
NOVICE 3
STRATEŠKE PROSTORSKE TERITORIALNE AGENDE 

 malih in srednje velikih mest

seecityplatform.net                  status.uirs.si

PROJEKTNI TEDEN in 
DELAVNICI, Kavala

DELAVNICE  
Riva del Garda, Balti, 
Herceg Novi

Projektni dogodki – september 2014



3. delavnica v BALTIJU, 18. do 20. septembra

PROJEKTNI TEDEN in 4. DELAVNICA,  
29. septembra do 3. oktobra

STATUS načrtovalski teden (Project Planning Week) in 
4. delavnica projekta sta bila v Kavali med 29. 9. in 3. 10. 
2014. Sodelovala je vodstvena skupina projekta, strokov-
njaki, lokalna uprava in lokalni odločevalci. Med delovnim 
tednom je vodstvena skupina projekta organizirala dvo-
stranske pogovore med strokovnjaki in odločevalci, na 
katerih so razpravljali o opredelitvi in prepoznavanju pro-
blemov ter o možnostih razvoja v regiji Kavala.

Četrta delavnica projekta STATUS je bila 3. oktobra. Med 
delavnico je bil odločevalcem in lokalnim oblastem pred-
stavljen predstavitveni plakat strategije področja Kavala. 
Razpravljali so tudi o ustanovitvi akcijske skupine ter ur-
banega centra.

Tretja delavnica se je osredotočila na apliciranje strategij s prvih dveh delavnice skozi finaliziranje in im-
plementacijo izbranih strateških načrtov večjih posegov. Predstavljene in obravnavane teme na delavnici 
so bile naslednje:
 Nov institucionalni okvir za prostorsko načrtovanje;
 Kakšne so napovedi glede urbanističnega načrtovanja v regiji;
 Pregled sedanjih rezultatov preteklih delavnic in trenutnega stanja v Kavali;
 Potencialni viri financiranja za posege mestnega in prostorskega načrtovanja;
 Okrogla miza z odločevalci in zainteresiranimi.

Zaključne pripombe tretje delavnice so bile, da so predlogi, oziroma reštive prvih dveh delavnic pripomo-
gli pri oblikovanju štirih delovnih načrtov glede prednostnih osi, na katere bi se lahko osredotočila občina 
Kavala pri oblikovanju končne strateške agende. Po pogovoru z deležniki in lokalno skupino strokovnja-
kov, je bil za program, ki se bo uresničeval in bo financiran, prepoznan potencial v alternativnem turizmu 
na obravnavanem območju. 

KAVALA
3. DELAVNICA, 16. do 18. septembra

Med 18. in 20. septembrom je bila v Baltiju 3. delavnica projekta STATUS.  Na delavnici 
so bile obravnavane naslednje teme:
 osnutek streteškega agende (urbane strategije) in predstavitveni plakat akcije – 

namen, vizija, cilji , prikaz strukture sistema posterjev;
	 specifikacija	 najbolj	 izvedljivih	 načrtov	 (prioritetnih	 načrtov)	 za	 glavne	 teme	 in-

tervencijskega	 območja	 –	 opis	 vsakega	 projekta	 in	 prispevek	 k	 doseganju	 ciljev	
urbane strategije;

 zadnja verzija urbane akcijske skupine (osnutek – partnerski sporazum);
	 ustanovitev	urbanega	centra	(po	dogovorjenih	pravilih	za	osnutek	uredbe	o	orga-

niziranju in delovanju urbane akcijske skupine Balti v okviru projekta STATUS).

Več	informacij	o	delavnici	je	na	voljo	na	lokalni	spletni	strani.



DELAVNICA V ITALIJI, 8. in 9. septembra

Fundacija GraphiTech je v muzeju Alto Garda (La Rocca) 
v Riva del Garda 8. in 9. septembra organizirala delavnico 
na temo Urban Planning – Large Scale Modeling (urba-
nistično načrtovanje – modeliranje v velikem merilu) v 
sklopu projekta STATUS in je bila namenjena arhitektom, 
urbanistom, inženirjem, študentom in lokalni upravi.

