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Dosegli smo vrhunec! Toliko zeleno obarvanih dogodkov je bilo organiziranih in toliko pilotnih aktivnosti zaključenih,  
da vam jih z veseljem predstavljamo. Uživajte v branju!

 Sredi oktobra je zadrski parkovski gozd Musapstan pritegnil mnogo prebivalcev Zadra na 
festival »Mesto v gozdu.« Musapstan leži v neposredni bližini Zadra in je postal prava oaza za 
piknike, kjer se družijo ljudje različnih generacij in njihovi ljubljenčki. V želji, da spodbudijo 
obiskovalce k aktivnejšemu preživljanju prostega časa v naravi, je pripravili raznolik zabavno-
-rekreacijski program. Obiskovalci so lahko sodelovali v različnih delavnicah, uživali v glasbe-
nem programu, masažah, jogi, energo-terapiji, kakor tudi v različnih sprehodih in igrah.

 V soboto, 7. Julija, je RSA iSPACE uspešno izvedel dogodek Urban Green Fest, katerega 
se je udeležilo okoli 250 udeležencev, ki so obiskali enega izmed mestnih parkov »Glanspi-
tz.« Park se je na podlagi predlogov javnosti pred nekaj leti prenovil in posodobil. Namen 
dogodka je bilo osveščanje o ključnem pomenu 
urbanih zelenih površin. Na stojnici projekta so 
ob tem delili tudi gradivo in izvajali igre (kot 
je bil foto-kviz) ter izvedli kolesarski safari, v 
okviru katerega so udeleženci spoznali mestno 
četrt Lehen.

 Zavod mariborska razvojna agencija je organizirala dogodek Urban Green Fest v soboto, 
15. Septembra, v okviru tradicionalnega vsakoletnega Festivala dobrega počutja v Botaničnem 
vrtu Univerze v Mariboru. Ob mnogih razstavljavcih in predavateljih s področja zdravega načina 
življenja, naravnih izdelkov in ohranjanja zelenih površin je bil cilj, ozaveščanje javnosti o po-
menu zelenih površin, nedvomno bil dosežen. Preko 300 udeležencev dogodka si je lahko tudi 
lastnoročno potiskalo svojo platneno vrečo, za kar so uporabili zgolj naravna barvila.

Spremljajte nas na:
www.interreg-central.eu/ 
Content.Node/UGB.html

Facebook, Twitter, Youtube

Green Fests

 14. julija je v parku Wojciecha Bednarski-
ego v Krakovem agencija Malopolska prebi-
valcem mesta predstavila zelene površine v 
njihovi bližini – zlasti pa gozd Witkowice. Ob 
tej priložnosti so delili tudi rastline za pre-
bivalce mesta, z navodili kako zanje skrbeti. 
Pripravili pa so tudi vrsto zanimivih iger tako za 
otroke kot odrasle, ki so promovirale varovanje 
zelenih površin in ohranjanje čebel.

 Padova je svoj Green fest organizi-
rala 10. Junija. V ta namen so priredili 
tematske sprehode, kratke kolesarske 
oglede, bio-umetniške laboratorije za 
osnovnošolske otroke, glasbo, hrano in 
mnogo informacijskih točk, kjer so se 
prebivalci seznanili s politikami in inici-
ativami katere občina promovira, da bi 
osveščala o pomenu zelenih poti in novih 
mobilnosti.

 Hegyvidék je organiziral Green fest z imenom Udvarka, tako da je 8. Septembra priredil 
velik piknik na Városmajorju. Namen dogodka je bil pokazati prebivalcem prestolnice, da si 
lahko svoj vrtiček poiščejo kjerkoli, ne le na podeželju. Ob tem so imeli tudi bogat spremlje-
valni program, ki je vključeval sajenje tulipanov in izdelovanje krmilnic za ptice.



Salzburg
Salzburg: Rezultati pilotne ak-
tivnosti v Salzburgu so vidni kot 
niz osnovnih informacij o kom-
pleksnih indikatorjih vrednosti 
zemljišč za rekreativne namene. 
Na podlagi rezultatov je mogoče 
prepoznati pomembna zelena 
področja in njihovo funkcijo, 
kakor tudi pomanjkanje le teh. 
Evalvacijska matrica prikazuje 
prioritetna in konfliktna območja 
različne uporabe (rekreacija, 
gojenje rastlin in ekologija).

Zadar
Pilotne aktivnosti so se osredotoča-
le na vzpostavitev popisa dreves in 
pripravo zelenega katastra mesta, 
ki naj postane del GIS sistema na 
vsaj dveh zelenih lokacijah zadrske 
županije. S tem so želeli doseči, da 
zelen kataster postane platforma 
za pametno upravljanje z zelenimi 
mestnimi površinami. Celoten pro-
ces priprave zelenega katastra na 
lokacijah, ki jih je mesto izbralo, 
je bil v okviru pilotne aktivnosti 
zagotovljen. 

