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Zadnja možnost, da
glasujete za vaš najljubši
projekt!

Evropska komisija z nagrado RegioStars nagrajuje
nove in inovativne pristope k regionalnemu razvoju
po vsej Evropi. Žirija bo ocenila vse projekte glede
na njihove pristope, poleg tega pa se podeljuje tudi
nagrada za najboljši projekt po izboru javnosti, ki jo
prejme projekt z največ prejetimi glasovi.

Projekt LOS_DAMA! se je poleg 198 drugih
projektov iz vse Evrope prijavil za nagrado
RegioStars 2019. In, uganite: smo med finalisti!

Zato do 9. septembra 2019 potrebujemo vaš
glas!

V OSPREDJU: lokalna raven
München
8. oktobra 2018 sta Združenje Dachauer Moos
in Mesto München skupaj z Ministrstvom Dežele
Bavarske za okolje in varstvo potrošnikov povabila
na medobčinsko konferenco »Let’s do Moor«
o razvoju krajine mokrišča Dachauer Moos .
Konferenca se je začela tako, da so o mokrišču
spregovorili ljudje, ki na tem področju živijo in
delajo. Politični predstavniki so se osredotočili
na doseganje skupne perspektive za izboljšanje
zelene infrastrukture. Na tržnici možnosti so
bili prikazani uspešni lokalni in tuji pristopi k
celostnemu razvoju krajine. Ministrstvo Dežele
Bavarske je konferenco zaključilo z retrospektivnim
pogledom na desetletni program varstva
podnebja in znanstvenim pogledom na močvirja
v lokalnem in globalnem kontekstu varstva
podnebja. Konferenca je ponudila izmenjavo na
več ravneh upravljanja in povezala odločevalce z
naravovarstveniki in prebivalci.

2

Izpostavljena je bila splošna vrednost urbanih
odprtih prostorov, zlasti močvirskih območij,
jasneje pa je bil opredeljen tudi skupni cilj
varovanja te kulturne in naravne dediščine.

Generalni direktor Robert Rossa, © STMUV

»Konferenca je za nas vsekakor pomenila
mejnik, vendar potrebujete podporo
partnerjev, kot je ekipa LOS_DAMA!.«
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Ljubljana

Vienna

V poletnih mesecih 2018 je Urbanistični inštitut RS
izvedel opazovanja in kartiranje vedenj na dveh
različnih lokacijah znotraj pilotnega območja, in
sicer v Iškem vintgarju in ob Jezeru pri Podpeči.
Gre za priljubljeni rekreativni destinaciji za
obiskovalce iz Ljubljane in drugih urbanih naselij.
Visoka stopnja pritiska zaradi velikega števila
obiskovalcev in dejavnosti na teh lokacijah
povzroča neodobravanje lokalnih skupnosti
in zaskrbljenost zaradi prekomerne uporabe
in posledične degradacije prostora in narave.
Dejansko gre za naravna območja z razmeroma
malo rekreacijskih objektov, ki niso primerna za
sedanjo intenzivno uporabo. Med opazovanji smo
zabeležili značilnosti dejavnosti obiskovalcev, npr.
katere dejavnosti, kako dolgo, koliko ljudi, kdo
(starost, spol), kje se odvijajo. Zabeležili smo tudi
druge pomembne okoliščine, kot so vremenske
razmere. Zbrane podatke smo vnesli v bazo
podatkov GIS in jih bomo skupaj z informacijami
o prostoru uporabili za analizo in razumevanje
uporabe teh lokacij. V nadaljevanju bomo
ugotavljali tudi, kje rekreacija prihaja v konflikt z
drugimi funkcijami prostora, npr. z varstvom
narave ter interesi lokalnega prebivalstva in
njihovo uporabo tega prostora.

