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Zelené dni obcí 2005 – 
Vymieňame si informácie a skúsenosti týkajúce sa pokroku v ochrane 
životného prostredia  
 
O čom to je? Pozývame všetky európske mestá a obce, aby sa pripojili k stále silnejúcej 
iniciatíve  Európskej komisie pod názvom Zelené dni obcí (Urban Green Days - UGD), ktoré 
sa budú konať približne v čase Bruselského Európskeho zeleného týždňa (31. máj až 3. 
jún).  Bruselský Európsky zelený týždeň je zas časovo prepojený na Svetový deň životného 
prostredia (5. jún). V roku 2004 sa zrealizovalo v rámci Zelených dní obcí viac ako 250 akcií 
a to vrátane tradičných akcií Svetového dňa životného prostredia a novo iniciovaných akcií.  
 
Prečo by ste sa mali zapojiť? Cieľom iniciatívy je spojiť miestne akcie, ktoré zdvíhajú 
povedomie o kvalite životného prostredia obcí a miest a v otázkach jeho ochrany. Akcie v 
rámci Zelených dní obcí inšpirujú občanov, podniky, miestne samosprávy a iných partnerov 
na miestnej úrovni k skvalitneniu kvality životného prostredia a poskytujú informácie o 
súčasnej a budúcej činnosti samospráv v prospech životného prostredia. Zelené dni obcí 
2005 sa chcú predovšetkým zamerať na klimatické zmeny v súvislosti s oblasťami ako sú 
trvalo udržateľná doprava, efektívne využívanie energií a  obnoviteľné zdroje energií.  
 
Prínos samospráv, ktoré sa do projektu zapoja, má nielen lokálnu ale aj európsku dimenziu. 
Zelené dni obcí, ako každoročná iniciatíva európskeho rozmeru, bude mať širší dopad na 
úrovni národnej aj na úrovni Európskej únie a osloví širšiu verejnosť a viac médií ako môže 
dosiahnuť jedna osamotená aktivita na miestnej úrovni. Všetky aktivity v rámci Zelených dní 
obcí budú prezentované na www.urbangreendays.org, ak vyplníte jednoduchý formulár do 
databázy na príslušnej web stránke. Samosprávy môžu prezentovať svoje mesto alebo 
obec poskytnutím video clipov, fotografií a iných materiálov. Navyše Zelené dni obcí môžu 
byť vybrané na prezentáciu počas Zeleného týždňa v Bruseli a všetky zapojené 
samosprávy budú vyzvané na publikovanie porovnávacích údajov v štúdii o dobrých 
príkladoch, ktorá bude široko prezentovaná.  
 
Ako to funguje? Tí, ktorí plánujú takéto aktivity, môžu motivovať občanov k spolupráci 
prezentovaním realizovateľných aktivít zameraných na životné prostredie, kvalitu života, 
zdravie a zároveň finančnú podporu jednotlivcov, organizácií, realizované úspory. Niektoré 
z takýchto možných aktivít sú napríklad prehliadky elektrární využívajúcich obnoviteľné 
zdroje, prezentácie energetických zariadení s nízkou spotrebou, dni zamerané na zlepšenia 
v miestnej doprave alebo cyklistické preteky podporujúce cyklistiku. Aktivity Zelených dní 
obcí sa od mesta k mestu a od obce k obci budú líšiť v závislosti od potrieb, zdrojov a 
cieľov jednotlivých komunít. Môže ísť o Dni otvorených dverí, výstavy, súťaže, umelecké 
výstavy, prehliadky, aktivity pre verejnosť v školách alebo obchodných centrách, 
výstaviskách či semináre.  Pre inšpiráciu si prelistujte zoznam aktivít, ktoré boli realizované 
vrámci Zelených dni obcí 2004 na stránke www.urbangreendays.org. 
 
Zelené dni obcí je iniciatívou Európskej komisie, Generálneho direktoriátu pre životné 
prostredie. Organizácia  ICLEI – Samosprávy pre trvalú udržateľnosť ICLEI - Local 
Governments for Sustainability túto iniciatívu spolu s Národnými partnermi a propagátormi  
Zelených dní obcí z 25 krajín Európskej Únie  koordinuje, podporuje a poskytuje pri 
organizácii tejto aktivity pomoc a servis samosprávam. Viac informácií získate na adrese: 

 
ICLEI – Local Governments for Sustainability 
European Secretariat 
Leopoldring 3 
79098 Freiburg / Germany 
Phone: +49-761 / 36 89 2-63 or -0, fax: +49-761 / 36 89 2-29 
E-mail: urbangreendays@iclei-europe.org 
www.urbangreendays.org 


