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Novice o lokalnih pilotnih
aktivnostih projekta LOS_
DAMA!

GIS analizah in omogoča zaznavanje potencialno
primernih območij. Takšna območja nato
podrobneje pregledajo. V izvajanje pilotne
aktivnosti bodo vključeni dodatni strokovnjaki, ki
bodo obravnavali vprašanja prostorskih povezav,
pravnih možnosti in tehnične vzpostavitve pilotnih

Pilotna aktivnosti, pri kateri mesto München
sodeluje z Organizacijo za regionalni razvoj
jugozahodnega dela Münchna (RMMSW), se je
začela s sprehodom ob reki Würm. Sprehoda
so se udeležili predstavniki ključnih interesnih
skupin s področja varstva narave in rekreacije.
Udeleženci sprehoda so se marca 2018 ponovno
srečali na delavnici, na kateri so opredelili
poglavitne elemente za »zemljevid krajinskega
zaklada«. Z zemljevidom želijo izpostaviti poudarke
krajinske podobe in lokalno prebivalstvo povabiti
k raziskovanju. Tehnična univerza iz Münchna in
študentje z univerze so za delavnico prispevali
ustvarjalne ideje. »Lov na krajinski zaklad« se
je odvijal od aprila do junija 2018 z uporabo
spletnega vprašalnika. Sodelavci projekta
LOS_DAMA! in RMMSW so spletni vprašalnik
predstavili na dveh tržnicah v skupnostih Gauting
in Krailling ter v okviru tedna sosedske kulture
v München-Aubingu. Sodelovalo je več kot 200
lokalnih prebivalcev, kar dokazuje ustreznost
povezovanja spletnega in osebnega pristopa.
»Zemljevid zaklada« bo predvidoma pripravljen do
konca leta 2018.

V lokalnem pilotnem projektu, ki poteka v urbani
regiji Salzburg, razvijajo sodelovalni pristop pri
pripravi regionalnih omilitvenih ukrepov pri
spremembah rabe zemljišč z usklajevanjem med
lokalnimi oblastmi. Srednjeročno in dolgoročno bo z
namenom poenostaviti upravljanje vzpostavljen
tako imenovani ekološki sklad. S tem pristopom bo
mogoče pri načrtovanju gradbenih posegov
pravočasno opredeliti omilitvene ukrepe. V kasnejši
fazi bo potekalo tudi usklajevanje glede možnosti
financiranja ukrepov. Salzburški inštitut za
regionalno planiranje in stanovanja je del lokalne
usmerjevalne skupine in si prizadeva opredeliti
pilotna območja za prihodnji ekološki sklad. V ta
namen uporabljajo posebno metodo, ki temelji na
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območij. Sočasno potekajo tudi priprave za
ustanovitev podporne strukture, ki bo omogočila
delovanje ekološkega sklada po zaključku projekta
LOS_DAMA! www.oekopool-sbg.at
V občini Trento so aktivnosti usmerili v dve
različni, a povezani temi. Na občini so izdelali
celovit pregled – zemljevid in podatkovno bazo –
o kmetijski rabi zemljišč na periurbanih območjih,
ki vključuje tako poklicne pridelovalce, kot tudi
javne, zasebne in skupnostne sadovnjake.
V sodelovanju z zunanjim strokovnjakom so
kartiranje kasneje razširili tako, da so zajeli vsa
opuščena ali neobdelana zemljišča. Zemljevid
bodo posredovali različnim upravnim organom in
deležnikom z namenom povečati ozaveščenost
o kmetijskem potencialu periurbanih območij,
spodbuditi razmišljanje o večfunkcionalnosti tega
prostora in vključiti lokalna združenja ter prebivalce
v trajnostne razvojne pobude. Druga aktivnost
občine se nanaša na sooblikovanje periurbanih
območij in poti, ki povezujejo urbano središče