Mesto Dunaj in sosednje mestece Gerasdorf
sta s skupnimi močmi oblikovala Regijski park
DreiAnger kot ključni element dunajskega
zelenega pasu. Skozi regijski park poteka tako
deželna kot občinska ozemeljska meja, ki ločujeta
tudi različne zakone in postopke načrtovanja.
Prizadevamo si za razvoj in izvajanje lokalnega
akcijskega načrta za novoustanovljeni Regijski
park DreiAnger. Na sestankih usmerjevalne
skupine smo s pomembnimi deležniki razpravljali
o nadaljnjih korakih in izvedbenih ukrepih. Posebej
smo poudarili potrebo po skupni ozaveščenosti
o uporabi in konfliktih pri uporabi ter razvoju
medskupnostnih izvedbenih ukrepov in ukrepov
za ozaveščanje. V iskanju morebitnih sinergij smo
organizirali tudi pogovore z lastniki zemljišč in
kmeti na območju regijskega parka. Vzporedno s
prvimi izvedenimi ukrepi, kot je bila gradnja novih
poti za pešce in kolesarje, se izvajalske ekipe
ukvarjajo s pripravo naslednjih konkretnih ukrepov,
na primer sistema za usmerjanje obiskovalcev v
regijskem parku.

Renate Zuckerstätter-Semela

»Financiranje EU v okviru programa
Alpine Space nam je dalo ključno
spodbudo, da smo poskusili z
regionalnim upravljanjem za vzpostavitev
čezmejnega (med dvema deželama in
občinama) razvoja zelene infrastrukture.«

Iški Vintgar, zemljevid dnevnega opazovanja za
reprezentativno območje, 19. 8. 2019
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Regija Piemont

Salzburg

Ekipa iz Regije Piemont je razvila pristop, ki je
zajemal tri ravni in tipe območij, katerega cilj je
prepoznati koristi zelene in modre infrastrukture
za mestna in primestna območja in njihove
prebivalce.
Metropolitanska regija Torino se je v zadnjih
desetletjih neurejeno razraščala. Ugotovitve na
politični in tehnični ravni, da je potreben boljši
način upravljanja tega prostora, so spodbudile
izvedbo pilotnega projekta.
Skupaj z zunanjo pisarno smo obravnavali tri
območja različnega obsega: metropolitansko
območje Corona Verde, ki vključuje 90 občin;
območje hidrografskega bazena Stura di Lanzo;
in lokalno območje s poudarkom na enem
specifičnem območju v vsaki od treh občin
Settimo Torinese, San Mauro in Mappano.
V letu 2018 smo izvedli analizo, s katero smo
ugotavljali, kateri so najpomembnejši dejavniki
ranljivosti in odpornosti območja Corona Verde.
Območje smo razdelili na krajinsko-okoljske enote
(landscape-environmental units ali LEU).
Z uporabo prostorskih kazalnikov lahko
prepoznamo značilne dejavnike za krajine
Corona Verde in enote LEU. Rezultat naše lokalne
aktivnosti bo prostorski načrt z nizom prostorskih
ukrepov.

Salzburški inštitut za prostorsko načrtovanje
in stanovanja sodeluje z mestom, regionalnim
združenjem, regionalno upravo in deželo Salzburg
pri izvajanju pilotnega projekta, ki vključuje
kmetijstvo. Cilj je razviti medobčinski eko sklad.
Projektno območje obsega območje Regionalnega
združenja Mesta Salzburg in okoliških občin: Anif,
Anthering, Bergheim, Elixhausen, Elsbethen,
Eugendorf, Grödig, Großgmain, Hallwang,
Wals-Siezenheim in Mesta Salzburg. Prvi velik
korak v fazi izvajanja je bil forum v Grödigu
4. decembra 2018, kamor smo povabili vse
župane in odgovorne za kmetijstvo v občinah ter
veliko število deležnikov. Po uvodni predstavitvi
in predstavitvi prvih rezultatov sta dva gostujoča
predavatelja predstavila vzorčne projekte. Posebej
smo bili veseli nemškega kmetovalca Lorenza
Köppla, ki je spregovoril o svojih izkušnjah
sodelovanja z združenji za varstvo krajine. Večer
smo zaključili z razpravo in pregledom nadaljnjih
korakov pri izvajanju projekta.

