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urbanizacije. Cilj skupine B je bil spremeniti pogled
različnih ciljnih skupin na to območje. Člani
skupine so opredelili območje kot živi laboratorij
in zanj preizkušali prototipne rešitve. Te so se
nanašale na dojemanje krajine in na povečanje
skladnosti med razvojem prostočasnih aktivnosti
in ohranjanjem biotske pestrosti. Pri tem so
upoštevali že prepoznane ekosistemske koristi
mokrišča.

Mednarodna jesenska
šola projekta LOS_DAMA!
Mednarodna jesenska šola projekta LOS_DAMA!
se je začela v Salzburgu z dobrodošlico
udeležencem. Teh je bilo 24, in sicer z območja
Alp in širše. Prva dva dneva sta bila namenjena
seznanjanju s perečimi vprašanji, povezanimi
z razvojem odprtega prostora na periurbanih
območjih. Na srečanju v Salzburgu je lokalni
strokovnjak predstavil projekte razvoja odprtega
prostora in spremljevalne procese v regiji. V
Münchnu so udeleženci jesenske šole obiskali
mokrišče Dachauer Moos. Lokalni poznavalci so
opisali zgodovinski razvoj mokrišča, pritiske na
rabo tal ter uspehe in težave pobud za zaščito
območja. Po delavnici sporazumevalnega
načrtovanja, kjer so bile kot primer uporabljene
izkušnje mesta München, so se udeleženci
razdelili v tri skupine in naslednje tri dni
obravnavali različne teme.
Eko vizija
Naloga skupine A je bilo delo na krajinskih vidikih
»eko vizije« za Salzburško regijo. Vizija naj bi
podpirala »ekološki sklad«, to je sklad kakovostnih
zelenih površin, za ustanovitev katerega si
prizadeva Salzburški inštitut za regionalno
planiranje. Udeleženci so prepoznavali kvalitetne
obstoječe zelene koridorje in odprti prostor,
območja s potencialom za razvoj zelenih površin
in koridorje, ki ta območja povezujejo. Cilj je bil
razviti vizijo, ki ne podpira le ekološke povezanosti
območij, temveč pripomore tudi k izboljšanju
primernosti za bivanje. Primere različnih načinov
razvoja zelenih območij pojasnjujejo izmišljene
osebe, ki opisujejo, kako jim bo eko vizija osebno
koristila. S tem so želeli člani skupine pokazati,
kako pomembno je sporočanje o dodani vrednosti
ekološkega sklada širši javnosti.

Igra upravljanja krajine
Skupina C je pripravila simulacijo konflikta
deležnikov na periurbanem območju alpskega
prostora. Udeleženci so izdelali izmišljen, a tipičen
scenarij konflikta. Izhajajoč iz tega scenarija
in skozi vrsto vlog so opredelili značilnosti
deležnikov, njihove
motive in argumente,
ki so jih na koncu
delavnice predstavili
v obliki videa. Na
osnovi razmisleka o
simulacijskem procesu
so udeleženci podali
priporočila za planerje
o tem, kako ravnati
v primeru podobnih
konfliktov z deležniki
in kako lahko tovrstna
simulacijska igra
podpira upravljanje
krajine.
V petek, 28. septembra 2018, so udeleženci
jesenske šole po šestdnevnem intenzivnem
delu rezultate predstavili partnerjem projekta
LOS_DAMA!, strokovnjakom iz lokalnega okolja in
predstavnikom univerz. Rezultati so dostopni na
spletu na naslovih socialnih medijev projekta LOS_
DAMA!, predstavljeni pa so bili tudi na drugem
letnem srečanju EUSALP, ki je potekalo 20. in 21.
novembra 2018 v Innsbrucku.
Več informacij je dostopnih na spletnih povezavah:
https://www.facebook.com/Los_dama187167938572951/
http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/
en/pilots-results/autumn-school/description