Trenta z obrobjem. Za ta namen mesto sodeluje
s študenti lokalne višje šole, ki preverjajo urbano
pešpot v vzhodnem delu mesta.
V mestu Dunaj in sosednji občini Gerasdorf
nadaljujejo z aktivnostmi za pripravo krajinskega
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načrta »Zelena povezava med Bisambergom,
Gerasdorfom in Norbert-Scheed-Wald-om«.
Krajinski načrt (tehnični pregled) je bil prvi
pomemben korak za kasnejši akcijski načrt,
ki zajema tudi izvajanje dejavnosti in ukrepov.
Načrtovalski proces je trajal osem mesecev, zanj
je bilo značilno aktivno vključevanje deležnikov
in komunikacija. Intenzivno sodelovanje so
dopolnjevale dejavnosti na pilotnem območju, kot
so skupni sprehodi po soseskah in ogledi območja.
Druga aktivnost, ki je potekala, je bila razprava
o osnutku krajinskega načrta s strokovnjaki s
področij načrtovanja lokalnega razvoja, varstva
narave, kmetijstva, mobilnosti, varstva vod
in okoljskih sanacij. Lokalni prebivalci so kot
»strokovnjaki za vsakdan« pomembno prispevali
z idejami za krajinski in akcijski načrt. Med
dvodnevno delavnico so posredovali ideje, želje
in vizijo za zelena območja, kot na primer za »pot
generacij«, »gozd rojstev«, kjer se za vsakega
rojenega otroka v okrožju posadi drevo, in igrišče
pustolovščin.

Lokalne aktivnosti v regiji Piemonte so se
začele 19. marca 2018 z javnim dogodkom v
gradu La Mandria, kjer so se srečali predstavniki
lokalnih uprav, metropolitanskega mesta Torino,
regije Piemonte, deležniki, strokovnjaki in
predstavniki lokalnih skupnosti. Na delavnici so
bile predstavljene načrtovane pilotne aktivnosti
vključno z metodiko za trajnostno načrtovanje
zelene infrastrukture. Za metodiko je značilen
inovativen večravenski pristop, pri katerem je
analiza ranljivosti in prilagodljivosti krajinskega
ter okoljskega sistema podlaga za načrtovanje.
Ena od načrtovanih aktivnosti je sodelovalno
ocenjevanje ekoloških, okoljskih, družbenih in
gospodarskih koristi zelene infrastrukture. Poleg
tega bo pripravljen sistem za udejanjanje, ki
bo zajemal oceno, načrtovanje in trajnostno
upravljanje zelene infrastrukture na ravni
metropolitanskega območja. Prav tako si bodo v
regiji Piemonte prizadevali za to, da bi za sistem
upravljanja pridobili certifikat po EMAS standardih.

Prvi koraki pilotnih aktivnostih na območju
Krajinskega parka Ljubljansko bareje so se
nanašali na spoznavanje območja in deležnikov.
Glede na teme – zavarovano območje, varstvo
narave, strategija razvoja zelene infrastrukture,
turizem in rekreacija – in vključevalni pristop, so
deležniki z različnih ravni in sektorjev: prebivalci
krajinskega parka, kmetje, obiskovalci, javne
ustanove na lokalni, regionalni in državni ravni,
regionalne razvojne agencije ter lokalne akcijske
skupine, nevladne organizacije. Z namenom
opredeliti ključne teme je bila izvedena analiza
značilnosti prostorskih in lokalnih programov ter
njihovih potencialov za razvoj zelene infrastrukture
na subregionalni ravni. Za širše pilotno območje
so bile pripravljene karte, npr. habitatnih tipov,
dejanske rabe prostora, lastništva zemljišč,
območij naravne in kulturne dediščine, dostopnosti
z javnim prevozom. Z namenom predstavitve
sedanjih programskih potencialov območja za
rekreacijo in turizem je bilo opravljeno kartiranje
obstoječih privlačnih območij za prosti čas in
rekreacijo. Vključevalne dejavnosti so se pričele z
izvajanjem intervjujev s ključnimi deležniki.

Metropolitansko območje Grenoble-Alpes
in lokalni partnerji začenjajo s pilotnimi
aktivnostmi:
• Prvo usposabljanje z naslovom »Urbanistično
načrtovanje: od narave v mestu do mesta v
naravi« je načrtovano za 5. oktober 2018. To bo
poldnevno srečanje z lokalnimi odločevalci (politiki,
vodji občinskih uprav) in priznanimi strokovnjaki.
Razpravljali bodo o možnostih za obravnavo
biotske pestrosti in krajine kot osrednjih tem pri
urbanističnem načrtovanju. Ostala usposabljanja
bodo sledila od novembra 2018 do junija 2019.

