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1. VSEBINA
1.1. UGS IN UGB
Urbane zelene površine (angl. Urban Green Space ali UGS) mestom in njihovim prebivalcem prinašajo
številne ekološke, družbene in gospodarske koristi. Urbane zelene površine naredijo bivalno in delovno
okolje bolj prijetno, izboljšajo okolju prijazno delovanje (s filtriranjem onesnaževal in CO2 iz zraka) in
krepijo odpornost na podnebne spremembe.
Zaradi neprestanih procesov urbanizacije in suburbanizacije pa so naravne in polnaravne zelene površine
vseh vrst vedno bolj ogrožene, kar posledično vodi do fragmentacije ekosistemov in izgube biotske
raznovrstnosti.
Ker nam premišljen razvoj in upravljanje zelenih površin omogoča, da obvladujemo številne okolju škodljive
vplive in tveganja v povezavi s podnebnimi spremembami, obstaja veliko povpraševanje po izboljšanih
modelih upravljanja urbanih zelenih površin.
Partnerji projekta Urban Green Belts (UGB) so se združili s skupnim ciljem, da izboljšajo načrtovanje,
upravljanje in odločanje v javnem sektorju v povezavi z urbanimi zelenimi površinami, pri čemer so ustvarili
celostne sisteme trajnostnega načrtovanja in upravljanja urbanih zelenih površin.
Teritorialni okvir aktivnosti je temeljil na funkcionalnih urbanih površinah (Functional Urban Areas ali FUAs).
V skladu s primerjalno analizo stanja so partnerji skupaj razvili inovativne metode in orodja za trajnostno
upravljanje urbanih zelenih površin. Te metode in orodja se osredotočajo na naslednja področja:
1. Zelena infrastruktura (Green Infrastructure ali GI) je pametno orodje, ki nudi ekološke, gospodarske
in družbene koristi preko naravnih rešitev, ki niso znane večini lokalnih odločevalcev. V ta namen je
bilo razvito orodje za podporo pri odločanju o prostorskem načrtovanju, ki temelji na geografskem
informacijskem sistemu (GIS), za ocenjevanje in vrednotenje obstoječih zelenih površin ter za uvedbo
geografsko-informacijskega pristopa na področju strateškega načrtovanja.
2. Vključevanje družbe v procese načrtovanja in izvedbe se še vedno dogaja precej redko v regiji, vendar
je ključnega pomena za zagotovitev družbenega in gospodarskega trajnostnega razvoja na področju
upravljanja urbanih zelenih površin. Pripravljene so bile pametne tehnike ozaveščanja in aktiviranja
organizacij civilne družbe ter državljanov s pomočjo grajenja skupnosti.
3. Vodenje v sodelovanju več interesnih skupin je neizogibno in še precej neizkoriščeno orodje za
učinkovito upravljanje urbanih zelenih površin. Razvite so bile pametne rešitve za promocijo sodelovanja
med različnimi ravnmi in sektorji ter interno med posameznimi oddelki pristojnih organov. Razvit je bil
izobraževalni načrt za občine o uporabi celostnega načrtovanja in upravljanja urbanih zelenih površin na
podlagi sodelovanja več interesnih skupin.
Te rešitve, metode in orodja so vključeni v tri Pametne modele UGB, ki so bili testirani s pilotnimi ukrepi
med projektom:
• Model 1: Rešitve na osnovi GIS
• Model 2: Vključenost družbe
• Model 3: Sodelovanje več interesnih skupin
Slika 1 prikazuje, kako so ti elementi med sabo povezani.
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1.2. NAMEN PRIROČNIKA
Namen tega priročnika o pametnem upravljanju je zbrati rezultate projekta na enem mestu in širiti
pridobljeno znanje ter izkušnje na področju pametnega upravljanja urbanih zelenih površin.
Priročnik služi kot praktični pripomoček, kjer so zbrani vsi ključni izzivi, tveganja, orodja in metode v
smislu iskanja možnih rešitev za težave, s katerimi se spopadajo lokalni in regionalni organi upravljanja pri
načrtovanju, razvoju ali zgolj pri urejanju urbanih zelenih površin (slika 2).

OKVIR
Trendi
UGS

MODELI

PILOTNE AKTIVNOSTI

Rešitve na osnovi GIS: obdelava
podatkov, sistem indikatorjev,
analiza in vizualizacija

Vsebina
projekta

Skupne
metode

Vključenost družbe: zaznavanje
osnovne težave, mobilizacije,
posvetovalni svet, načrtovanje in
izvajanje

PA 1

PA 2

PA 3

PA 4

PA 5

PA 6

PA 7

PA 8

Sodelovanje več interesnih skupin:
sodelovanje z notranjimi in zunanjimi
deležniki, formalen način vključevanja
neformalnih interesnih skupin

Slika 1: Povezave med okvirnim projektom, Pametnimi modeli UGB in pilotskimi ukrepi

Modeli so bili razviti v tematskih delovnih skupinah, ki so jih
sestavljali nosilci znanja in lokalne/regijske oblasti. V prvem
koraku so bili razviti osnutki modelov, ki so se nato testirali
preko osem pilotskih ukrepov. Glede na njihove povratne
informacije so bile oblikovane končne različice modelov.
Celoten proces razvoja je bil podprt s sestanki na ravni FUA
in na mednarodni ravni projekta UGB. Poleg tega pa so
bile organizirane tudi mednarodne delavnice s podobnimi
projekti in pobudami za pridobivanje in širjenje ustreznega
znanja ter izkušenj izven konzorcija.

URBANE ZELENE POVRŠINE
UPRAVLJANJE

NAČRTOVANJE

RAZVOJ

UGOTAVLJANJE
IZZIVOV IN TVEGANJ

OHRANJANJE

DOLOČANJE
VIZIJE IN CILJEV

IZBIRANJE USTREZNE
KOMBINACIJE ORODIJ
Orodja GIS
Orodja za vključevanje
skupnosti
Orodja za delo z
necivilnimi interesnimi skupinami

REŠITEV

Slika 2: Diagram pametnega upravljanja UGS
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1.3. KDO VSE LAHKO UPORABLJA PRIROČNIK IN KAKO?
Ta priročnik je namenjen oblikovalcem politike in odločevalcem, načrtovalcem in strokovnjakom, predvsem
pa lokalnim in regionalnim javnim organom – ključnim akterjem na področju upravljanja urbanih zelenih
površin.
V 2. poglavju priročnika so zbrani splošni trendi ter specifični izzivi in tveganja v Evropi in občinah, ki
sodelujejo v projektu UGB. Kot odgovor nanje pa so v nadaljevanju, v 3. poglavju, predstavljena različna
orodja in instrumenti, ki lahko javnim organom pomagajo pri reševanju težav.
V 4. poglavju pa podajamo primere, s katerimi skušamo ponazoriti, kako lahko te rešitve delujejo v praksi.

2. TRENDI IN TVEGANJA
2.1. SPLOŠNA OCENA URBANIH ZELENIH POVRŠIN V EVROPI
Upravljanje urbanih zelenih površin je medsektorsko vprašanje, ki sega na različna politična področja.
Najpomembnejše politike lahko povežemo z naslednjimi tremi širokimi področji: upravljanje naravnih
virov, trajnostni razvoj mestnih območij in prostorski razvoj.
Različni trendi1 vplivajo na ali določajo vloge, obveznosti in priložnosti lokalnih organov upravljanja na
področju upravljanja urbanih zelenih površin.
Kompleksni pristopi
V Evropi lahko opazimo vedno več primerov, kjer je upravljanje urbanih zelenih površin del široke in
kompleksne zasnove urbanega razvoja. Pri takšnih obsežnih pristopih se upravljanje zelenih površin
lahko poveže z drugimi področji, ki so pomembna za trajnostni razvoj, kot so obnovljivi viri energije,
nove prometne rešitve in krožno gospodarstvo, ali pa se lahko obravnava skupaj z drugimi področji, kot
so poslovanje, socialna kohezija, stanovanjska gradnja, kultura, zdravje in okolje.
Zelene površine kot središča skupnosti na prostem
Vedno bolj je mogoče prepoznati, da imajo zelene površine pomembno družbeno in kulturno vlogo.
Parki se vedno bolj štejejo za središča skupnosti na prostem oziroma posebne površine, ki lahko
učinkovito izboljšajo kakovost življenja. Ob ustrezni zasnovi in skrbi lahko javne zelene površine
združujejo skupnosti, nudijo prostor za srečanja in negovanje družbenih vezi v obliki, ki vedno bolj
izginja v številnih urbanih predelih.
Spreminjanje opuščenih zemljišč v zelene površine
V Evropi lahko najdemo številne primere pobud, katerih namen je bil večinoma začasna ozelenitev
opuščenih zemljišč s strani občin ali skupin državljanov. Intervencije pri opuščenih industrijskih
območjih lahko težavo spremenijo v priložnost za krepitev urbanega trajnostnega razvoja in izboljšanje
kakovosti življenja preko ponovne uporabe navadno ekološko, gospodarsko ali družbeno degradiranih
urbanih zemljišč. V nekaterih primerih je lokalna skupnost aktivno vključena s strani lokalnih oblasti v
obnovo opuščenih površin.
Vedno pogostejša uporaba pristopov participativnega upravljanja
Rastoče število pobud za ozelenitev urbanih površin kaže na vedno večjo potrebo po sodelovanju
skupnosti pri upravljanju urbanih zelenih površin ter oblikovanju in izvajanju ustreznih politik. Različni
instrumenti participativnega upravljanja, kot sta participativno načrtovanje in participativna priprava
proračunov, so še relativno moderna upravljalna orodja.
Ponovna naturalizacija mest
Vedno večje je tudi zavedanje, da nam narava lahko ponudi primerne rešitve, če naravne ekosisteme
uporabimo na pameten in ustrezno prilagojen način. Te naravne rešitve lahko služijo kot trajnostne,
stroškovno ugodne, večnamenske in fleksibilne alternative za različne namene. Namesto da bi delali
proti naravi, lahko z njo sodelujemo in tako tlakujemo pot do bolj zelenega in trdnega gospodarstva,
v katerem se viri porabljajo na bolj učinkovit način. Naravne rešitve za trajnostno urbanizacijo se
predvsem zanašajo na naravne površine in lastnosti v in okoli mest, ki s svojimi ekosistemi igrajo
ključno vlogo.