Živi laboratorij (Living Lab)
Kljub številnim zgodovinskim plastem je za
mnoge ljudi območje mokrišča Dachauer Moos,
ki se nahaja severno od Münchna, bela lisa na
zemljevidu, ki je pod pritiskom zaradi širjenja
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Transnacionalna izmenjava
in učenje: spremljanje
poteka dela
Zelo pomembna oblika pristopa k transnacionalnemu učenju in izmenjavi v projektu LOS_DAMA!
je program »sledenja na delovnem mestu«. Prve
izmenjave med partnerskimi mesti in regijami so
potekale poleti leta 2018.
Med obiski, ki na splošno trajajo en teden, so
»sledilci« vključeni v upravljanje vsakodnevnih
krajin in urbanistično načrtovanje regije ali mesta,
v katerem gostujejo. Poučijo se o različnih pristopih
k načrtovanju in upravljanju ter pridobijo nova
znanja in spretnosti. Pridobljene izkušnje opišejo
v poročilu o spremljanju poteka dela. Ti pisni
in slikovni prispevki se kasneje ovrednotijo in
povzamejo v zbirnem poročilu.

Christina Stockinger (Mesto Dunaj) je med 24.
in 28. septembrom 2018 obiskala Oddelek za
urbanistično načrtovanje, promet in varstvo narave
mesta Salzburg, Salzburški inštitut za regionalno
planiranje in stanovanja ter Regionalno združenje
mesta Salzburg in okoliških skupnosti. Christina
je svoj obisk med drugim povzela z naslednjo
trditvijo:
»Srečanje z direktorjem Regionalnega združenja
mesta Salzburg in okoliških skupnosti mi je
omogočilo zanimiv vpogled v sodelovanje med
mestom in okoliškimi skupnostmi ter v udejanjanje
medobčinskega zelenega pasu.«

Linda Mertelmeyer (Mesto München) in Alessandro
Betta (Občina Trento) sta bila med 9. in 13. julijem
2018 na »sledenju« na metropolitanskem območju
Grenoble-Alpes (GAM). Linda je med drugim prišla
do naslednjega zaključka:
» … videti je, kot da so naši sistemi zelo različni
in, kot smo odkrili, so morda prav zaradi tega
različne tudi planerske «filozofije«. Če pogledamo
natančneje, pa se srečujemo s podobnimi
težavami in izzivi, ki jih morda lahko razrešimo
s podobnimi strategijami. Zdi se, da se je
najpomembneje pogovarjati z ljudmi, in to redno,
ter dati dovolj časa procesom, ki so potrebni za
uveljavitev krajinskih pristopov.«

Terenski ogled v skupnosti izven mesta Salzburg z lepim
pogledom na mesto.

Claudia Patton, Giovanna Ulrici, Alessandro Betta
and Stefano Bortolotti (Občina Trento) so obiskali
Mesto München med 22. in 26. septembrom 2018.
Zanimalo jih je zlasti upravljanje in vzdrževanje
urbanih parkov. Za Alessandra je bil vrhunec
povodni konj, ki po obnovi javnega parka
Weissensee še vedno živi v tem parku.

Linda Mertelmeyer in Alessandro Betta – pogled na Grenoble
in pilotna območja, ki sta jih obiskala med tednom sledenja na
delovnem mestu.

Terenski ogled parka Weissensee v Münchnu z namenom
izvedeti več o prenovi mesta v Obergiesingu.

Delavnica z lokalnimi deležniki v Le Sappey-en-Chartreuse, ki
so jo organizirali partnerji projekta LOS_DAMA! iz Grenobla.
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Makroregionalno
omrežje za periurbane
krajine območja Alp,
vzpostavljeno v projektu
LOS_DAMA!, se širi
Kot del mednarodnega srečanja »I Maestri del
Paessaggio« sta regija Piemonte in mesto Bergamo
19. septembra 2018 v Palazzo della Ragione v
Bergamu organizirala dogodek, v okviru katerega
sta metropolitansko mesto Milano in mesto
Bergamo podpisala memorandum o soglasju in
sodelovanju. S tem se je razširilo makroregionalno
omrežje za periurbane krajine območja Alp. Poleg
podpisnikov so bili prisotni politični predstavniki
drugih mest, med drugim Münchna, Milana, Verone,
Trenta, Bolzana in metropolitanskega mesta Torino.