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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• Načrtovanje razstave projekta LOS_DAMA!
poteka s ciljem, da se dogodek izvede spomladi
leta 2019. Osrednja tema so spremembe krajine
na metropolitanskem območju: Katere spremembe
so se zgodile v zadnjih letih in zakaj? Kakšna naj
bo krajina čez 20 let?
• V mesecu oktobru 2018 bo v naravnem parku
Les Vouillants potekal »lov na zaklad«. Scenarij se
pripravlja v sodelovanju z deležniki in s podporo
strokovnjaka za igre. Cilj je spodbuditi prebivalce k
raziskovanju tega naravnega območja na družaben
način.

Jesenska šola projekta
LOS_DAMA!: razvijati
»vsakdanje« krajine

krajine« na pragu alpskih metropol. Poleg
iskanja možnih pristopov za pilotna območja v
Salzburgu in Münchnu bo potekala tudi razprava
o prenosljivosti oblikovanih predlogov na druga
območja v prostoru Alp in širše.

Partnerji znanja v projektu LOS_DAMA! – Tehnična
univerza München, Univerza v Tübingenu in
Univerza Grenoble Alpes – bodo vodili jesensko
šolo z naslovom »Okrepiti »vsakdanje«« - kako
razvijati vsakdanjo krajino v alpskih mestnih
regijah«. Med 22. in 29. septembrom 2018 bodo
študentje z diplomo, mladi raziskovalci in drugi
mladi strokovnjaki na Tehnični univerzi München,
Šoli za biološke znanosti Weihenstephan v
Freisingu, razvijali ideje za razvoj »vsakdanje

Za več informacij o jesenski šoli
obiščite stran:
https://www.facebook.com/
pages/category/College--University/Los_dama187167938572951/
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Omrežje alpskih mest
se širi…

Predstavniki mest Graz, Salzburg in Milano so
podpisali memorandum o soglasju in sodelovanju.
S tem so se omenjena mesta pridružila omrežju,
vzpostavljenem v projektu LOS_DAMA!. Po
sestanku s predstavniki mestne uprave se je
omrežju kot deveti partner pridružilo tudi mesto
Verona. K podpisu memoranduma vabimo nove
podpisnike in podpornike – v primeru zanimanja,
prosimo, stopite v stik z nami.
http://www.alpine-space.eu/projects/los_dama/
en/pilots-results/results/mou

Pozdrav iz Züricha

V aprilu 2018 je v Zürichu potekalo 6. srečanje
partnerjev projekta LOS_DAMA!. Mesto Zürich
sodeluje v projektu kot opazovalec. Dogodek je
zajemal terenske oglede in delavnice z več kot
desetimi strokovnjaki iz regije. Spoznali smo se
z izzivi, s katerimi se soočajo v »zelenem mestu
Zürich« in s strateškimi odgovori nanje: omrežjem
naravnih območij Pfannenstiel; leseno pešpotjo
skozi zavarovano območje narave Werdhölzli; parkom aglomeracijskega območja Zürich v dolini reke
Limmat; s procesom vključevanja deležnikov v
povezavi z urejanjem območja Werdinsel. Razpravljali smo o problematiki razvoja odprtega prostora
na medobčinski ravni ter o vlogah središčnih mest.
Še enkrat hvala Jügenu Faissu in ostalim kolegom
iz Züricha!

http://www.alpine-space.eu/projects/los_
dama/en/projects---partners/meetings/zurich
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Sodelovanje projekta
LOS_DAMA! pri aktivnostih
Akcijske skupine 7 EUSALP
Predstavniki projekta LOS_DAMA! so se kot člani
Akcijske skupine 7 EUSALP udeležili srečanj v
San Micheleju in Innsbrucku. Skupni cilj je okrepiti
sodelovanje z Deželo Tirolsko, ki v povezavi s
strategijo v letu 2018 predseduje alpski regiji.

https://www.alpine-region.eu/tyroleanpresidency-2018

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
Slika na naslovnici
Rieke Hansen
Avtorstvo fotografij
Partnerji projekta LOS_DAMA!
September 2018

Evropski sklad za regionalni razvoj