1
Več podrobnosti v Temeljni študiji o stanju regionalnega upravljanja urbanih zelenih površin in primerov dobre prakse v Evropi
(angl.: »Baseline study on the status quo of regional UGS governance and European good practices«):
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/Baseline-Study.pdf.
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Širjenje urbanega kmetijstva

2.2. VIDIK FUNKCIONALNIH URBANIH OBMOČIJ

Urbano kmetijstvo zajema celo vrsto aktivnosti, vključno s skupnostnimi vrtovi, urbanimi sadovnjaki in
urbanimi vinogradi. Pogosto se izvaja na opuščenih zemljiščih, na primer z uporabo visokih gred. Pri teh
različnih vrstah kmetijskih aktivnosti je glavni namen pogosto proizvodnja hrane. Aktivnosti so lahko
začasne narave, lahko pa so tudi del osrednje načrtovane »zelene infrastrukture«.

Funkcionalno urbano območje (angl. Functional Urban Area ali FUA) je funkcionalna gospodarska
enota, za katero je značilno gosto poseljeno »urbano jedro« in »zaledja« in v kateri je trg dela močno
povezan s samim jedrom. Definicija, ki izvira s trga dela in področja javnega prevoza, podaja prostorsko
razmejitev, ki sega preko administrativnih meja in je pomembna za več tematskih področij, kot so promet
(npr. prevoz na delo, prometni tokovi), gospodarski razvoj (npr. trg dela, strateško umeščanje), okolje (npr.
kakovost zraka, kakovost vode, prekrivanje tal, širjenje mestnih območij), družbena blaginja (npr. zdravstvo,
družbena stanovanja).3 Upravljanje urbanih zelenih površin je nedvomno področje, kjer so pristopi FUA
pomembni.

Razvoj zelenih streh in navpičnih vrtov
Specifičen način uporabe urbanih površin je ozelenitev streh in fasad stavb, kar je ustvarjalen način
kombiniranja razvoja in povečanja urbanih zelenih površin. Zelena streha je streha stavbe, ki je deloma
ali popolnoma prekrita z rastjem in rastnim medijem preko vodotesne membrane. Navpični vrtovi pa
so eden izmed aktualnih trendov. Številna evropska mesta promovirajo zelene strehe in stene preko
podporne zakonodaje, subvencij in vzorčnih postavitev.
Uporaba digitalnih rešitev za podporo upravljanju urbanih zelenih površin
V vedno več mestih se za izboljšanje učinkovitosti upravljanja urbanih zelenih površin uporabljajo
e-orodja, in sicer na podlagi z dokazi podkrepljenih odločitev ali zagotavljanja podrobnih in zanesljivih
podatkov. Številna mesta redno in intenzivno uporabljajo e-orodja v obliki interaktivnega zemljevida za
zbiranje podatkov o različnih vrstah urbanih površin. Orodja GIS se med drugim lahko uporabljajo tudi
za kartiranje zelenih površin ali za oceno stanja posameznih elementov zelenih površin. Upravljanje
na osnovi uporabe e-orodij ustvarja tudi dostopnost do znanja in možnosti ozaveščanja državljanov.
E-orodja se lahko uporabijo tudi za zagotovitev cenejših oblik sodelovanja.
Aktivizem, protestne skupine
Pojavitev participativnih oblik upravljanja ni vodila do izginotja aktivizma. Odstranjevanje javnih površin
je očitno dejavnik v aktualnih političnih nemirih. Te površine lahko spodbujajo razvoj protestnih skupin
in demokratičnega udejstvovanja.
Politični okvir2 sledi trendom tako na ravni EU kot na državni ravni, v nekaterih primerih pa jih celo
postavlja. Aktualni splošni politični okvir EU na področju okolja, Sedmi okoljski akcijski program
(EAP), med drugim želi zaščititi, ohraniti in okrepiti naravni kapital Evropske unije ter narediti mesta v
EU bolj trajnostna. Akcijski program spodbuja vključevanje zelene infrastrukture v načrte in programe v
povezavi z energetsko in prometno infrastrukturo.
Najpomembnejši politični dokument na ravni EU za upravljanje urbanih zelenih površin je strategija
EU za zeleno infrastrukturo, ki ima uradno naslov Zelena infrastruktura – Izboljšanje evropskega
naravnega kapitala in je bila sprejeta leta 2013. Splošni cilj te strategije je zagotoviti, da zaščita, obnova,
ustvarjanje in izboljšanje zelene infrastrukture postanejo sestavni del prostorskega načrtovanja in
teritorialnega razvoja kadarkoli to predstavlja boljšo alternativo (ali dopolnitev) standardnim možnostim.
Leta 2011 je Evropska komisija sprejela Strategijo za biotsko raznovrstnost 2020 s splošnim ciljem, da
zaustavi izgubo biotske raznovrstnosti in koristi ekosistemov v EU do leta 2020. V kontekstu upravljanja
urbanih površin ta strategija navaja, da se do leta 2020 ekosistemi in njihove koristi ohranjajo in krepijo
z vzpostavitvijo zelene infrastrukture in obnovitvijo najmanj 15 % poškodovanih ekosistemov. Strategija
podaja številne pomembne vidike na področju upravljanja urbanih zelenih površin. Evropska prostorska
razvojna perspektiva (EPRP) želi zaščititi in spodbuditi razvoj zelenih površin in naravnih območij
v mestih. Ta dokument prav tako poudarja velik pomen skrbnega načrtovanja urbanih ekosistemov.
Teritorialna agenda Evropske unije 2020 določa teritorialne prioritete, ki so neposredno pomembne za
upravljanje urbanih zelenih površin, kot so spodbujanje celostnega razvoja v mestih; izboljšanje teritorialne
povezanosti za posameznike, skupnosti in družbe; ter upravljanje in povezovanje ekoloških, pokrajinskih in
kulturnih vrednot regij.

2
Analiza političnega okvirja je vključena v Temeljni študiji o stanju regionalnega upravljanja urbanih zelenih površin in primerov
dobre
prakse v Evropi (angl.: »Baseline study on the status quo of regional UGS governance and European good practices«):
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB/Baseline-Study.pdf.
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Med izvajanjem pilotnih projektov UGB pa je postalo jasno, da je povezava s FUA odvisna predvsem od
lastnosti administrativnih struktur in tipa pilotskih aktivnosti.
Splošna izkušnja ob izvajanju pilotnih projektov pa je, da lahko oznanimo, da so pristopi na ravni FUA
zelo primerni pri aktivnostih upravljanja, ki potekajo na več ravneh hkrati. Aktivnosti v povezavi z
drugimi interesnimi skupinami, ki niso povezane z upravljanjem, pa imajo le posreden učinek na ravni FUA,
predvsem s ponavljanjem uspešnih pobud.
Vseeno pa lahko poudarimo, da bi morale javne oblasti pri iskanju pametnih rešitev za upravljanje urbanih
zelenih površin večkrat uporabiti pristope na ravni FUA.

2.3. OCENA STANJA URBANIH ZELENIH POVRŠIN S STRANI PROJEKTNIH PARTNERJEV
V okviru projekta UGB je bilo pripravljenih 7 lokalnih ocen. Javne administrativne teritorialne enote, ki
so služile kot izhodišče za lokalne ocene, se nekoliko razlikujejo glede na velikost in raven upravljanja. 12.
okrožje Budimpešte (Hegyvidék) in Praga 6 sta okrožji s samoupravo znotraj večjih občin Budimpešte
in Prage in znotraj njunih širših somestij. Padova, Maribor, Zadar in Krakov so občine, ki predstavljajo
glavno mestno jedro in funkcionalna območja. Nasprotno pa je bila lokalna ocena Zgornje doline reke
Salzach izvedena na ravni FUA.
V vseh sedmih partnerskih območjih je prisotna velika raznolikost zelene infrastrukture – med in znotraj
posameznih območij. V vsakem območju je najmanj ena urbana zelena površina, ki izstopa glede na raven
odgovornosti (državne ali regionalne) in pomembnosti. Območje z največjim številom pomembnejših
elementov urbanih zelenih površin je Hegyvidék s svojimi zaščitenimi naravnimi območji. Zadar je edino
partnersko območje, ki izstopa s svojo obmorsko obalo. V Padovi so zelo pomembne urbane zelene
površine rečna nabrežja in površinske vode. Zgornjo dolino reke Salzach zaznamujejo kmetijska območja
in zaščitena območja posebnega pomena. V Mariboru so še posebej pomembni reka Drava in zaščitena
območja. Praga 6 izstopa s svojim naravnim parkom Sarka, največjim parkom v Pragi in najverjetneje tudi
najbolje ohranjenim. Eden najpomembnejših zelenih elementov v Krakovu je Botanični vrt Jagielonske
univerze, poleg Zoološkega vrta in številnih obsežnih površin in nacionalnih parkov v regiji Malopoljska.
Ocene so pokazale, da so na ravni mest/občin najpomembnejše vrste zelenih površin parki, zaščitena
območja, zelena igrišča in drevoredi, sledijo pa zelene površine v ulicah, soseskah in na obrobjih ter javne
institucionalne zelene površine. Botanični in zoološki vrtovi, mokrišča in biološke čistilne naprave pa sodijo
med manj pomembne vrste. Kmetijska območja so še posebej pomembna v Padovi, nekoliko manj pa
tudi v Zgornji dolini reke Salzach. V skladu z ugotovitvami lokalnih ocen so zasebni vrtovi zelo pomembni v
okraju Hegyvidék ter dokaj pomembni v Mariboru in v Zgornji dolini reke Salzach.