Kmetovalec Lorenz Köppl

»S sodelovanjem s krajinskimi združenji
sem imel priložnost, da nadgradim svojo
dejavnost kot kmet. Zdaj se počutim
kot ponudnik storitev za ohranjanje
narave.«

Vključitev zelene in modre infrastrukture v načrt Corona
Verde
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DOGODKI
LOS_DAMA! na 7. kongresu
EUGEO o geografijah Evrope

LOS_DAMA! na 10.
svetovnem kongresu IALE

Štirje predstavniki univerz, ki sodelujejo pri
projektu LOS_DAMA!, smo se od 15. do 18.
maja 2019 v Galwayu na Irskem udeležili 7.
kongresa EUGEO o geografijah Evrope. Skupaj
smo organizirali razpravo na temo »Primestne
krajine: izzivi za bolj kakovostno bivanje na
[alpskih] metropolitanskih območjih«, ki se ga je
udeležilo približno dvajset udeležencev. Emmanuel
Roux kot predsednik Univerze Grenoble-Alpes
je izpostavil tematike primestnih krajin kot
nosilcev raznovrstne dinamike in možnosti za bolj
kakovostno bivanje. Alexandro Betta (Univerza
v Trentu) je predstavil predlog analize kmetijskih
strategij za izboljšanje zelene infrastrukture v
primestnih območjih. Martina Van Lierop (Tehniška
univerza v Münchnu) je na primeru primestnih
alpskih metropolitanskih območij izpostavila
možnosti in ovire pri obravnavi razvoja zelene
infrastrukture v procesih načrtovanja na lokalni
ravni. Aurore Meyfroidt (Univerza Grenoble-Alpes)
je predstavila možnosti vključevanja zasnove
zelene infrastrukture v načrtovanje krajine na
peri-urbanih območjih. Vsi prispevki so upoštevali
cilje kongresa EUGEO, ki vključujejo predstavitev
in vrednotenje znanstvenega dela v povezavi
z upravljanjem načrtovanja, h kateremu stremi
projekt LOS_DAMA!

Projekt LOS_DAMA! je bil (ponovno) dobro
zastopan na 10. svetovnem kongresu IALE Narava in družba v soočenju z antropocenom:
izzivi in perspektive za krajinsko ekologijo v
Milanu v Italiji. Skupaj je 5 avtorjev in avtoric
prispevkov predstavilo tematike in rezultate,
povezane s projektom LOS_DAMA!.
Alessandro Betta (Občina Trento) je predstavil
raziskovanje primestnih krajin pilotnih projektov
LOS_DAMA! in razpravljal o tem, kako bi lahko
kmetijstvo na primestnih območjih podprlo zeleno
infrastrukturo teh krajin. Aurore Meyfroidt
(Univerza Grenoble-Alpes) je podrobneje proučila
sodelovalno upravljanje primestnih krajin,
vključenih v pilotne projekte LOS_DAMA!. Maria
Quarta, Sarah Braccio in Francesca La Greca
(regija Piemont) so prispevale k prispevku o
pristopu, ki je zajemal tri ravni in tipe območij
in ga je predstavila Maddalena Gioia Gibelli
(Studio Gioia Gibelli). Stephan Pauleit (TUM),
Martina van Lierop in Sergeja Praper (UIRS)
so raziskovali podobnosti in razlike med Evropsko
konvencijo o krajini in Strategijo za zeleno
infrastrukturo. Kot del teoretskega okvira projekta
LOS_DAMA! je Martina van Lierop (TUM)
predstavila primerjavo med pristopi, ki temeljijo na
pojmu krajine ali na zasnovi zelene infrastrukture.
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Se vidimo na zaključni
konferenci projekta
LOS_ DAMA?
Težko je verjeti, da se projekt LOS_DAMA!
decembra 2019 že zaključuje. Želimo si izmenjati
izkušnje in rezultate z vami na naši zaključni
konferenci:
10. oktobra v Münchnu v Nemčiji
Udeležite se zanimive razprave o tem, kako bolje
uveljavljati razvoj zelene infrastrukture. S sodelavci
projekta LOS_DAMA! se bomo pogovarjali o
praktičnem usposabljanju in na predstavitvi
izkušenj strokovnjakov prikazali vse naše lokalne
pilotne dejavnosti!
11. oktobra v Freisingu, Nemčija
Slišali bomo predstavitve o zeleni infrastrukturi in
koristih krajin pri razvoju mestnih regij. Naši lokalni
partnerji bodo osvetlili prednosti projektov EU za
regionalno raven, s politiki pa se bomo pogovarjali
o pomenu krajine!
Prijavite se lahko na:
https://web5.wzw.tum.de/umfrage/index.
php?sid=52399&lang=en
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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!, STMUV
September 2019

Evropski sklad za regionalni razvoj