Vključevanje in aktiviranje javnosti
Hegyvidék
Mestni program »Stevardi 
zelenih površin« postaja 
vedno bolj priljubljen. 
V začetku je bila obči-
na tista, ki je ponujala 
prostore, za katere naj 
stevardi skrbijo. Sedaj se 
je situacija obrnila. Prosto-
voljci – stevardi – prihajajo 
v zeleno pisarno , da bi se 
lahko vključili v program in 
skrbeli za oko-lico svojega 
doma. Zelena pisarna tre-
nutno pripravlja popravke, 
ki so se tekom izvajanja 
pilotne aktivnosti izkazali 
za potrebne. S tem se bo v 
nadaljnje program stevar-
dov še izboljšal. 

Krakow
Tekom preteklega 
obdobja je bilo v okvi-
ru pilotnih ak-tivnosti 
doseženih veliko zas-
tavljenih ciljev (posta-
vitev brvi, klopi, miz 
za piknik, označevanje 
poti, informa-cijskih 
tabel in ograj). S tem so 
pilotno območje v veliki 
meri odprli in približali 
ljudem. Prav tako se 
izvajajo tudi dogodki, 
ki so pritegnili mnogo 
obiskovalcev na pilotno 
območje – kot je npr. 
gozdni rekreativni tek.

Maribor
V okviru treh krogov zbiranja 
predlogov oseb, ki vsako-
dne-vno prihajajo na pilotno 
območje za stavbo KPD v 
Mariboru, kakor tudi splošne 
javnosti, so študenti Fakulte-
-te za gradbeništvo, promet-
-no inženirstvo in arhitek-
turo Univerze v Mariboru 
pripra-vili vizualizacije kako 
bi se lahko pilotno območje 
razvi-jalo. Po predstavitvah v 
javnosti se je izkazalo, da je 
ena izmed vizualizacij dobila 
kar 90% podpore, zato so jo 
projektni partnerji upora-
bili kot osnovo za pripravo 
potrebne dokumentacije za 
revitalizacijo degradiranega 
območja.

Upravljanje z deležniki na večih nivojih
Hegyvidék
Sodelavci zelene pisarne so pripravi-
li strategijo prenove drevoreda v 12. 
okraju Bu-dimpešte, kakor tudi komuni-
-kacijski načrt. Še vedno imajo priprav-
ljalne razgovore z različnimi deležniki, 
s čimer želijo zagotoviti sodelovanje 
vseh vključenih strani, ki so v okrožju 
zadolžene za urbano gozdarstvo. 

Praga 6
V češki prestolnici so preizkusili možnosti 
prilagajanja zelenih površin za potrebe 
terapevtskih vrtov. Dosegli so sporazum z 
nev-ladnimi organizacijami, ki skrbijo za 
otroke za motnjami v razvoju. Zemljišče 
stavbe, kjer se nahaja NVO je v lasti mesta 
in sedaj bo z njim upravljala NVO, ki bo 
zemljišče naslednjih 10 let uporabljala v 
namene vrtov.

5. partnersko srečanja 
UGB
Nova Gorica, 14–16 November 2018
ZRC SAZU je v najmlajšem slovenskem 
mestu – Novi Gorici - gostil predzadnje 
srečanje projektnega partnerstva. Čudo-
vito jesensko vreme s šuštečim listjem in 
občasnim poz-dravom burje je navdahnil 
udeležence za ključne aktivnosti sestan-
ka na področju GIS pilotnih območji, 
upravljanja z deležniki na večih nivojih 
ter vključevanju in aktiviranju javnosti., 
da bi našli pametne rešitve za težave, s 
katerimi se tako skupnosti kot stro-kov-
njaki s področja urbanega načrtovanja in 
vzdrževanja vsakodnevno srečujejo. Za 
zakl-juček so se udeleženci peš odpravili 
na ogled mestnih zelenih površin, ob tem 
pa jim je Blaž Kosovel razložil zgodovino 
razvoja Nove Gorice ter kako sta povojna 
arhitektura in zelenja lahko skupaj tvorila 
mestno celoto.

Kaj sledi?
V zadnjem projektnem obdobju bodo 
part-nerji: 
 » še naprej razvijali in vzdrževali 
mestne zelene površine; 

 » zaključili Roadmap; in
 » se udeležili zaključnega dogodka na 
Madžarskem.

Projekt podpira  program Interreg Central Europe, 
ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

GIS pilotna območja
Padua
Univerza v Padovi je skupaj z Univerzo v Benetkah IUAV 
izvedla dve ločeni, vendar koordinirani študiji na pi-
lotnem območju, kjer so izračunali 10 indikatorjev, ka-
tere je delovna skupina UGB izbrala. Zemljevid uporabe 
zemljišč v kmetijske namene kaže, da je 32,7% pilotne-
ga območja obdelanega, s tem da je veliko večino (80%) 
zemljišč  mogoče obdelovati. Po drugi strani pa sp prvič 
izračunali indeks dostopnosti (razdalja 300m), ki je po-
kazal spodbudni rezultat, da 70% prebivalcev pilotnega 
območja (kar pomeni 79.762 ljudi in predstavlja okoli 
37% mestnega prebivalstva) živi znotraj dostopnega 
območja. Mobilna aplikacija, ki jo je razvil oddelek za 
Informacije o zemljiščih pa prikazuje zasebne zelene 
površine, ki jih je vzpostavilo okoli 60 prebivalcev. 


