
PROJEKT GREEN4GREY 

Projekt GREEN4GREY je čezmejni projekt IPA Slovenija - Hrvaška, z nosilnim partnerjem 

Mestna občina Celje. V njem sodeluje šest partnerjev iz slovenske in hrvaške strani, med njimi pa je 

tudi občina Rovinj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije. V okviru projekta se bo na 

slovenski strani  v Mestnem gozdu Celje uredilo naslednje: 

1. šest metrov nad tlemi se bo postavila drevesna opazovalnica, kjer se bo med drevesnimi 

krošnjami odvijalo izobraževanje različnih predšolskih in šolskih skupin ter študentov, 

2. pod opazovalnico se bo uredil prireditveni prostor, 

3. na tretji gozdni jasi se bo postavilo otroško gozdno igrišče, 

4. uredila se bo trim steza, 

5. v okviru izobraževanja pa se bo postavilo 15 informativnih točk (z info-tablami) ter sedem 

demonstracijskih točk, kjer se bodo otroci (in odrasli) izkustveno srečali z gozdom. 

Na Hrvaški strani se bo uredil gozd Zlatni rt oziroma Punta Corrente na podoben način, le da bo 

tam namesto opazovalnice urejena čudovita plezalna stena, saj je v njihovem gozdu opuščeni 

kamnolom. EKSKURZIJA V ROVINJ 

Ekskurzija v Rovinj je trajala dva dni. Na njej je bilo 31 otrok iz štirih celjskih osnovnih šol. Namen 

ekskurzije je bil druženje otrok iz sosednjih 

držav ter spoznavanje različnosti gozdnih 

ekosistemov  v našem mestu ter obmorskem 

Rovinju. 

Z avtobusom smo prišli v Rovinj ob 11.30. 

Odšli smo vsak v svojo hiško, kjer smo odložili 

prtljago. V vsaki hiški sta bila po dva učenca. Po 

kosilu smo odšli v mesto. Ko smo si ga ogledali, 

smo odšli še v majhen muzej, kjer smo si 

spoznali, kako izdelati čoln in kako so ribiči v 

starih časih lovili ribe.  



Presenetilo nas je, ko nam je vodnik povedal, da se 

bomo peljali z ladjico. Ladjica nas je popeljala mimo 

Zlatega rta in štirih otokov pri Rovinju. Utrujeni 

smo se vrnili. Imeli smo tudi čas za kopanje in nato 

večerjo.  Po večerji smo se igrali in odšli spat.  

 

 

Zjutraj smo se zbudili ter 

takoj odšli na zajtrk. Po 

zajtrku smo imeli pouk v 

gozdu. Odpeljali so nas v 

osnovno šolo, kjer so nam 

pripravili sprejem in nastop. 

Nastopila je rock skupina in 

plesalci. Po kosilu smo se odpravili proti domu.  

Namen projekta Green4Grey je bil, da spoznamo naše ter hrvaške gozdove. 

To priložnost smo imeli učenci 5. in 6. razredov osnovnih šol v Celju. Ko 

smo primerjali oba gozda smo ugotovili, da sta si različna po rastju. Gozd v 

Celju je veliko bolj gost, tu prevladujejo smreke in bukve. V Punta Correnti 

pa rastejo različne vrste borovcev, ciprese, ginko, cedre in sredozemsko rastlinje. 

Urejanje parkovnega gozda se je začelo ob 

koncu 19. stoletja, ko je grof Johann Georg 

Hütterott odkupil večje površine zemljišč med 

MonteMulinijem in Škarabo ter štiri otoke ob 

rovinjski obali. Na območju današnjega 

parkovnega gozda je nameraval odpreti klimatsko 

zdravilišče Cap Aureo (Zlatni rt). Za časa 

njegovega življenja je bil realiziran le del 

hortikulturne ureditve. 

Številne kulturno-zgodovinske značilnosti pričajo o nekdanjem načinu življenja, na primer 
grofičina konjušnica (danes restavracija), gozdarjeva hiša (danes muzej Hütterott), ostanki manjše 
ladjedelnice in pomolov, star beneški kamnolom (danes atraktivno plezališče) ter velik ograjni zid, 
ki je označeval mejo grofove posesti. 
 
Parkovni gozd, ki ga ljubkovalno imenujejo »zelena pljuča in dragulj mesta«, je danes namenjen 
počitku in rekreaciji. Vsakodnevni obiskovalci v njem najdejo odmik od urbanega načina življenja 
in uživajo njegove blagodejne koristi. 
 



Vtisi: 

Luka: V Rovinju sem se počutil 

odlično, ker sem se naučil veliko o 

gozdu in bližnjih otočkih. 

Nik: To je bila najboljša 

ekskurzija. Čeprav vsega nisem 

razumel, sem užival. Naučil sem 

se tudi veliko o gozdu. 

 

Učenci in učiteljici 


