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Evropsko sodelovanje za urbane zelene površine
15 organizacij (občin, strokovnih partnerjev in pridruženih partnerjev) iz sedmih držav EU, katere
vodi občina 12 okraja Budimpešte (Hegyvidék) sodeluje v okviru projekta UGB. Skupni cilj projekta
je najti in pilotno uvesti inovativne rešitve za varovanje, upravljanje in razvoj obstoječih zelenih
površin na trajnostni način z vključevanjem lokalnih skupnosti.
Uvodni sestanek triletnega projekta, sofinanciranega s strani EU, je bil organiziran v madžarski
prestolnici v juliju 2016. V uvodnem nagovoru je g. Zoltán Pokorni (župan okraja) poudaril, da ima
okrožje sicer malo prebivalcev, vendar veliko zelenih površin in celo gozdov. ‘To ni naša zasluga, mi
so takšno stanje nasledili, a se moramo potruditi.’ UGB lahko neposredno prispeva procesu
izmenjave znanj med mesti, zlasti na področju vključevanja lokalnih skupnosti v proces ohranjanja
in upravljanja z zelenimi površinami ter ozaveščanju prebivalcev, da se naš ‘hišni prag ne končna
zgolj pred našimi vrati’.
Podžupan g. Lajos Kovács, ki je hkrati tudi
predsednik zveze za klimatsko-prijazna
naselja, je poudaril da okrožje prvič vodi
mednarodni projekt in poudaril, da se bo
‘uspeh projekta merili v tem, kako
uporaben bo v praksi.’ Kot primer
morebitnega učinka je omenil vzpostavitev
katastra dreves v okrožju, posodobitev
stavbnih pravilnikov, ki bi pomagali širitev
zelenih površin ter prilagoditev klimatskim
spremembam.
V projektu s skupnim proračunom 2,39
milijona evrov, ki ga vodi budimpeštanska
občina okrožje 12 (Hegyvidék) sodelujejo
še partnerji iz Madžarske, Italije, Češke,
Avstrije, Poljske, Hrvaške in ZRC SAZU ter
Mariborske razvojne agencije iz Slovenije,
skupaj s pridruženim partnerjem Mestno občino Maribor.
Srečanja platform deležnikov v okviru funkcionalnih urbanih okolji v projektu
Projekt UGB vključuje in omrežuje ciljne skupine izven partnerstva, ki lahko doprinesejo doseganju
predvidenih tematskih dosežkov projekta. Tako so v prvi fazi projektni partnerji vzpostavili
platforme deležnikov, ki po principu četverne vijačnice vključuje predstavnike lokalnih oblasti,
akademske sfere, podjetji in civilne družbe. Organizirane so bile lokalne delavnice, na katerih so
udeleženci aktivno sodelovali in pripravili nastavke za nadaljnje projektno delo. V prvem pol leta
obdobja trajanja projekta so bile organizirane sledeče delavnice platforme deležnikov varovanja in
upravljanja z urbanimi zelenimi površinami.