3

http://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/Glossary_content.html.
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V partnerskih teritorialnih javnih upravnih enotah in funkcijskih urbanih območjih lahko najdemo številne
primere shem skupnostnih vrtov, ki lahko služijo kot dobro izhodišče za nadaljnji razvoj participativnega
pristopa, vključenosti skupnosti in upravljanja UGS. Največ skupnostnih vrtov je v Padovi (16). V mestu
Salzburg je šest skupnostnih vrtov, v okrožju Praga 6 pa jih je pet. V skupini mest (Maribor, Zadar, Krakov)
so skupnostni vrtovi redki, čeprav obstajajo sorodne aktivnosti in načrti. Tako je v okrožju Hegyvidék
relativno malo skupnostnih vrtov (2), čeprav je Budimpešta eno vodilnih evropskih mest na tem področju.
Medtem ko zelene strehe in stene postajajo pomemben element zelene infrastrukture v vedno več
evropskih mestih in krajih, je njihov razvoj v partnerskih območjih projekta UGB šele v začetnih fazah
kljub njihovemu velikemu potencialu. Obstaja le nekaj posameznih primerov teh pobud, ki so omejene
na določene institucije, stavbe in zidove v Krakovu in Padovi (ter ena načrtovana v Zadru), pa tudi te so
načrtovane bolj spontano, ne v povezavi s kakršno koli formalno strategijo ali akcijskim načrtom. V Zgornji
dolini reke Salzach se zelene strehe financirajo v okviru gradbene subvencije.
V ocenah je navedeno, da v večini partnerskih teritorialnih javnih upravnih enot občinske uprave in drugi
sorodni organi in oddelki uporabljajo e-orodja. V 6 od 7 teritorialnih enot so na voljo georeferenčni
podatki kot poligoni, oznake različnih tipov urbanih zelenih površin glede na njihovo funkcijo: kot zaščitena
območja, drevoredi, parki, gozdovi itd. V večini primerov je uporaba orodij geografskega informacijskega
sistema (GIS) ključen del vsakodnevnega dela zaposlenih: nudi lahko podporo pri odločanju o
urbanističnem razvoju in upravljanju, pripravi in razvoju regulativnih načrtov, analizah, monitoringu itd.
Upravni delavci uporabljajo orodja GIS na primer za pregledovanje gradbene zakonodaje, katastrov dreves
ali načrtov javne infrastrukture. Večina partnerjev pričakuje nadgradnjo orodij GIS v bližnji prihodnosti.
Analiza je pokazala, da se posamezni izvajani participativni pristopi razlikujejo glede na stopnjo,
uspešnost in tehnike, na splošno pa je praksa participativnega načrtovanja precej razvita. Ločimo
lahko med vključenostjo državljanov na širši, občinski/mestni/regionalni ravni (predvsem pri oblikovanju
strateških dokumentov) in vključenostjo državljanov na ožji ravni, na ravni sosesk, kjer lahko državljani
izrazijo svoje poglede in mnenja o različnih projektih, predvsem o obnovi in načrtovanju urbanih zelenih
površin. Na obeh ravneh se pri večini sodelujočih območij mnenja državljanov tudi upoštevajo. Uporablja
se široka paleta participativnih orodij. Med najpogostejšimi so delavnice in javna srečanja, ki jim sledijo
spletne ankete in platforme. Med manj pogosto uporabljene (vendar tudi uspešne) metode sodijo tudi
družbena omrežja, laboratoriji, razstave in čistilne akcije. Primere participativnega razvoja proračunov na
lokalni ravni lahko najdemo v Mariboru, okrožju Praga 6 in Krakovu.
Trend celostnega razvoja se je že pokazal v nekaterih sodelujočih teritorialnih enotah, kjer je v
upravljanje urbanih zelenih površin vključenih veliko interesnih skupin različnih profilov in z različnih
področij. V okraju Hegyvidék je bil posebej za doseganje intenzivnega sodelovanja različnih organov in
interesnih skupin na lokalni, regionalni in državni ravni ustanovljen Občinski zeleni oddelek. Visoka stopnja
notranjega in zunanjega sodelovanja med različnimi organi tako na vodoravni kot na vertikalni ravni je
vzpostavljena v Zgornji dolini reke Salzach, okrožju Praga 6 in Padovi.
Partnerji v projektu so poudarili številne težave, ovire in izzive na področjih v povezavi z načrtovanjem,
razvojem in ohranjanjem urbanih zelenih površin. Močno so izstopale težave v povezavi z vodenjem in
upravljanjem. Tem so sledile težave v povezavi z degradacijo zelenih površin, medtem ko so bila področja
javnega sodelovanja in komunikacije, vzdrževanja in pomanjkanja prostorskih podatkov težavna le v
nekaterih teritorialnih enotah.

2.4. POSEBNI IZZIVI IN TVEGANJA
Na področju aplikacij GIS:
• Obstoj podatkov											
Nekatere razvite rešitve morda ne bo mogoče uporabiti v vseh regijah zaradi pomanjkanja ustreznih
podatkov. To velja predvsem za celotne študije, ki temeljijo na različnih kazalnikih. V tem primeru je
priporočeno, da se najprej osredotočimo na metode zbiranja podatkov ali na pristope z vključenostjo
skupnosti, ki omogočajo zbiranje podatkov v obliki anket ali aplikacij.
• Zanesljivost podatkov										
V povezavi s podatki je priporočljivo izvesti preverjanje kakovosti s pomočjo strukturirane zbirke
metapodatkov. Za določene analize niso primerne vse vrste podatkov. Uporabniki lahko vidijo vir
podatkov, format, potencialne stroške, čas posodobitve, referenčne enote itd. To je pomemben
dokumentacijski korak za izvajanje in prenos analiz ter rezultatov.
• Ustrezni kazalniki												
V fazi zasnove je pomembno, da si vzamemo čas za opredelitev pomembnih kazalnikov za določene
namene. Povzemanje in ugotavljanje kompleksnih pojavov v realnem svetu ni enostavno. Vedno je
treba vnaprej misliti na določene analitične cilje.
• Vključenost državljanov										
Pri izvajanju celostnih študij v večjem merilu se pogosto zgodi, da mnenja državljanov preidejo v
ozadje. Zato je treba njihova pričakovanja vključiti v proces oblikovanja kazalnikov z uporabo anketnih
tehnik ali participativnega pristopa.										
Zelo pomembno je, da se tudi o kompleksnih analitičnih korakih in rezultatih poroča na razumljiv
način in da se raziskovalne aktivnosti predstavljajo na javnih dogodkih.
Na področju vključenosti skupnosti:
• Pomanjkanje motivacije skupnosti, da na lastno pobudo sodeluje pri načrtovanju, razvoju in
ohranjanju urbanih zelenih površin.
• Kako povečati ozaveščenost med prebivalci, da urbane zelene površine prinašajo družbene, kulturne
in ekološke koristi, ki so neizogibno pomembne za njihov način življenja in njihovo blaginjo.
• Identifikacija skupnosti: v nekaterih primerih je težko točno določiti interesno skupnost.
• Mobilizacija skupnosti: če ne gre za »vročo temo«, je skupnost mogoče oblikovati le s precejšnjo mero
domišljije, časa in prizadevanj.
• Trajnostni razvoj skupnosti in udeležba: če gre za aktualno težavo, skupnost naravno razpade,
ko se ta težava razreši; če gre za dolgoročen projekt, pa je ključno ohranjati obstoj skupnosti, njeno
zanimanje za posamezne podrobnosti itd.
• Prevod in sprejem politik EU ter pobud na mikroravni (npr. občine, okrožja).
•• Vključenost, motivacija interesnih skupin ter časovno načrtovanje.
•• Kako vključiti premalo zastopane skupine, kot so najstniki, ženske, migranti?
•• Kako graditi in krepiti lokalno identiteto, zaupanje in odgovornost v skupnosti?
•• Izvedljivost zelo splošnega modela/priročnika v posameznih občinah, regijah, državah – potreba po
prilagajanju in lokalizaciji.
•• Brez finančne podpore za dolgoročne aktivnosti na področju urbanih zelenih površin.
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Na področju upravljanja v sodelovanju z več interesnimi skupinami:
• Sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organi:
-- odsotnost kombiniranih prizadevanj na lokalni ravni;					
-- kako uspešno oblikovati in izvajati lokalne pobude, ki vključujejo pomembne vidike, znanje in
izkušnje;
-- ob odsotnosti ciljne strategije se odločitve o urbanih zelenih površinah sprejemajo ad hoc
in na neusklajen način, kar lahko vodi do nezadostne uporabe virov, nasprotja interesov ter
neustreznega razvoja in upravljanja urbanih zelenih površin;
-- tudi v primeru obstoja strategije lahko odsotnost podrobnega akcijskega načrta povzroči
situacije, v katerih posamezni koraki, ki so potrebni za izvedbo, niso opredeljeni, odgovornosti in
sredstva pa niso ustrezno dodeljeni;
-- nezadostno sodelovanje med različnimi ravnmi vladnih organov vodi do neusklajenih ciljev glede
razvoja urbanih zelenih površin in do nasprotujočih si odločitev glede razpoložljivih virov.

3. METODE IN ORODJA ZA PREMOSTITEV IZZIVOV
Med izvajanjem projekta je konzorcij projekta opredelil več metod in orodij na področju aplikacij GIS,
vključenosti skupnosti in upravljanja s sodelovanjem več interesnih skupin.
Slike 3, 4 in 5 povzemajo in v obliki diagramov predstavljajo te metode in orodja za reševanje izzivov, ki se
pojavijo med pametnim upravljanjem urbanih zelenih površin.
Vsakemu diagramu sledi seznam orodij, vključno s podrobnejšim opisom pametnih metod in orodij.

• Lokalne uprave pogosto nimajo dovolj sredstev za razvoj urbanih zelenih površin ali celo za
ustrezno ohranjanje obstoječih zelenih površin v večjih območjih ali soseskah znotraj posameznih
občin. To velja predvsem za nekatere zapostavljene urbane zelene površine ali za manjše zelene
površine, kot so drevoredi ob pločnikih, žive meje, zelene površine v ulicah, soseskah in na obrobjih
mest, zelene površine v krožiščih in zapuščena območja.
•• Javne uprave se spopadajo predvsem s težavami ob realizaciji javno koristnih projektov, ki imajo
potencial, da ustvarijo gospodarsko dodano vrednost, npr. pravne težave, ki omejujejo javne
organe pri izvajanju fleksibilnega upravljanja.

PODATKI

KAZALNIKI

Cikel za posodabljanje,
spremembe in
spremljanje
- Individualne zbirke podatkov
- Ocena administrativnih podatkov
- Daljinsko zaznavanje

VIZUALIZACIJA

- Statistični podatki
- Računski modeli
- Papirnati zemljevidi
- Interaktivna spletna orodja
GIS

- Ohranjanje
- Ekologija
- Privlačnost
- Dostopnost
- Donosnost

ANALIZA

- Krovni podatki
- Analize razdalj
- Statistika
- Klasifikacija posnetkov

Slika 3: Diagram pametnega upravljanja UGS
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Za več podrobnosti glejte opis pametnih modelov projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/UGB.html.