V okviru dogodka so udeleženci obiskali
zgodovinski center Bergama in Dolino biotske
pestrosti v Astinu, kjer se združujejo narava,
kultura in kmetijstvo. V zahodnem delu
periurbanega območja okrog Bergama je čudežno
preživelo samostansko posestvo. V letu 2015
je posestvo postalo del botaničnega vrta. Gojijo
užitne rastline in med rastno sezono se tukaj zvrsti
več kot 300 vrst in 1500 sort zelenjave. Razen
tega skrbijo tudi za 250 različnih sadnih dreves.
Več informacij je dostopnih na spletni povezavi
https://www.ortobotanicodibergamo.it/en/visita/
valle-biodiversita/.
Informacije o dogodku in predstavitve v
italijanskem jeziku so dostopne na spletni povezavi
http://www.imaestridelpaesaggio.it/2018/
educational/dettaglio/Infrastrutture-Verdi-eBlubr19-settembre/?__locale=it.

20. novembra 2018 se je omrežju alpskih
metropolitanskih mest kot dvanajsti član pridružilo
Mesto Innsbruck. Župan Georg Willi je memorandum
o soglasju podpisal na letnem forumu EUSALP.
http://www.innsbruckinformiert.at/
blitzlicht/2015/november/261115_neuemitarbeiterinnen/

To je bila priložnost za krepitev povezav med
mesti, ki prepoznavajo pomen, kakovosti in številne
pomembne funkcije zelene infrastrukture na
urbanih in periurbanih območjih alpskega prostora.
Leila Ciaga, okoljska svetnica mesta Bergamo, je
dejala: »Pomembno je biti del tega omrežja, in to
ne samo zaradi izmenjave dobrih praks upravljanja
z zemljišči. Še pomembneje je vzpostaviti dobre
povezave na mednarodni ravni in sodelovati v
projektih.«

Če se želite pridružiti omrežju alpskih
metropolitanskih mest, prosimo,
stopite v stik z nami!

Udeleženci so imeli možnost izmenjati informacije
in deliti izkušnje ter razmišljati o razvojnih
možnostih omrežja v prihodnje. Potrdil se je pomen
prizadevanj, ki potekajo v projektu LOS_DAMA! za
oblikovanje skupne vizije in dolgoročno sodelovanje
med urbanimi in regionalnimi oblastmi na temah,
ki jih obravnavamo v projektu in jih vsebuje tudi
memorandum o soglasju.
http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/
en/pilots-results/results/mou
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Naročanje na novičnik
Če želite prejemati novičnik projekta LOS_
DAMA!, prosimo, pošljite sporočilo na enega od
spodnjih e-naslovov:
los_dama@regione.piemonte.it
los_dama@muenchen.de
Izdajatelj/Urednik
Mesto München - Oddelek za urbanistično
načrtovanje
Blumenstrasse 28a - 80331 München
www.muenchen.de/plan
los_dama@muenchen.de
Regija Piemonte
Oddelek za strateško načrtovanje in zeleno
gospodarstvo
corso Bolzano, 44 - 10121 Torino
los_dama@regione.piemonte.it
v sodelovanju z
Oddelkom za zunanje odnose in sporočanje
Oblikovanje
ERICA s.a.s. - Pinerolo [TO]
www.studioerica.it
Avtorstvo fotografij
Partnerji projekta LOS_DAMA!
Januar 2019

Evropski sklad za regionalni razvoj

