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Zaključna konferenca 7. maj 2019
 Na »piknik konferenci« občine Hegyvidék (Budimpešta) 
smo iskali odgovore na vprašanja: zakaj so zelene mestne 
površine tako pomembne za meščane 21. stoletja in zakaj 
si vsi želimo prisotnosti narave v mestu? Za odgovore smo 
prosili glavno govornico na konferenci, dr. Andrejo Dúll, 
najbolj znano okoljsko psihologinjo na Madžarskem, ki pro-
učuje vplive ravnotežja med grajenim in naravnim okoljem 
na človeka. Raziskovalka je posebej opozorila na pomen in 
koristne učinke zelenih površin v grajenem okolju, tudi če 
so ta območja običajno manj razvita kot območja, ki jih 
človeška dejavnost bolj prizadene. Poudarila je potrebo po 
skrbi za te majhne zelene otoke sredi mestnih betonskih 
puščav.

 Na zaključnem dogodku Urban Green Belts (Interreg 
CE) je 8 strokovnjakov iz srednjeevropskih držav poročalo 
o lastnih izkušnjah na področju vključevanja meščanov pri 
upravljanja zelenih površin na več ravneh (interaktivne 
mestne igre, GIS in okoljska psihologija). V obdobju treh 
let so partnerji pridobili številne alternativne odgovore na 
vprašanje, kako bi lahko naša mesta postala bolj zelena in 
trajnostna. Rezultati so povzeti v praktičnem priročniku, 
ki lahko služi kot vodilo tako strokovnjakom tematike kot 
tudi nosilcem odločanja.

 Na ta čudovit dan se je Villa Barabás (v lasti občine 
Hegyvidék) spremenila v »komunikacijsko areno«. Ključni 
del »debatnega krožka« so bile teme, kot so najboljše 
prakse pri upravljanju zelenih površin, kako vključiti ljudi 
v obnovo zapuščenega gozda, katere javne zelene površi-
ne je treba razviti in kakšno vlogo lahko ima pri tem GIS, 
kako zelene površine vplivajo na naše duševno zdravje in 
kako se lahko meščani vključijo v vzdrževanje in izboljša-
nje zelenih površin.

dr. Andrea Dúll, Univeza Eötvös Loránd

Ágnes Kovács, projektni vodja UGB
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Povratne informacije projekta / mi sprašujemo, partnerji odgovarjajo
Kaj vam je bilo najbolj 
všeč pri projektu UGB?
 » oprijemljivi rezultati
 » delo z ekipo Hegyvidék 
 » spodbudni študijski obiski
 » zelene površine, 
povezane z arhitekturo, 
politiko - tematski 
sprehod med zaključnim 
dogodkom

 » fleksibilno upravljanje 
projekta s strani 
vodilnega partnerja

 » interaktivni sestanki
 » ustanovitev Zelenega 
urada v Hegyvidéku

 » srečanje z zanimivimi 
ljudmi

 » obiski različnih regij, mest
 » projektne ekipe vseh 
držav

 » obisk Botaničnega vrta v 
Padovi

 » kakovost vključenih v 
projekt 

 » kakovostno partnerstvo
 » sodelovanje

Kaj je naredilo na vas 
največji vtis?
 » večer v Krakovu in 
zaključna konferenca

 » kulinarične izkušnje
 » študijski obiski
 » Budimpešta ponoči
 » urbani sprehodi
 » Nimam posebnega 
spomina, mislim, da se 
bom, ko se bom spomnil 
na naša srečanja, vedno 
nasmehnil.

Katero  znanje ali pri-
dobljene izkušnje (med 
izvajanjem UGB projekta) 
so se vam zdele najbolj 
uporabne?
 » nova znanja in 
kompetence

 » orodja, ki so prepričala 
politične odločevalce

Kaj bi naredili drugače, 
če bi začeli znova?
 » boljše načrtovanje 
(časovnica)

 » ustanovitev tematsko 
zmogljivejše delovne 
skupine 

 » Ne bi spremenila ničesar. 
Vsa srečanja so bila 
odlično organizirana in 
zanimiva, na področju 
projektne dokumentacije 
pa smo lahko vedno 
računali na vodilnega 
partnerja.

 » pazite, da ne 
boste podcenjevali 
infrastrukture in zunanjih 
strokovnjakov pri pripravi 
prijavnega obrazca.

Kaj je bilo najbolj zah-
tevno pri UGB?
 » prevajanje ideje v 
realnost

 » delo z organi odločanja
 » javna naročila
 » iskanje soglasja z 
zainteresiranimi stranmi

 » integriranje različnih 
lokalnih izzivov in 
izhodišč ter načrtovanje 
skupnih rezultatov 
projekta (model, 
priročnik)

 » realizacija težjih nalog
 » pridobivanje ponudb na 
razpisih

 » pravočasno prejemanje 
potrebnih dovoljenj

 » komunikacijske 
dejavnosti

 » sodelovanje državljanov

Kakšne spremembe je 
UGB naredil na vašem 
pilotnem območju?
 » vzpostavil višjo zavest 
o zelenih vprašanjih, 
ozaveščanju, ki ustreza 
trendom življenjskega 
sloga

 » pilotno območje je 
postalo živahnejše

 » Imamo novo igrišče, ki 
je uresničeno po zaslugi 
prebivalcev, ki so cenili 
vrednost območja.

Misel dneva

Kaj preostane?
Napori, vloženi v projektno delo 
kažejo svoje rezultate.

Priročnik, ki je namenjen širšemu 
krogu uporabnikov, je preveden v 
vse jezike projektnega partnerstva. 

Vsi projektni partnerji imajo prip-
ravljene tudi načrte za obdobje po 
projektu. Ti vključujejo primere 
dobrih praks, načrtovanja in pri-
hodnjega razvoja, ki temeljijo na 
izkušnjah pridobljenih tekom tri leta 
trajajočega projekta.

Načrti, ki so jih tekom projektnih 
aktivnosti že potrdili relevantni 
deležniki, čakajo, da jih podpišejo 
še lokalni odločevalci. Ti jih bodo 
namreč v prihodnosti tudi upošte-
vali, ko bodo nadaljevali tematsko 
delo upravljanja zelenih površin.

Naj zaključimo še s sklepno mislijo 
projekta UGB:

Zeleno 
je vedno 

dobro

Projekt podpira program Interreg Central 
Europe, ki ga financira Evropski sklad za 
regionalni razvoj.

NAZAJ SE OZRI 
LE, DA BI VIDEL 
KAKO DALEČ SI 

ŽE PRIŠEL.