15

3.1. ORODJA GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS)
Podatki
• G-1 Individualne zbirke podatkov: področne podatkovne zbirke, pridobljene s pomočjo aplikacij
GPS, anket, tipal itd.
• G-2 Ocena administrativnih podatkov: obravnava potencialov odprtih podatkovnih portalov ali
administrativnih podatkovnih virov (katastri, uradne statistike itd.).
• G-3 Daljinsko zaznavanje, npr. ustvarjanje/zbiranje fotografij, večspektralnih/termičnih posnetkov,
radarskih posnetkov in lasersko skeniranih posnetkov.
Kazalniki
• G-4 Kazalniki za merjenje ukrepov za ohranjanje, npr. velikost območja, tip/število vrst (drevesa,
travniki itd.), posebni ukrepi za zaščito.
• G-5 Kazalniki za zaznavanje ekološke vrednosti, npr. gostota rasti dreves, delež zaščitenih
območij/biotopov, biotska raznovrstnost.
• G-6 Kazalniki za oceno privlačnosti, npr. zadovoljstvo uporabnikov, infrastrukturni elementi,
gostota poti.
• G-7 Kazalniki za merjenje dostopnosti, npr. avtobusna postajališča, čas hoje, kakovost/varnost
dostopnih poti.
• G-8 Kazalniki za oceno donosnosti, npr. kakovost prsti, produktivnost zemlje/gozda.
• G-9 Kazalniki za oceno turističnega potenciala, npr. pogostost obiskovalcev, parkirna mesta,
elementi kulturne/naravne dediščine.
Analiza
• G-10 Krovni podatki: (tehtani) izračuni večkratnih vnosov podatkov na usklajeni ravni za izvedbo
celostnih analiz (npr. indeks aktivnosti).
• G-11 Analize razdalj: izračuni razdalj med objekti (lahko tudi na podlagi cestnih omrežij) za iskanje
najkrajših poti ali ustvarjanje intervencijskih površin.
• G-12 Statistične ocene: povzemanje podatkov/rezultatov npr. na ravni skupnosti ali okrožja za
karakterizacijo in primerjavo teh enot.
• G-13 Klasifikacija posnetkov: analiza in interpretacija daljinsko zaznanih podatkov za ugotavljanje
določenih lastnosti/struktur zelenih površin (npr. višina vegetacije, tip pokritja tal) ali zaznavanje
njihovih sprememb v določenem času.
• G-14 GEOVIZUALIZACIJA: priprava papirnatih ali spletnih zemljevidov za sporočanje rezultatov.

OCENE SITUACIJE IN USTVARJANJE IDEJ
analiza SWOT

vprašalnik

organizacija delavnic

- world café
- problemsko drevo
- lotosov cvet
- table počutja
- druge metode za delavnice

intervju
dogodki na prostem
- učilnica v parku
- parlament v parku

ORODJA SKUPNEGA UPRAVLJANJA
Participativni proračun
Oskrbniški program
Posvetovalna skupščina

TOOLS FOR RAISING AWARENESS AND MOTIVATION
Družabni dogodki
Tekmovanja
Ustvarjanje medgeneracijskih vezi

KOMUNIKACIJA

Slika 4: Možnosti za vključevanje skupnosti v pametno upravljanje urbanih zelenih površin
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3.2. METODE IN ORODJA ZA VKLJUČEVANJE SKUPNOSTI
Ocena situacije in ustvarjanje idej
C-1 Analiza SWOT je vstopna točka za analizo neznanega območja, če se ustrezno prilagodi določenim
zahtevam, za premagovanje izzivov, s katerimi se spopadajo skupnosti v povezavi z zelenimi površinami.
S to metodo se določajo osnovne lastnosti v določeni situaciji. Z njo opredelimo prednosti (Strengths),
slabosti (Weaknesses), priložnosti (Opportunities) in nevarnosti (Threats) posamezne rešitve za
določeno težavo (na lokalni, FUA, državni ali celo na mednarodni ravni).
C-2 Vprašalnik (strukturiran ali polstrukturiran) omogoča pridobivanje mnenj na širšem vzorcu ljudi.
Vprašanja je treba previdno izbrati, saj morajo biti jasna in enoumna. Glede na lastnosti posamezne
situacije lahko uporabite: vprašalnike v lastni režiji, spletne ankete, polstrukturiran ali strukturiran
vprašalnik.
C-3 Intervju je (pol)formalno srečanje dveh ali več ljudi (intervjuvar in intervjuvanec/-ci), pri čemer
želi intervjuvar pridobiti informacije, mnenja, želje in ideje intervjuvancev. Intervju je treba prilagoditi
lastnostim posamezne situacije: neformalen, pogovorni intervju, standardiziran, intervju odprtega ali
zaprtega tipa, intervju s fiksnimi odgovori, intervju s ciljno skupino.
C-4 Svetovna kavarna (World café) je ena izmed novejših metod sodelovanja, s katero se želi doseči
kolektivna sprememba, tako da združi vse člane ali interesne skupine na enem mestu: je izredno
strukturiran postopek ustvarjanja fleksibilnih in razvijajočih se mrež za pogovore.
C-5 Problemsko drevo je metoda, ki se lahko uporabi za ugotavljanje vzrokov (korenin) in učinkov (vej)
s potencialnimi rešitvami v obliki sadežev.
C-6 Lotusov cvet je vaja iz ustvarjalnosti, ki se lahko uporabi za ustvarjanje novih idej na podlagi
vnaprej določene osrednje teme. Iz glavne teme nastanejo številne konceptualne teme, vsako od njih pa
lahko ponovno uporabimo kot osrednjo temo za ustvarjanje novih tem.
C-7 Razpoloženjska tabla (Moodboard) je zbirka slik, besed in/ali vzorcev materialov, ki jo lahko
uporabimo, ko je treba potrebe skupnosti vključiti neposredno v načrtovanje. Tako lahko skupnost lažje
poda emocionalno sliko in splošen vtis o predlagani zasnovi.
C-8 Etnografska delavnica je izobraževalni, družabni in kulturni dogodek, kjer udeleženci, skupaj z
mentorjem (ki je lahko strokovnjak ali član skupnosti s posebnimi sposobnostmi), raziskujejo, izvajajo,
predstavljajo ali posodabljajo otipljive ali neotipljive etnografske/ljudske elemente, ki so identificirani
kot urbana kulturna dediščina.
C-9 Delavnica prihodnosti je metoda, ki pomaga skupnosti oblikovati želeno prihodnost, npr. z
intervencijami na lokalnih zelenih površinah ali izogibanjem omejitvam, ki jih postavijo strokovnjaki ali
organizacije. Osredotoča se na zbiranje in oblikovanje idej izven skupine, ki je podala idejno zasnovo.
C-10 Določitev formata, teme in lokacije: pri (so)organizaciji sestankov skupnosti je ključnega
pomena, da se določijo okoliščine, ki ne spodbujajo udobnega okolja brez ustrahovanja. To lahko
dosežemo z določitvijo formata, teme in lokacije. Na primer, uporabite menjavanje stolov, da vključite
različne ljudi v različnih strukturiranih položajih, da jih aktivno vključite v predstavitev težave ali
predavanje.

C-12 Razorožitev večnega nasprotnika tako, da se mu določi naloga predstavitve težave, pri čemer
želimo podrobno, raziskano in argumentirano razlago podanih mnenj, ali pa zahtevamo, da mora vsak,
ki želi govoriti, tudi predstaviti rešitev in svoj prispevek k realizaciji te rešitve.
C-13 Učilnica v gozdu/parku je nov način uporabe parka (ali druge urbane zelene infrastrukture) v
obliki učilnice, predavalnice ali prostora za srečevanje in razvijanje idej.
C-14 Parlament v parku (neposredna demokracija) ponuja priložnost za spodbujanje in
opolnomočenje ljudi, da zasedejo javen prostor in hkrati ponudijo rešitev za konkretne težave na
posameznih zelenih površinah.

Skupno upravljanje
C-15 Participativno oblikovanje proračuna je oblika neposredne demokracije, kjer se ljudje skupaj
odločajo o porabi javnih sredstev, kar omogoča vključevanje državljanov v določanje občinskega
proračuna.
C-16 Oskrbniški program oz. Stewardship (odgovorno načrtovanje in upravljanje virov) se pogosto
šteje kot lastništvo, uporablja pa se tudi za stvari, ki ne morejo biti v nikogaršnji lasti ali o katerih se
odloča skupnostno.
C-17 Posvetovalna skupščina je polformalno telo, sestavljeno iz predstavnikov skupnosti, ki imajo
potrebne veščine in znanja za komunikacijo z drugimi interesnimi skupinami, predvsem odločevalci,
načrtovalci, strokovnjaki ali drugimi uradniki, ali ki so dovolj motivirani za zagotovitev stalne
vključenosti.
Ozaveščanje in motivacija
C-18 Družabni dogodki in tekmovanja so uporabni, ko želimo pritegniti širšo populacijo (ali določeno
ciljno skupnost) na sestanek v javnem prostoru (na primer predavanja, pikniki, sejmi, športni dogodki).
Ob organizaciji tekmovanja (npr. v fotografiji, slikanju, modeliranju, literaturi) lahko pozovemo
udeležence, da svoje prispevke oblikujejo v povezavi z razvojem ali ohranitvijo zelenih površin.
C-19 Ustvarjanje medgeneracijskih vezi: razvoj povezav med mladimi in starejšimi lahko ustvari
priložnosti za učenje novih veščin in ustvarjanje skupnih rešitev za ustrezen razvoj zelenih površin.
C-20 Komunikacijska orodja: pomemben del priprav na delo, izbor in prilagoditev orodij in metod je
tudi komunikacijski načrt. Glede na svojo specifično situacijo se je treba odločiti, katero vsebino želimo
sporočiti komu. Načrt interesnih skupin nam pomaga ponazoriti odnose med posameznimi skupinami
ter njihova prizadevanja, motive in cilje. To nam pomaga zasnovati jasen komunikacijski načrt. Težave
in vsebino je treba prilagoditi za: TV in radio, lokalne časopise, tiskovne konference, družbena omrežja
(Facebook, Twitter, Instagram).