Občina 12 okraja, Budimpešta, Madžarska
Srečanje deležnikov je bilo organizirano v oktobru 2016. Skupno se je
srečanja udeležilo 34 deležnikov, vključno s predstavniki oblasti
(občine in državnih institucij), akademske sfere (strokovnjaki iz
univerze in raziskovalnih centrov), civilne družbe (nevladne
organizacije, šole, vrtci, stanovanjske skupnosti in posamezni
prebivalce) in strokovnjakov iz gospodarstva.
V prvem delu srečanja je bil predstavljen projekt ter uvodne ugotovitve,
vključno z lokalno oceno upravljanja urbanih zelenih površin. V drugem delu
so udeleženci, razdeljeni v tri skupine, pripravili problemsko drevo. Tam so
podrobneje razložili razvoj urbanih zelenih površin ter upoštevali njihovo
vlogo v procesu. Prepoznali so probleme, razloge zanje ter učinke
predlaganih rešitev. Tekom priprave problemskih dreves so udeleženci
spoznali, da so zavezani obnovitvi zelenih površin in da imajo iste vzvode, ki
bi lahko doprinesli doseganju obnovljenega upravljanja z zelenimi
površinami.
Na podlagi pridobljenih odzivov udeležencev so bile delavnice koristne in
uspešne. Vsi so pridobili boljše razumevanje projekta, sodelovali s
skupinskem delu ter iskali možnosti bodočega medsebojnega sodelovanja.
Srečanje predstavlja solidno podlago za nadaljnja sodelovanja.
Maribor, Slovenija
4. oktobra 2016 sta projektni partner Mariborska razvojna agencija (MRA) in pridruženi projektni
partner Mestna občina Maribor (MOM) organizirali prvo srečanje platforme deležnikov projekta UGB
(Urban Green Belts – Pametni integrirani modeli trajnostnega upravljanja urbanih zelenih površin za
ustvarjanje bolj zdravega in bivanju prijaznega urbanega okolja). O dogodku so poročali tudi
nacionalni mediji.

Plenarni del platforme deležnikov

Ena izmed štirih skupin, ki so pripravljale
problemsko drevo

Delavnic, organiziranih v okviru platforme se je udeležilo preko 30 deležnikov, ki so predstavljali
vse štiri sfere, ki tvorijo četverno vijačnico, na kateri temelji projektni pristop. Tako so bili prisotni
predstavniki lokalnih oblasti in regionalni predstavniki nacionalnih oblasti, predstavniki javnih in
zasebnih podjetji ki so ali lastniki zelenih površin, ali pa imajo koncesijo za upravljanje z njimi,
predstavniki nevladnih organizacij, ki so prestavljali nosilce različnih področji civilne družbe, ter
predstavniki akademske sfere. Vsi so prepoznali pomen aktivnosti predvidenih v projektu UGB ter
izrazili pripravljenost in željo za sodelovanje na platformi deležnikov in uporabi rezultatov, ki bodo

pokazali nedvomno potrebo po širšem in usmerjenjem sodelovanju med posameznimi deležniki na
področju varovanja in upravljanja z zelenimi površinami urbanega okolja. Platforma bo tako postala
pomemben vir pridobivanja mnenj in predlogov, na podlagi katerih se bodo pripravljale spremembe
občinskega prostorskega načrta, s čimer bodo omogočili skupinam deležnikom da neposredno
doprinesejo k njegovi posodobitvi, s posebnim poudarkom na lastnikih površin in njihovi viziji
razvoja površine.

Poročanje o delu v skupinah

Izjave za medije (RTV Slovenija)

Deležniki so prepoznali platformo kot odprto forum za soočanje zamisli in predlogov, katerega
morata voditi MRA in MOM.
Małopolska regija, Poljska
V Małopolski regiji je 26. oktobra pričela delovati platforma
deležnikov UGB, kjer so na uvodnem sestanku informirali
deležnike o ciljih, aktivnostih in metodologijah projekta UGB.
Predstavniki projektnega partnerstva so predstavili prostorski
razvojni načrt regije Małopolska, urad za zelene površine občine
Krakov pa je predstavil oris bodočega akcijskega načrta, ki ga
bodo v okviru projekta UGB implementirali: Wítkovice – zelen
živi laboratorij. Da bi sestanek bil čim bolj učinkovit, so
uporabili interaktivno metodo world café. Na ta način so
udeleženci lahko prispevali identifikaciji potreb in izzivov ter iskanju primerov dobrih praks pri
upravljanju z urbanimi zelenimi površinami na področju regije Małopolska.
Padova, Italija
V Padovi se je platforme deležnikov udeležilo 40 deležnikov, ki so predstavljali različne lokalne
inštitucije in zveze. Tovrstno udeležbo je bilo mogoče doseči, ker je projekt nadgrajeval izkušnje
lokalne Agende 21, ki je aktivna že od leta 2002. Skladno z
modelom četverne vijačnice, so na platformi sodelovali
Genio Civile in Consorzi di Bonifica kot predstavniki javnih
institucij, Consorzio ZIP – Zona Industriale di Padova kot
predstavnik gospodarstva, Federsolidarietà kot predstavnik
neprofitnih organizacij, prisotni pa so bili tudi predstavniki
lokalnih kmetijskih združenj, predstavniki Univerze v Padovi
ter drugih univerz in izobraževalnih centrov kot so IUAV in
srednjih šol s področja prostorskega načrtovanja in
upravljanja, kakor tudi organizacije civilne družbe kot so:
Legambiente, Comitato Mura, Lipu, Parco Agropaesaggistico.
Do sedaj sta bila organizirana dva srečanja, kjer so na prvem (6. oktobra) predstavljeni cilji
projekta s predvidenimi čarovnicami in pričakovanimi rezultati. Tekom drugega sestanka (27.