Prvi dan je bil namenjen prezentacijam priznanih razisko-
valcev in podjetnikov iz Italije, Irske in ZDA, ki so prispe-
vali strokovni uvid v vprašanja razvoja integriranih GIS-ov. 
Njihov prispevek k osrednjim vprašanjem delavnice (na-
črtovanje v velikem merilu in urbanistično načrtovanje) je 
bil koristen pri oblikovanju končne oblike prve platforme 
SEE Space za mala in srednje velika mesta.

Uvodne besede je podal strokovni predsednik R. de Ami-
cis, zatem pa so bila na vrsti predavanja, ki so predstavila 
naslednje tematike:

• Nova širokopasovna infrastruktura kot integralni del 
urbanističnega načrtovanja pametnih regij (Diego 
Taglioni, Trentino Network, Trento, Italija);

• Metode zajema geoprostorskih podatkov in nove 
tehnologije za podporo prostorskemu načrtovanju 
in geodeziji (Enda Nolan, Coastway Surveys, Bage-
nalstown, Irska);

• Trajnostni urbani razvoj: za meščane z meščani (Ia-
coppo Carreras, U-Hopper, Trento, Italija);

• Nove tehnologije za trajnostno načrtovanje (Giovan-
ni Perego, Tech Data, Milano, Italija);

• Mestno gozdarstvo za pametnejša mesta (Enda Ke-
ane, TreeMetrics, Cork, Irska);

• Uporaba dokazljivega modeliranja in analiz podat-
kov za izboljšano odločanje v urbanističnem načr-
tovanju (William Haynes, Future Analytics, Dublin, 
Irska);

• Proceduralno 3d modeliranje pri oblikovanju pame-
tnih mest (Patrick Brooks, ESRI, Los Angeles, ZDA);

• Hitre presoje historičnega stavbnega fonda in njego-
ve konstrukcijske značilnosti ter potresna ranljivost 
(Marco Zuppiroli, Univerza Ferrara, Ferrara, Italija);

• Prepoznavanje potreb po usklajenih prostorskih po-
datkih pri načrtovanju mest (Piergiorgio Cipriano, 
Sinergis, Ferrara, Italija).

Drugi dan delavnice je bila organizirana delovna okrogla 
miza z diskusijo o končnih izdelkih projekta STATUS, ki 
bodo objavljeni na spletni strani. Udeležili so se je pred-
stavniki partnerskih mest, strokovni in tehnični partnerji, 
kakor tudi drugi strokovni predstavniki programa. Sesta-
nek je želel odgovoriti na različna vprašanja glede projek-
ta in oblikovati končno vsebino SEE City platforme, kot 
STATUS spletnega orodja za podporo trajnostnemu ra-
zvoju, sovisnosti in integraciji v Jugovzhodni Evropi.

Prva tema je bila tehnična podpora končni platformi. Par-
tnerji so se strinjali, da naj bi Fundacija Graphitech nudila 
pomoč partnerjem tudi po koncu projekta STATUS. Poleg 
tega je bilo govora o dodatni delavnici, katere cilj bi bil 
nudenje osnovnega usposabljanja pri uporabi platforme.

Razprava se je zatem posvetila pregledu  nove verzije 
prostorskega atlasa. Partnerji so Graphitecu podali se-
znam izboljšav, ki bodo omogočale boljšo in preprostejšo 
uporabo platforme. Pridruženi partnerji so pripravili tudi 
odzive na stare možnosti atlasa in tudi predloge glede 
novih. 