C-11 Delovna skupina za reševanje težav s predsedujočim iz premalo zastopane skupine:
postavitev predstavnika premalo zastopane skupine na čelo je dobra priložnost za spodbujanje širše
družbene kohezije in za krepitev družbene in kulturne občutljivosti udeležencev/interesnih skupin.
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3.3. ORODJA ZA UPRAVLJANJE S SODELOVANJEM VEČ INTERESNIH SKUPIN

UPRAVLJANJE NA
VEČ RAVNEH

Ustvarjanje primernega
sodelovanja znotraj
organizacije ter z drugimi
upravljalci

IZZIV

Upravljanje na več ravneh
M-1 Lokalno strateško partnerstvo: Lokalna strateška partnerstva združujejo člane skupnosti,
prostovoljce, predstavnike javnega in zasebnega sektorja ter lokalne oblasti pri reševanju lokalnih težav,
dodeljevanju sredstev ter razpravljanju o strategijah in pobudah. V večini primerov takšna partnerstva
vzpostavijo vladni organi in oblasti, ki imajo v tem procesu ključno vlogo vodenja. Za uspeh takšnih
partnerstev pa je ključno vertikalno in horizontalno sodelovanje med posameznimi vladnimi organi.

Sodelovanje z nevladnimi
organizacijami s ciljem
povečanja zmožnosti
upravljanja z urbanimi zelenimi
površinami

M-2 Lokalne akcijske skupine se ustvarijo z namenom opredelitve učinkovitih projektov, ki jih vodi
skupnost, in za oblikovanje proaktivnega pristopa v sodelovanju različnih ustanov/agencij. V praksi so to
manjše skupine lokalnih strokovnjakov iz različnih organizacij.
M-3 Strategija in lokalni akcijski načrti za urbane zelene površine: Namen strategije za urbane
zelene površine je spopadanje z dano situacijo (npr. težave, konflikti, potencial in potrebe) in
izpostavitev vizije prihodnosti na podlagi kolektivnih ciljev.
M-4 Teritorialni pakt je sporazum na več ravneh med lokalnimi, regionalnimi in državnimi vladnimi
organizacijami, s katerim se dogovorijo o koordiniranju in usklajevanju politik ter ciljni usmeritvi
finančnih sredstev.

Več-nivojsko upravljanje

METODA

Institucionaliziran
način sodelovanja

Institucionalizirani načini sodelovanja
M-5 Območje poslovnega razvoja (Business Improvement District ali BID): BID je neodvisna družba
v lasti in pod vodstvom podjetja, ki želi izboljšati opredeljeno območje za komercialne dejavnosti. V
okviru tega območja morajo podjetja plačati dodaten davek ali prispevek za financiranje projektov
znotraj tega območja.

- Lokalno strateško
partnerstvo
- Lokalne akcijske skupine
- Urbane zelene strategije
in lokalni akcijski načrti
- Teritorialni parki

ORODJA

- Območje poslovnega
razvoja
- Zeleni menjalni posli
- Posvojitev zelene površine
- Program subvencij
- Socialna podjetja

Slika 5: Upravljanje s sodelovanjem
več interesnih skupin na področju
pametnega upravljanja urbanih
zelenih površin
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M-6 Zeleni menjalni posli: Je nekakšen menjalni posel med občino in podjetji, pri čemer podjetja
prejmejo dovoljenje, da imajo na neki način dobiček ali koristi od izvedenih storitev na področju
razvoja zelenih površin, v zameno pa ta podjetja vlagajo v krepitev vzdrževanja določenih urbanih
zelenih površin. Zeleni menjalni posli so lahko tako kratkoročni posli kot dolgoročna in bolj kompleksna
partnerstva.
M-7 Posvojitev zelene površine: Podjetje lahko podpiše pogodbo z občino za določeno obdobje, v
katerem razvija in ohranja določen manjši del zelenih površin, v zameno za oglaševanje njihovih, s
podjetjem povezanih, aktivnosti (npr. ploščica ali tabla oz. druge oblike promocije).
M-8 Program subvencij: Subvencioniranje s strani občin, ki zavezuje prejemnike subvencij, da
dosežejo določene cilje in izpolnjujejo določene pogoje. Subvencije so lahko namenjene skupnostim,
organizacijam civilne družbe, posameznikom ali podjetjem za prevzemanje odgovornosti pri ohranjanju
zelenih površin (ali, v določenih primerih, tudi pri razvoju).
M-9 Socialna podjetja: Socialno podjetje je izvajalec v socialnem gospodarstvu, čigar glavni namen je,
da ima določen vpliv v družbi in ne ustvarjati dobička za lastnike/delničarje. Podjetje na trgu ponuja
izdelke in storitve na podjetniški in inovativen način, dobiček pa porabi predvsem za doseganje
določenih družbenih ciljev. Upravlja se na transparenten in odgovoren način ter predvsem povezuje
zaposlene, potrošnike in deležnike, na katere se komercialne dejavnosti nanašajo.
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4. KAKO LAHKO TO DELUJE V PRAKSI?

•

Naslednji tipični izziv za lokalne oblasti je uporaba zapuščenih površin in njihovo preoblikovanje
v zelene površine. Koristen prvi korak v tem primeru je lahko uporaba kazalnikov za merjenje
ohranjanja (G-4) in ekoloških kazalnikov (G-5) za ocenitev smiselnosti takšnih prizadevanj na dolgi rok.
Smiselno je že na tej stopnji vključiti skupnost, opraviti analizo SWOT (C-1) in stopiti v stik s prebivalci,
da se preverita njihova pripravljenost in motivacija za delovanje. Na tej točki se lahko izkoristijo
prednosti neposredne demokracije (C-14) v kombinaciji z družabnimi dogodki (C-18) ter s ponujanjem
in promoviranjem programov odgovornega razvoja in upravljanja virov (C-16), vključno z možnostjo
širitve urbanega kmetijstva.

•

Ob upoštevanju trenda ponovne naturalizacije mest preko razvoja zelenih streh in navpičnih
vrtov je ključnega pomena, da se vključi skupnost s pomočjo intervjujev (C-3), delavnic in dogodkov
(C-18, C4–C-12) ter ustrezne komunikacije (C-20). Za to področje je nadvse pomembno koordiniranje
težav, ki se pojavijo pri upravljanju, zato je koristno, če se vzpostavi lokalna akcijska skupina (M-2).
Za zagotovitev ohranjanja zelenih površin se lahko ponudijo programi odgovornega načrtovanja in
upravljanja virov (C-16), posvojitve zelenih površin (M-7) ali subvencije (M-8).

4.1. VZORČNI PRIMERI
Ko se občine spopadajo z izzivi v povezavi z načrtovanjem, razvojem in ohranjanjem urbanih zelenih
površin, lahko na splošno le kombinacija ustreznih orodij zagotovi ustrezno rešitev določene težave
(črke in števila v oklepajih se nanašajo na orodja, ki so navedena v 3. poglavju).
•

Če občina želi ustvariti podatkovno bazo o drevesih na svojem območju, mora uporabiti ustrezna
orodja GIS, nasloviti ustrezne interesne skupine in dandanes tudi vključiti državljane v zbiranje in
potrjevanje podatkov. Poleg tega pa je tudi pomembno, da sodeluje z vladnimi organi, da uskladi
sisteme in izkoristi prednosti morebitnih sinergij.

•

Splošen izziv je načrtovanje novih urbanih zelenih površin. Pomembno je, da se vključi skupnost
in da se v postopku načrtovanja uporabijo pametna orodja. Poleg tega je obvezno tudi sodelovanje z
oblastmi, širše sodelovanje, tako horizontalno kot vertikalno, pa lahko zagotovi veliko boljše rezultate.
Ta proces bi lahko vključeval uporabo naslednjih orodij, ki so opisana v 3. poglavju:
- Analiza kazalnikov, ki pokaže dejanske potrebe v mestu (G-5, G-8, G-9)
- Analiza rekreacijske vrednosti zelenih površin (G-6, G-7)
- Vzpostavitev lokalne akcijske skupine za načrtovanje in izvedbo (M-2)
- Vključitev državljanov preko posvetovalne skupščine (C-17).

•

•

Pri ohranjanju urbanih zelenih površin so glavni izzivi zapostavljene urbane zelene površine ali
majhni deli zelenih površin, kot so drevesa ob pločniku, žive meje, zelene površine v ulicah, soseskah
in na obrobjih mest, krožišča in zapuščena območja. Najustreznejše rešitve so v teh primerih lahko
vključitev skupnosti (C-15, C-16, C-17) ali metode za prenos odgovornosti (M-5–M-9). Orodja GIS lahko
nudijo podporo tem aktivnostim (G-4).
Pri celostnem prostorskem razvoju je ključnega pomena, da se ustvarijo preglednice in zemljevidi
(G-14) o stanju zelenih površin z vročimi in hladnimi točkami določenih storitev. V ta namen je treba
uporabiti administrativne (tudi tiste, ki niso s področja zelenih površin) podatke (G-2) in kazalnike, od
najosnovnejših do najkompleksnejših (G-4–G-9). To zahteva veliko zanesljivih podatkov, zato je treba
stopiti v stik z odločevalci, vzpostaviti lokalne akcijske skupine (M-2), razviti strategijo o urbanih zelenih
površinah in pripraviti lokalne akcijske načrte (M-3).

•

Pri pametnem upravljanju urbanih zelenih površin je pomembno, da se iščejo sinergije med
participativnim pristopom in digitalnimi rešitvami. V skupnost usmerjene (prvotne) podatkovne
zbirke (G-1), aplikacije za izražanje občutkov in pričakovanj glede uporabe zelenih površin, uporaba
telesnih tipal za občutke, uporaba podatkov družabnih omrežij za obsežno analitiko – vse to so
možnosti, o katerih je dandanes treba razmisliti pri upravljanju urbanih zelenih površin.

•

Velika priložnost (in splošen trend) je uporaba zelenih površin za skupnostna središča na prostem.
V tem primeru je ustrezna vključenost skupnosti neizogibna. Že od začetka se lahko uporabljajo
vprašalniki (C-2) in intervjuji (C-3) za ugotavljanje pričakovanj in želja prebivalcev. Za ustrezno analizo
potreb se lahko uporabijo kazalniki privlačnosti (G-6). Za uporabo zelenih površin se lahko organizirajo
družabni in kulturni dogodki (C-18), učilnice v parku (C-13), etnografske delavnice (C-8) ali parlament v
parku (C-14). Če obstaja ta možnost, se v razvoj in ohranitev vključijo tudi nevladne pravne osebe, na
primer preko območij poslovnega razvoja (M-5) ali zelenih menjalnih poslov (M-6).
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4.2. PRAKTIČNI PRIMERI
V nadaljevanju so predstavljeni praktični primeri, ki temeljijo na pilotnih aktivnostih sodelujočih lokalnih
oblasti v okviru projekta UGB.