oktobra) so bili vsi sodelujoči vključeni v pripravo prve ocene lokalnega urbanega sistema (javnega
in zasebnega), ter analizo strategije upravljanja z zeleno infrastrukturo.
Doprinos deležnikov je bil ključen, saj je na podlagi njihovih sposobnosti in znanj narejen pregled
stanja, identificirane so potrebe in izzivi, evalvirane so metode in orodje, ter identificirane dobre
prakse na področju vizije občine.
Zadar, Croatia
V Zadru je bil prvi sestanek platforme deležnikov organiziran 29. septembra 2016. V prvem delu
sestanka so udeležencem, ki so predstavljali lokalne oblasti,
NVO, gospodarske subjekte in raziskovalne institucije
(četverna vijačnica), predstavili projekt UGB, katerega je
partner razvojna agencija Zadra - ZADRA NOVA.
Po predstavitvi projekta so pričele interaktivne delavnice.
Prva tema je bil trenutni sistem vzdrževanja in upravljanja z
urbanimi zelenimi površinami Zadra, nakar so se izpostavili
izzivi, zaznani pri trenutnem stanju. Predstavniki javnega
podjetja Nasadi d.o.o. so nato predstavili vizijo nadaljnjega
razvoja. Prav tako so predstavniki mesta Zadar predstavili
svoja pričakovanja in načrte, za katere verjamejo, da bo lahko projekt doprinesel k njihovemu
uresničevanju. Primere identificiranih dobrih praks pa je predstavila nevladna organizacija Eko
Zadar.
Transcaionalno projektno srečanje UGB v Padovi
Prvo transnacionalno projektno srečanje projekta UGB je potekalo v Padovi med 14. in 16.
novembrom. Zbrali so se predstavniki 15 organizacij, ki
predstavljajo projektno partnerstvo, ki je pregledalo in
ocenilo delovanje partnerstva v prvem polletnem obdobju
izvajanja projekta. Partnerji so zlasti pregledali izvajanje
aktivnosti v posameznih državah partnerstva: Avstrija, Češka,
Hrvaška, Madžarska, Poljska in Slovenija; ter na hitro povzeli
stanje na področju zelenih površin v posamezni državi. Tri
tematske delovne skupine so ovrednotile stanje urbanih
zelenih površin ter zakonodaje, ki ureja varovanje in
upravljanje z njimi v posamezni državi, kakor tudi orodja
vključevanja deležnikov v upravljanje z zelenimi površinami.
“Zagnanost projektnih partnerjev je najboljša popotnica, ki si jo lahko partnerstvo želi, saj odraža
željo in potrebo lokalnih skupnosti po iskanju novih in učinkovitih rešitev," je rekla Zsofia Hamza,
predstavnica vodilnega partnerja v projektu. “Skupni interes identificiranja urbanih zelenih površin
ter inovativnih metod upravljanja z njimi, ki bi nadgradile obstoječe metode, katere mesta
trenutno uporabljajo, so glavno gonilo projekta, kar smo v prvih šestih mesecih že močno občutili.”

