Zelena naselja po zaključenem projektu še bolj zelena
V OBČINAH BLED, PREDDVOR IN TRŽIČ SO V SKLOPU PROJEKTA ZELENA NASELJA V TEH DNEH ZAKLJUČILI Z OZELENITVAMI IN
OŽIVITVIJO DEGRADIRANIH DELOV NASELIJ.

BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Zapuščena, degradirana območja so rak rana mnogih naselij; s
svojo neurejeno podobo kazijo celovito podobo naselij in postajajo
nelegalna odlagališča raznovrstnih odpadkov, predvsem pa predstavljajo neizkoriščen prostor, ki lahko z dobro idejno zasnovo in
novimi vsebinami za širšo publiko zaživi v novi luči.
Namen projekta Zelena naselja, katerega vodilni partner je BSC,
poslovno podporni center, d.o.o. Kranj, je bil zagotoviti inovativni
pristop za ozelenitve degradiranih območij v centru urbanih naselij.
Izvedene so bile pilotne ozelenitve v treh naseljih v treh gorenjskih
občinah Bled - Seliše, Preddvor - park ob gradu in Tržič – vzhodni
del območja nekdanje tovarne BPT, in sicer z ozelenitvijo površin in
novimi aktivnostmi na površinah ter študijami za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij.
Projekt LAS Gorenjska košarica ZELENA NASELJA je sofinanciran
s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj; skupna vrednost
operacije je 558.964,12 €, višina sofinanciranja je 299.995,80 €.
Na Bledu so ozelenili poslovno-stanovanjsko območje Seliše in s
tem izboljšali krajinsko arhitekturo degradiranega območja ter sanirali dimnik za ohranitev kančka preteklosti, kot spomin na nekdaj
zelo bogato industrijsko dediščino. V Preddvoru je novo podobo dobil

grajski park, z investicijo so zagotovili, da bodo urejene zelene površine še naprej omogočale bogato biotsko raznovrstnost območja.
V Tržiču so na vzhodnem delu območja BPT uredili sodoben urbani
park z otroškim igriščem in rekreacijskim poligonom za kolesarje.
Borut Sajovic, župan Občine Tržič
»Najboljša ocena izvedenega projekta v Tržiču je odziv, uporabnost
in obisk uporabnikov, ki je nad vsemi pričakovanji. To je tisto, kar
je na koncu najbolj pomembno. Zadovoljni in aktivni občani. In če
smo kdaj, smo s parkom BPT v tem pogledu vsi skupaj res uspeli. V
utesnjenem mestnem jedru se zdaj v senci starih dreves ob vodi in
ob kulisi stare industrijske dediščine zbirajo vse generacije naših
občank in občanov. To je sedaj kraj, kjer z mladostno energijo oživi
kulturna dediščina v novi preobleki.«
Eden od ciljev projekta je bila tudi izdelava študije za nadaljnjo revitalizacijo degradiranih območij na treh območjih v istih občinah. Projektni partner, društvo arhitektov Krarh, je v sodelovanju z društvom
Aktivat izvedel tri delavnice z okoliškimi prebivalci. Na podlagi predlogov občanov so pripravili idejno zasnovo ureditve zelenih površin alpskih blokov na Bledu ter dva inovativna koncepta skupnostnega urejanja grajskega vrta v Preddvoru in muzejskega vrta v Tržiču.

Tina Pernuš, društvo Aktivat
»V okviru projekta Zelena naselja smo pripravili koncepte za ureditve območij z velikim potencialom za dvig kakovosti bivanja v posameznem kraju. Z anketiranjem smo pridobili ključne informacije
o željah in potrebah prebivalcev. Večina sodelujočih je izrazila željo po zasaditvi novih dreves, umestitvi otroških igral in telovadnih
orodij. V svojih krajih pogrešajo urejene kotičke za druženje in prostore za prireditve na prostem. Delavnic na terenu so se udeležile vse generacije, od otrok, mladih družin do starejših prebivalcev, kar nas je prijetno presenetilo. Sodelujoči so imeli priložnost
predlagati in sooblikovati smiselne rešitve ter opozoriti na izzive
in probleme, s katerimi se soočajo na določenem prostoru. Na
podlagi rezultatov anket in predlogov na delavnicah smo nato oblikovali koncepte ureditev in jih predstavili zainteresirani javnosti.
Interaktivni in vključujoč pristop pri urejanju prostora se kaže v
sprejemanju in pozitivnih odzivih lokalne skupnosti na predlagane rešitve.«
Predlogi prebivalcev, zbrani v idejnih zasnovah, so bili v tem mesecu javno predstavljeni na vseh treh lokacijah in so odlična popotnica za nadaljnje urejanje in oživljanje degradiranih kotičkov gorenjskih naselij.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