4.2.1. Sistem za monitoring zelenih površin v Zgornji dolini reke Salzach (Avstrija)
Lokalne oblasti
Partner pri projektu UGB, raziskovalna organizacija RSA iSPACE, deželni upravi Salzburg zagotavlja modele
GIS in dokumentacijo za inovativno upravljanje urbanih zelenih površin. Oblasti jih lahko nato uporabijo
za ustvarjanje vsebin za regionalne strateške razvojne dokumente. Tako ima pooblastila in mrežo za
povezovanje interesnih skupin ter organizacijo javnih dogodkov.
Izziv
Preučevano območje v Zgornji dolini reke Salzach obsega mesto Salzburg in deset pretežno podeželskih
skupnosti na jugu. Velik izziv v tem območju je pomanjkanje skupnega sistema za monitoring zelenih
površin, ki bi se lahko uporabljal za načrtovanje in upravljanje. Takšen sistem pa je ključen element
za zaznavanje in ohranjanje pomembnih zelenih površin, oblastem pa nudi podporo pri vzpostavitvi
zadostne oskrbe z visoko kakovostnimi zelenimi površinami za vse bližnje prebivalce. Druga težava so
pritiski za širitev naselij zaradi povečanja števila prebivalcev, kar vodi do konfliktov glede prioritet rabe
zemljišč in potrebe po ohranjanju in zaščiti predvsem pomembnih zelenih površin.
Rešitev
Med pilotnimi aktivnostmi projekta UGB so bili podani predlogi za razvoj fleksibilnega sistema za
monitoring zelenih površin, ki oblastem pomaga ovrednotiti urbane, primestne in podeželske zelene
površine s pomočjo metodologije na osnovi GIS, ter kazalniki kakovosti zelenih površin (npr.
rekreacijska infrastruktura, prisotnost vode in delež zaščitenih območij). Na podlagi teh kazalnikov se
pokažeta rekreacijska vrednost in kakovost pokrajine za vse zelene površine v preučevanem območju.
Kot dopolnitev teh zgolj kvantitativnih metod se lahko uporabijo metode za vključitev skupnosti.
Takšen primer je lahko zbiranje kvalitativnih podatkov preko anket, razpoloženjskih tabel itd. med
obiskovalci zelenih površin za ugotavljanje dojemanja in pričakovanja ljudi, z namenom posodobitve
kazalnikov, ki se uporabljajo za vrednotenje zelenih površin. To se lahko izvaja predvsem med različnimi
dogodki na temo zelenih površin.
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V naslednjem koraku so bili rezultati vrednotenj uporabljeni pri analizi za opredelitev dostopnosti zelenih
površin s kratko razdaljo hoje do 400 m. Rezultati te študije so pokazali, da obstaja pomanjkanje visoko
kakovostnih rekreacijskih zelenih površin v nekaterih podeželskih regijah, kar je služilo kot pomembna
podlaga za izboljšanje kakovosti in razpoložljivosti zelenih površin na teh območjih. To vodi do potrebe
po nadgradnji zelenih površin z več infrastrukturnimi ali naravnimi elementi. Pri preoblikovanju zelenih
površin se priporoča uporaba pristopa neposredne demokracije, kot so učilnica ali delavnice v parku za
zbiranje želja in povratnih informacij med javnimi dogodki. Metode ozaveščanja poudarjajo vrednost
zelenih površin in spodbujajo vključenost zasebnega sektorja, na primer v obliki odgovornega načrtovanja
in upravljanja virov.
Poleg tega pa so bili kazalniki zelenih površin uporabljeni tudi za razvoj matrice za opredelitev
prednostnih območij, za različne funkcije zelenih površin, kot so rekreacija, gospodarstvo ali habitat.
Ta matrica omogoča izvedbo scenarijev, s katerimi lahko pretehtamo tipe zelenih površin in jih nato
kombiniramo s študijami o ponudbi oz. napovedanim razvojem naselij. Pri morebitnih konfliktih glede
uporabe zemljišč je lahko koristna vključitev več interesnih skupin, kot so okrogle mize in lokalni
akcijski načrti.

Pridobljena spoznanja
To metodologijo GIS in kazalnike zelenih površin je mogoče preprosto prenesti na druge regije glede
na analitične cilje in razpoložljive podatke. Vzpostavitev zanesljive in dobro strukturirane podatkovne
baze je osnovni pogoj za podatkovno obsežne analize. Treba je natančno opredeliti posamezne različno
kompleksne kazalnike v skladu z vnaprej določeno lokalno vizijo. Pred pilotnimi aktivnostmi projekta
UGB je bil razvit obsežen nabor kazalnikov, ki lahko služi kot model za različne namene, na primer
analizo rekreacijske vrednosti, turističnega potenciala ali ekološko analizo.

4.2.2. Storitve zelenega katastra v županiji Zadar (Hrvaška)
Lokalne oblasti
Županija Zadar je odločevalni organ, ki je pristojen za območje FUA Zadar. V središču je mesto Zadar
s skupnim številom prebivalcev nekaj nad 75.000. Pristojnosti županije vključujejo tudi upravljanje s
sredstvi županije, načrtovanje prostorskega in gospodarskega razvoja ter vzpostavitev in upravljanje
lokalnih javnih storitev.
Izziv
Treba je priznati, da ima Zadar podpovprečno upravljanje urbanih zelenih površin. Čeprav je mesto
osrednja turistična lokacija in ima več urbanih zelenih površin, ki zahtevajo neposredno upravljanje, da
lahko izpolnjujejo svoj namen, je področje urbanega načrtovanja ter splošnega sledenja in upravljanja
urbanih zelenih površin še vedno pomanjkljivo.
Rešitev
V okviru projekta UGB je bil kot odziv na ta izziv ustanovljen Zeleni kataster.
Zeleni kataster naj bi vseboval sistem GIS in zemljevid najmanj dveh lokacij zelenih površin v Zadrski
županiji (na koncu jih je bilo mapiranih 5). Vzpostavljen je bil ustrezen sistem kazalnikov.
Cilj vzpostavitve Zelenega katastra je bil pridobiti platformo za pametno upravljanje urbanih zelenih
površin. Za organizacijo učinkovitejšega upravljanja urbanih zelenih površin je bil potreben jasen in
sistematičen pregled stanja zelenih površin, kar je bilo doseženo z izvedbo tega katastra.
Zadra Nova je organizirala sestanke interesnih skupin, ki so se jih udeležili predstavniki mesta ter
lokalnih oblasti in svetov.
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Pridobljena spoznanja
Težko je bilo najti učinkovit način za aktivno vključitev lokalnih oblasti. Čeprav so bili sestanki interesnih
skupin uspešni, zagotovitev ustreznih podatkov za izračun kazalnikov ni bila učinkovita. Na koncu bi bilo
treba zbrati več podatkov iz drugih virov.
Dodatne informacije lahko pridobite po elektronski pošti zadra@zadra.hr; na telefonski številki:
+385 2 349 28 00.

4.2.3. Oskrbniški program (stewardship) v Budimpešti (Madžarska)
Lokalne oblasti
12. okrožje Budimpešte, ki leži na zahodnem bregu reke Donave, v predelu Budim, je najbolj zeleno
okrožje madžarskega glavnega mesta. V tem okrožju so največji gozdovi v Budimpešti, ki jih imenujejo
tudi »pljuča mesta«, poleg tega pa je tu še veliko zelenih površin v pokrajinsko zaščitenem delu Budima,
kjer imajo zeleni pasovi in urbane zelene površine visoko raven zaščite. Okrožje ima več javnih urbanih
zelenih površin, kot so parki in mestni gozdovi. Najpomembnejši zeleni predel okrožja pa je gozdni
park Normafa, ki se nahaja ob vznožju hribovja Széchenyi in János in vključuje smučarsko kočo, tekaško
stezo, igrišče itd., zaradi česar je najbolj priljubljen kraj za aktivne športne in prostočasne dejavnosti,
ki ga redno obiskujejo turisti in prebivalci celotne Budimpešte. Poleg gozdov in parkov pa ima okrožje
tudi precejšnje število neformalnih javnih zelenih površin, kot so zeleni trgi brez upravljanja, posamezna
drevesa in grmičevje med stavbami, zelenice v ulicah, zelene tirnice za tramvaj, zeleni vmesni pasovi
med cestami ter deloma tudi dvorišča, ki prav tako zahtevajo skrb in urejanje.
Izziv
Zelene površine nudijo boljšo kakovost življenja, saj poleg tega, da omogočajo preživljanje prostega časa
in športne aktivnosti, tudi čistijo zrak, zmanjšujejo mestni hrup in izboljšujejo podobo mesta. Vendar če
odgovorne oblasti nimajo ustreznih zmogljivosti za njihovo ohranjanje, lahko zelene površine tudi
ustvarijo konflikte med prebivalci in pristojnimi oblastmi. Tradicionalni pristopi organov upravljanja
pogosto ne zadostujejo pri reševanju takšnih konfliktov, zato so potrebni novi pristopi, ki bi zagotovili
pametno upravljanje zelenih površin preko sodelovanja med prebivalci in različnimi oblastmi. Občinska
uprava 12. okrožja Budimpešte je prepoznala potrebo po takšnem pristopu in je naredila ustrezne prve
korake z izvedbo pilotskih aktivnosti v okviru projekta UGB z nazivom Oskrbniški program.
Rešitev
Cilj Oskrbniškega programa je vključiti prebivalce v vzdrževanje neformalnih javnih zelenih površin v
okrožju. Pogoji oskrbništva v smislu priprave, zasaditve in vzdrževanja so naslednji: najprej se prebivalci
prijavijo in navedejo informacije o območju, ki so ga izbrali; podatke o naslovu in parcelnih številkah,
3–4 slike območja, na katerih so razvidni stanje, velikost in lokacija območja; število prebivalcev, ki naj bi
skrbelo za to območje; kontaktne podatke prijavitelja in dodatne informacije o območju.
V program so lahko vključena le območja znotraj meja 12. okrožja, ki so v lasti občine, torej javne zelene
površine. Ob stalni strokovni podpori in nadzoru Zelenega oddelka lahko oskrbniki skrbijo za svoja
območja, za katera so odgovorni, medtem ko Zeleni oddelek poskrbi za pripravo območja, načrtuje
zasaditev, priskrbi rastline za zasaditev in pakete orodja za vzdrževanje. Zeleni oddelek koordinira
sodelovanje med oskrbniki in občino. Občina in oskrbniki podpišejo pogodbo o vzajemnem sodelovanju,
ki jo je treba vsako leto obnoviti. V pogodbi se opredelijo naloge, odgovornosti in načini spremljanja
izvedenih del v območju. Programu se je mogoče pridružiti kadarkoli, saj občinski Zeleni oddelek ves
čas sprejema vloge. Zasaditve območij potekajo vsako leto spomladi in jeseni. Ob sprejemu nove vloge
se glede na velikost in lokacijo površin, tipa zemlje in število oskrbnikov v pogodbi določijo pogoji za
priključitev programu.
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Do zdaj je bilo v oskrbniški program vključenih 26 območij. Predvideva se, da bi se lahko vključilo še veliko
majhnih zelenih površin, vendar o teh površinah ni podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče podati oceno
o možnosti vključitve v program.
Kot rešitev, sicer izven obsega projekta UGB, vendar vzporedno z njim, je bila razvita metodologija GIS
na podlagi prepoznanih pomembnih atributov, ki jih meščani in občine pripišejo neformalnim zelenim
površinam za oceno možnosti njihove vključitve v oskrbniški program. Ti atributi so bili prepoznani s pomočjo
intervjujev z upravljavci programa in oskrbniki. Za merjenje izbranih atributov so bili ustvarjeni prostorski
kazalniki in nato vizualizirani na tematskih zemljevidih z uporabo različnih orodij GIS, na voljo v okviru
aplikacije ArcMap10 (slika 6).

