piknik v 
gozdu Witkowice, kjer so 
izvedli tudi učno/anketni 
sprehod. To je bila že dru-
ga v nizu zaporednih ak-
tivnosti, s pomočjo katerih 
bodo zadostili potrebam 
lokalne skupnosti, ki želi 
urediti gozd Witkowice kot 
zeleno območje lokalne 
skupnosti.

Maribor
V Mariboru pilotno obmo-
čje zajema površine okoli 
kompleksa KPD. Udeleženci 
aktivnosti (od lastnikov, 
zaposlenih na območju, 
uporabnikov območja in 
predstavnikov tako mestne 
občine kot mestne četrti ter 
celo oseb, ki se parkirajo na 
zapuščenem območju) se 
strinjajo, da je potrebno ure-
diti stanje divjega parkirišča.

Model upravljanja v primeru večih deležnikov
Hegyvidék
Uvodni razgovori z delež-
niki pilota “Obnova drevo-
reda” že potekajo. Namen 
je vzpostaviti sistem 
sodelovanja med službami 
zadolženimi za upravljanje 
z mestnimi gozdovi ter 
okrožjem Hegyvidék. Sku-
paj z univerzo Szent István 
pripravljajo smernice za 
zasaditev dreves odpornih 
na klimatske spremembe. 

Praga 6
Trenutni rezultati pilotnih 
aktivnosti za vključevanje 
različnih akterjev v proce-
se upravljanja z zelenimi 
površinami temeljijo na 
socialnih programih vklju-
čevanja določenih skupin v 
vzdrževanje terapevtskih 
vrtov ter vzpostavlja-
nje sheme financiranja 
programa za vključevanje 
različnih skupnosti.

Srečanja z deležniki
S projektom UGB želimo doprinesti k 
razvoju metod, s pomočjo katerih bodo 
občine upravljale z zelenimi površinami na 
način, ki bo koristil vsem. Zato partnerji 
organizirajo pogoste sestanke deležnikov, 
kjer lahko sproti obveščajo deležnike o 
napredku projektnih aktivnosti. Vsako 
tovrstno srečanje pa ni formalen dogodek. 
Večina partnerjev je našla inovativne 
načine kako predstavljati svoje pilotne ak-
tivnosti, tako smo ga v Mariboru povezali s 
FESTIVALOM DOBREGA POČUTJA, ki vsako 
leto poteka v Botaničnem vrtu Univerze v 
Mariboru, na Pivoli.

Kaj sledi?
Tretje obdobje projekta se zaključuje 
in partnerji bodo ocenili uspešnost 
ter pripravili poročila o izvedenih 
aktivnostih. V prihajajočih mesecih pa 
bodo izvedeni Študijski obiski, ki bodo 
spodbudili sodelovanje med partnerji, 
ki izvajajo podobne pilotne aktivnosti. 

Projekt se sofinancira iz programa  
Interreg Srednja Evropa.

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Padova-final-20171024.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Salzburg-final-20170929.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.1.1-Pilot-activity-concept-TWG1-Zadar-final-20170929.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.2.1-Budapest-Pilot-activity-concept-TWG2-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.2.1-Krakow-Pilot-activity-concept-TWG2-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.2.1-Maribor-Pilot-activity-concept-TWG2-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.3.1-Pilot-activity-concept-TWG3Budapest-final.pdf
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/D.T2.3.1-Pilot-activity-concept-TWG3Prague-final.pdf