Zatem so partnerji tehtali o tem, kako organizirati konč-
no platformo in jo predstaviti javnosti, glede na to da naj 
bi bili na koncu na voljo trije sklopi:

• repozitorij ali hramba vse dokumentov, ki so nastali 
v času trajanja projekta STATUS;

• geoblog, spletno orodje, ki zbira in kaže urbane pro-
bleme in rešitve;

• prostorski atlas v obliki spletne platforme z zbirko 
trenutnih prostorskih podatkov, politik in zakonov.

Na koncu so se udeleženci osredotočili tudi na končno 
konferenco projekta STATUS. Opozorili so na kritične 
točke pri pripravi končne konference, ki bo konec oktobra 
v Alba Iulii.

Dvodnevna delavnica je bila zelo uspešna, saj se je je ude-
ležilo skoraj 60 strokovnjakov, ki so izkazali veliko zani-
manje za urbanistično načrtovanje in 3d modeliranje.



STATUS je projekt, ki ga podpira 
Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013. seecityplatform.net                  status.uirs.si

Pričujoči dokument odraža mnenja avtorjev prispevkov, zato organ upravljanja JV Evropa 
ni odgovoren za kakršno koli uporabo, ki bi temeljila na tukaj objavljenih informacijah.

Boštjan	Cotič	–	vodja	projekta
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
      bostjan.cotic@uirs.si

Barbara	Mušič	–	strokovna	koordinatorka,	 
vodja stikov z javnostmi
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
      barbara.music@uirs.si

Kontaktni osebi v SlovenijiKoordinacija

Io	Chatzivaryti	–	koordinatorka	projekta
Občina Kavala, Grčija
      consultants@dkavalas.gr

dr. Pietro Elisei – vsebinski vodja
Urbasofia
      dr.pietro.elisei@gmail.com

Joep de Roo – projektni vodja
Eurodite
      deroo@eurodite.com

3. DELAVNICA, HERCEG NOVI, 2. do 4. septembra

Tretja delavnica projekta STATUS v Herceg Novem je bila  
od 2. do 4. 9. 2014. Pred tem je bil pripravljalni sestanek, 
ki se ga je udeležil lokalna skupina projekta Status. 

Delavnice so se udeležili povabljeni deležniki iz različnih 
lokalnih organizacij, javnih servisov, podjetij, predstavniki 
vlade, šolstva in lokalne uprave. Povabljeni so bili novi od-
ločevalci, ki so dali svoj velik prispevek k delavnici.

Prvi dan so udeleženci razpravljali o predlaganih projektih 
v zvezi z razvojem turizma, drugi dan je bila razprava o   
akcijskih načrtih in projektu razvoja infrastrukture.

Lokalna projektna skupina je z veseljem sprejela strokov-
no partnerko Barbaro Mušič, predstavnico Urbanistič-
nega inštituta Republike Slovenije iz Ljubljane. Z njeno 
pomočjo so lahko bolje predstavili pomembnost urbanih 
strategij in vsebino predstavitvenega plakata z načrti.

Župan Herceg Novega se je sestal z Barbaro Mušič in lo-
kalno projektno skupino. Na sestanku je bila še posebej 
poudarjen pomen tega projekta za občino Herceg Novi.

Ker je bila 2. delavnica relativno slabo obiskana, je lo-
kalna projektna skupina pripravila seznam potencialnih 
projektov, povezanih s turizmom in razvojem infrastruk-
ture  ter ga predstavila na spletni strani občine Herceg 
Novi, da bi  pridobila povratne informacije od občanov. 
Predstavljeno je bilo v obliki ankete v mesecu avgustu. 
Rezultati so pokazali, da je bila uporaba takega načina 
vključevanja javne participacije zelo uspešna. Rezulta-
ti te ankete so bili predstavljeni na 3. delavnici in so bili 
dobro izhodišče za diskusijo o predlaganih projektih in 
akcijskih načrtih.

Na 3. delavnico so bili povabljeni tudi mediji. Lokalni  te-
leviziji Boka TV, Radio Herceg Novi in Radio Jadran so o 
dogodku poročali.  