Pridobljena spoznanja
Najpomembnejši zaključek je, da oskrbniki potrebujejo več »svobode« in lastništva v sklopu
sodelovanja. Pri poglobljenih intervjujih z oskrbniki se je na primer pokazalo, da bi morala občina
dovoliti oskrbnikom, da si sami izberejo območje, ne da jim občina določi območje za oskrbo.
Poudarili so tudi pomembnost tega, da imajo neposreden stik z občinskim strokovnjakom za področje
vrtnarstva. Do zdaj je ta stik potekal preko Zelenega oddelka, kar ni bilo učinkovito in je povzročilo
nepotrebno dodatno delo za občino. V tem smislu bi bil manjši nadzor s strani občine koristen za obe
strani. Po drugi strani pa bi oskrbniki pozdravili večje število tematskih delavnic/usposabljanj za širjenje
njihovega znanja na področju vrtnarstva.
.
Sam oskrbniški program in tudi metodologijo GIS je mogoče prenesti tudi na druge občine.
Metodologija GIS je lahko še posebej koristna za tiste občine, ki želijo vzpostaviti podoben program,
ampak nimajo podatkov o ustreznih območjih za oskrbo. S pomočjo analize GIS je mogoče preprosto
prepoznati najprimernejša območja, ki se lahko nato obiščejo in vključijo v program, če so dejansko
ustrezna. Metoda GIS pa se lahko uporabi tudi na drugačen način. Če oskrbnik izbere neformalno
javno zeleno površino in ga predlaga občini kot območje za oskrbo, lahko občina na zemljevidu
preveri, ali se lahko to območje vključi v program ali ne. Na primer, če območje ni v lasti občine in ni
zaščiteno območje, občina predlaga oskrbniku, da izbere drugo območje. Lahko se tudi zgodi, da želi
določen prebivalec postati oskrbnik, vendar nima v mislih nobenega konkretnega območja. V tem
primeru lahko občina na zemljevidu preveri, katera območja, ki imajo največji potencial za vključitev
v program, so najbližje njegovemu domačemu naslovu. S pomočjo metode GIS za analizo mreže se
lahko tudi določi središče storitvenega območja glede na domači naslov prebivalca, ki želi postati
oskrbnik neformalne zelene površine.
Dodatne informacije lahko pridobite po elektronski pošti :
zoldpont@hegyvidek.hu,
katalin.bunyevacz@gmail.com

4.2.4. Vključevanje skupnosti v Mariboru (Slovenija)
Lokalne oblasti

ZELO SLABA FOTOGRAFIJA
Nato so bila izvedena testiranja, ali kazalniki dejansko predstavljajo povezane atribute, s pomočjo
digitalizacije neformalnih zelenih površin, ki so že del oskrbniškega programa, tako da so bili prekriti
posamezni sloji zemljevida s posamezniki kazalniki, nato pa se je preverilo ujemanje. Po testiranju in
dokončnem oblikovanju kazalnikov so bili vsi sloji kazalnikov pomnoženi z vnaprej določenim količnikom
glede na njihovo pomembnost in ustreznost ter nato prikazani na skupnem zemljevidu, ki prikazuje
najbolj primerna območja znotraj okrožja za vključitev v oskrbniški program. Ta kompleksna analiza se
imenuje analiza z več merili.
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Območje FUA Maribor ima skupno število prebivalcev 240.555. Njegovo urbano središče je Občina
Maribor, s skupno površino 147.466.572 m2 (mestni del znaša 39.738.704 m2) in številom prebivalcev
110.543 (2016). Maribor je druga najbolj poseljena slovenska občina in je upravno, poslovno,
izobraževalno in kulturno središče Podravja. V državnih dokumentih načrtovanja je opredeljen kot
središče mednarodnega pomena. Maribor ima na voljo podatke GIS ustrezne kakovosti o zelenih
površinah, ki so vključene v dokumente načrtovanja.
Mariborska razvojna agencija (MRA) je regionalna razvojna agencija, ki izvaja splošne razvojne naloge v
Mariborski regiji.
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Izziv
V občini Maribor je več zapuščenih površin, ki so potrebne obnove. Vendar pa so te površine zelo
nizko na prednostnem seznamu za investicije, saj v teh predelih ni neposrednih prebivalcev, ker gre za
nekdanje industrijske ali drugače degradirane površine. Eden izmed takšnih predelov je bil prepoznan
in vključen kot pilotski primer v okviru projekta UGB. Glavni izziv je bila identifikacija in mobilizacija
skupnosti, ki bi se lahko vključila v načrtovanje, predvsem zaradi pomanjkanja prebivalcev v neposredni
bližini pilotnega območja. V ta namen je bilo pilotsko območje razdeljeno na tri dele, z različnimi ciljnimi
interesnimi skupinami (3 krogi). Potekala so posvetovanja s temi skupinami, ki so imele različne interese
in različne ravni motivacije za sodelovanje pri aktivnostih obnove območja. Te skupine so segale od
javnih in zasebnih lastnikov znotraj tega območja in uporabnikov storitev, ki jih ponujajo javni lastniki
– poslovne stavbe in kulturno središče (podjetja, ki najemajo poslovne prostore, kulturna društva, ki
svoje aktivnosti izvajajo v kulturnem središču), do udeležencev storitev (kot so ljudje, ki se udeležujejo
vaj zborovskega petja, plesnih tečajev, literarnih skupin itd.) in nezakonitih uporabnikov degradiranega
območja (ljudje, ki uporabljajo zapuščeno območje za brezplačno, vendar nevarovano parkiranje).

Rešitev
Proces je vključeval naslednje štiri pristope modela za vključevanje skupnosti:
•• Prepoznavanje in opredelitev skupnosti na tematskih družabnih dogodkih na temo zelenih vprašanj
(Festival dobrega počutja).
•• Ustanovitev Posvetovalne skupščine in dodelitev nalog njenim načrtom.
•• Uvajanje – s pomočjo razvoja akcijskega načrta na podlagi 3 krogov prepoznanih uporabnikov.
•• Ustvarjanje odgovornosti za zagotovitev trajnosti manjših obnovljenih predelov.
Posvetovalne aktivnosti so potekale v 4 fazah:
•• Prepoznavanje interesnih skupin za udeležitev na posvetovanjih.
•• Mobilizacija prepoznanih interesnih skupin za aktivno sodelovanje na posvetovanjih.
•• Vodenje procesa za doseganje skupnih priporočil in smernic za obnovo.
•• Priprava in potrditev vizualizacij za doseganje trajnosti dogovorjenih dosežkov.
Sodelovanje na lastno pobudo je bilo prav tako doseženo v 4 fazah:
•• Prepoznavanje zainteresirane javnosti.
•• Mobilizacija zainteresirane javnosti za sodelovanje pri obnovi urbanih zelenih površin.
•• Vodenje procesa sodelovanja za doseganje skupnih priporočil in smernic za obnovo.
•• Potrditev vizualizacij za doseganje trajnosti dogovorjenih dosežkov.
Interesne skupine so bile prepoznane s pomočjo pregleda dokumentacije in mobilizirane preko e-pošte,
telefonskih klicev in sestankov iz oči v oči.
Prepoznavanje in mobilizacija zainteresirane javnosti sta potekala preko terenskega dela, in sicer z
obiski območja in neposrednimi pogovori z ljudmi, ki so bili vključeni v spletno anketo ali v anketo na
licu mesta. Največ podatkov je bilo pridobljenih z anketami na licu mesta.
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Ozaveščanje je bilo doseženo preko sodelovanja na družbenih in kulturnih dogodkih, z vzpostavitvijo
spletne platforme in organizacijo javnih predstavitev in razstav vizualizacij obnovljenih urbanih zelenih
površin.
Glede na povratne informacije obeh sodelujočih skupin so bile pripravljene vizualizacije in
predstavljene interesnim skupinam. Vizualizacije so bile izjemno uspešne pri vzbujanju zanimanja in
pridobivanju povratnih informacij, na podlagi česar je bila pripravljena dokumentacija (konceptualna
zasnova v skladu z Gradbenim zakonom in obrazec za opredelitev projekta za pripravo in obravnavo
investicijskih dokumentov na področju javnih financ) za obnovo pilotskega območja. Poleg tega pa je
bilo podano tudi arboristično poročilo za vzdrževanje organskih zelenih površin, občina pa je že začela z
izvajanjem.
Pridobljena spoznanja
V okviru tega procesa je bilo relativno lahko prepoznati različne interesne skupine za dotični primer,
kjer prebivalci niso prisotni. Motiviranje interesnih skupin (ali zainteresiranih ciljnih skupin na splošno)
pa je bilo bolj zahtevno. Posamezniki se vključijo le ob osebnem pristopu vodij procesa sodelovanja, ki
jih spodbujajo k sodelovanju, sicer pa se ne odzivajo na posredno komunikacijo o sodelovanju. Poleg
tega pa večina zainteresiranih posameznikov ne ostane vključenih, če ni nobenih vidnih napredkov ali
otipljivih rezultatov, razen če imajo neposreden osebni interes v določeni zadevi.
Večina odločevalcev bo videla pomembno vrednost v takšnih aktivnostih v primerih, kjer se razrešijo
težave na njihovem strokovnem področju, sicer jih obravnavajo kot breme, ki ne vodi do konkretnih
rezultatov.
Zato so bile potrebne aktivnosti za večjo prepoznavnost te tematike. To je bilo najlažje doseči s pomočjo
vizualizacij, ki so bile predstavljene na lokaciji z velikim pretokom različnih javnosti. Takšen pristop je
mogoče prenesti na druga podobna področja.
Dodatne informacije lahko pridobite po elektronski pošti info@mra.si; na telefonski številki:
+386 2 333 13 00.

4.2.5. Zeleni živi laboratorij Witkowice v Krakovu (Poljska)
Lokalne oblasti
Občina Krakov upravlja drugo največje mesto na Poljskem, s skupnim številom prebivalcev okoli
760.000. Kot lokalna oblast v mestu je občina pristojna za zadeve v javnem interesu. Aktivnosti, ki jih
izvaja občina, so: upravljanje z občinskimi sredstvi, načrtovanje prostorskega in gospodarskega razvoja
ter vzpostavitev in upravljanje lokalnih javnih storitev. Oddelek za zelene površine občine Krakov je
pristojen za upravljanje in razvoj urbanih zelenih površin. V okviru projekta UGB je občina izvajala
pilotske aktivnosti v sodelovanju z regijo Malopoljska.
Krakov zaznamujejo posebne naravne vrednote, saj je skoraj 15 % celotne površine mesta zaščitenih
pred intenzivnim razvojem, približno polovica mesta pa je zajeta v okvirnih načrtih. Skupna površina
parkov in drugih javnih zelenih površin, trgov, zelenic na pokopališčih, vrtov itd. znaša le nekaj več kot
4 % površine mesta, čeprav le nekaj manj kot 5 % mesta prekrivajo gozdovi. Povprečna ocenjena
razdalja do zelenih površin v Krakovu znaša 418 m.
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Pridobljena spoznanja

Izziv
Eden glavnih izzivov pri upravljanju urbanih zelenih površin v tem posebnem primeru obnove gozda
Witkowice je bila vključitev prebivalcev v posvetovalni proces. Večina prebivalcev, ki živi v bližini,
ima lastne vrtove, zato niso obravnavali gozda Witkowice kot javni skupni zeleni prostor, zaradi
česar jih ni zanimalo sodelovanje v posvetovalnih aktivnostih. Pred pilotskim projektom UGB je bilo
na tem območju mogoče opaziti številna dejanja vandalizma, predvsem zaradi divjega in nekoliko
zapostavljenega značaja tega kraja. Prav tako je bil velik izziv tudi vključiti lokalne oblasti občine Zielonki
(najbližji in najpomembnejši deležnik).
Rešitev
Ob poznavanju izzivov so oblasti skušale vključiti prebivalce v ta proces na atraktiven, zanimiv in
zabaven način. Organiziran je bil piknik na območju, kjer je bil na atraktiven način predstavljen Zeleni
živi laboratorij Witkowice. Prebivalci so imeli priložnost, da na plakatih velikega formata označijo, kaj
si želijo v gozdu. Pred piknikom je bila v šoli izvedena anketa. Tako je bila zagotovljena vključenost
učencev šole in prav tako njihovih staršev v proces posvetovanj. Da bi bilo vse skupaj še bolj privlačno,
pa je potekalo tudi nekakšno tekmovanje z naslovom »Moj gozd Witkowice«. Na pikniku so bili
razglašeni trije zmagovalci in podeljena je bila posebna nagrada.

Najbolj zadovoljivi elementi so bili dogodki, ki so kljub težavam omogočili oblastem, da so dosegli
številne ljudi, ki so pogosto živeli daleč od gozda Witkowice, in v njih vzbudili zanimanje za to območje. K
uspehu je pripomogla tudi izvedba majhnih infrastrukturnih elementov.
Kot največja in najbolj kompleksna naloga se je izkazala zasnova in izvedba mostu (brvi) čez reko
Bibiczanko v skladu z veljavno vodno in gradbeno zakonodajo. Skoraj vse druge aktivnosti (oprema
učne poti, razvoj multimedijskih aplikacij) na drugi strani parka – v bližini meje z občino Zielonki – so bile
odvisne od izvedbe mostu. Iz tega razloga so bile možnosti istočasne izvedbe drugih aktivnosti precej
omejene.
Obnova zelenih površin z izvedbo majhnih infrastrukturnih elementov in učne poti se je izkazala za
uspešen pristop. Vključevanje lokalnih prebivalcev v proces odločanja in priprave zasnove je bilo
zelo koristno in te vrste interakcij jih spodbujajo k prevzemanju večje mere odgovornosti za ta kraj v
prihodnje.
Dodatne informacije lahko pridobite po elektronski pošti sekretariat@zzm.krakow.pl; na telefonski
številki: +48 1 220 102 40.

4.2.6. Platforma za sodelovanje v Budimpešti (Madžarska)
Lokalne oblasti
Občina 12. okrožja Budimpešte je najbolj zeleno okrožje glavnega mesta in vsebuje velike javne
in zasebne urbane zelene površine. Občina obravnava svoje urbane zelene površine kot sredstva
posebnega pomena, kar zahteva dodatna prizadevanja pri njihovem načrtovanju, razvoju in
vzdrževanju. Da bi zagotovila učinkovito upravljanje svojih zelenih površin, je občina ustanovila poseben
oddelek za organizacijo vzdrževanja in nadgradnje zelenih površin v okrožju. Ta oddelek se imenuje
Zeleni oddelek in predstavlja prvo pobudo na Madžarskem za reševanje in koordiniranje splošnih
zadev s področja zelenih površin.
Izziv

ZELO SLABA FOTOGRAFIJA

V drugih madžarskih občinah podobni zeleni oddelki, kjer bi se ukvarjali izključno z zadevami v povezavi
z urbanimi zelenimi površinami, še niso bili ustanovljeni. Navadno se le nekaj posameznikov na
oddelkih za zaščito narave ukvarja z urbanimi zelenimi površinami, ti pa se pogosto počutijo, kot da so
sami s svojimi izzivi in se pogosto spopadajo s težavami pri iskanju podpore za svoje pobude, če urbane
zelene površine niso dejansko vključene v osrednjo politiko občine. Tako je bil Zeleni oddelek deležen
posebne pozornosti s strani drugih občin glavnega mesta. Ko je predstojnik Zelenega oddelka te ljudi
povabil na neformalno srečanje za izmenjavo izkušenj na področju urbanih zelenih površin, so to
več kot pozdravili.

Da bi se ljudje bolje seznanili z območjem, je bila organizirana učna pot (s strokovnim vodenjem strokovnjakov
za naravo in izobraževanje). Ob tem so imeli ljudje priložnost, da se »dotaknejo narave«, uživajo v vonjavah
gozda, spoznajo drevesa, gobe, ptice in druge živali itd. Organizirani so bili tudi teki in delavnice.
Izvedeni so bili tudi elementi majhne infrastrukture in mostu, s čimer se je spodbudilo zanimanje lokalnih
prebivalcev. Kraj postaja vedno bolj priljubljen med prebivalci Krakova. Kot izjemen učinek lahko poudarimo
novo igrišče na območju gozda Witkowice, ki bo realizirano kot rezultat glasovanja prebivalcev v procesu
participativne priprave proračuna. Stroški realizacije te investicije znašajo približno 42.000 €.
Vrednost gozda Witkowice še posebej ceni občina Krakov. V svojih okvirnih načrtih za naslednjih 5 let se
je občina odločila, da se območje gozda razširi iz sedanjih 15 na 120 ha, kar je med drugim lahko tudi
posledica predstavljenih aktivnosti.
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VIRI
Ambrose-Oji, B. et al., 2015, GREEN SURGE, Deliverable 6.1, The governance of urban green spaces in
selected EU-cities- Policies, practices, actors, topics.
Rešitev
Neformalno srečanje z občinskimi upravnimi delavci s področja urbanih zelenih površin se je izkazalo
kot tako uspešno, da je Zeleni oddelek začel redno organizirati takšna srečanja pod imenom KöZöld
platforma. »Közöld« v madžarščini pomeni obveščati, »zöld« pa samostojno pomeni »zeleno«. Do
zdaj so bila med novembrom 2017 in septembrom 2018 uspešno organizirana štiri srečanja KöZöld. V
večini primerov se je udeležilo 50 % okrožij Budimpešte. Na vsako srečanje so povabljena vsa okrožja
Budimpešte, pri tem pa ni treba podpisati kakšne skupne izjave. Gre za odprto platformo, ki jo Zeleni
oddelek organizira, vendar je ne nadzira in si je ne lasti. Vsako srečanje ima določeno temo. Do zdaj
so bile vključene naslednje: zaščita okolja na splošno, kataster dreves, podnebna strategija, različne
zakonodaje, vzdrževanje dreves, SECAP, ozaveščanje prebivalcev, aplikacije, stanovanjski programi, kot
je na primer program kompostiranja ali rezanja vej, in upravljanje z odpadki. Ena izmed neposrednih
koristi platforme Közöld je, da omogoča izmenjavo znanja in učenje med lokalnimi oblastmi, s čimer
se vzpostavlja sodelovanje različnih lokalnih oblasti na isti upravni ravni. Primer dobre prakse
Zelenega oddelka »program drevesnih klopi« so povzeli tudi drugi okraji. Nadaljnja pomembna korist
platforme je, da je občina Budimpešta začela pripravljati novo strategijo za upravljanje urbanih zelenih
površin. Poleg tega so preko platforme KöZöld tudi druge občine spoznale, da je čas, da se poleg
obveznih nalog lokalne uprave začnejo ukvarjati tudi s področjem zelenih površin.
Pridobljena spoznanja
Občina 12. okrožja je zelo zadovoljna z rezultati platforme KöZöld, saj ima neposreden vpliv na politiko.
Ob spoznavanju lokalnih potreb iz občin drugih okrožij se vzpostavitev platforme KöZöld zdi kot
zelo inovativen pristop, ki ima resen vpliv na ravni celotne Budimpešte, v smislu širjenja zavedanja o
pomembnosti urbanih zelenih površin in ekološko zavednega mišljenja. Poleg tega pa pobuda KöZöld
potencialno tudi tlakuje pot za nove politike ne le na lokalni, ampak tudi na regionalni ravni.
Dodatne informacije lahko pridobite po elektronski pošti zoldpont@hegyvidek.hu; na telefonski številki:
+36 1 224 59 00/59 07.
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