Misliti Tivoli – izzivi celovitega upravljanja mestnega parka

PROGRAM
petek, 12. oktober 2018
Organizator:
Partnerji:

Lokacija:

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
MGLC ‐ Švicarjia
Mestna občina Ljubljana (sofinancer)
Ministrstvo za okolje in prostor (sofinancer)
Ustvarjalni center Švicarija, Park Tivoli

Posvet bo razdeljen na tri sklope.
V prvem sklopu (VREDNOTE) bodo kakovosti Tivolija osvetljene z različnih vidikov, vse z namenom,
da pojasnijo kompleksnost mestnega parka, njegovo zgradbo, raznolike rabe in pomene.
V drugem sklopu (VZORI IN IZKUŠNJE) bodo predstavljeni primeri urejanja in prenove zgodovinskih
mestnih parkov iz srednjeevropskega prostora. Krajinska arhitektka Kathrin Franz bo s primeri iz
lastne prakse predstavila celovit proces prenove zgodovinskih vrtov in parkov. Prof.dr. Kinga Szilagy
bo predstavila mestni park Varosliget v Budimpešti in ključne izzive, povezane z njegovim urejanjem.
V tretjem sklopu (IZZIVI) bo govora o Tivoliju kot o upravljalskem izzivu. Predstavljene bodo
aktivnosti v Krajinskem parku Tivoli‐Rožnik‐Šišenski hrib. Izpostavljene bodo vzdrževalske dileme in
principi ravnanja z obstoječim drevesnim fondom. Predstavljena bo turistična in komercialna raba, s
katero se sooča park Tivoli.
Vsakemu sklopu predstavitev bo sledila moderirana razprava s predavatelji in občinstvom, katere cilj
je oblikovati izhodišča za celovito upravljanje parka Tivoli.
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8.30 REGISTRACIJA
9.00 NAGOVORI
9.30 VREDNOTE
9.30 Dr. Ines Babnik: Od priljubljenega sprehajališča do sodobnega mestnega parka
Prispevek bo osvetlil zgodovinski razvoj parka Tivoli
9.45 Mag. Darja Pergovnik: Tivoli kot vrtnoarhitekturna dediščina
Prispevek o kulturno‐varstvenih vrednotah parka Tivoli in njihovem varovanju skozi
intervencije in prenove
10.00 Luka Šparl, KP TRŠ: Naravovarstveni pomen Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in
Šišenski hrib
Prispevek bo obravnaval pogled na Tivoli kot na del ekološkega omrežja
10.15 prof.dr. Maja Jurc: Ekologija mest – zdrava drevesa za zdravo mestno okolje
Prispevek o dejavnikih, ki vplivajo na stanje in spremembe dreves
10.30 Prof.dr. Ana Kučan: Tivoli je mestni park
Prispevek bo poudaril pomen Tivolija kot osrednjega mestnega parka Ljubljane
10.45 Panelna razprava

11.00 KAVA IN RAZSTAVA
Med odmorom za kavo otvoritev pop‐up razstave arhivskega gradiva ‐ načrtov Tivolija v izboru dr.
Marka Dobriloviča in skic ambientov Tivolija krajinskega arhitekta Aljaža Babiča.

11.45 VZORI IN IZKUŠNJE
11.45 Kathrin Franz: Leipzig Promenadenring na presečišču med zgodovino, ohranjanjem
spomenikov in današnjimi zahtevami
Prispevek o izzivih prenove zgodovinskih parkov in vrtov na primeru Leipzig Promenadenringa
12.30 Prof.dr. Kinga Szilagy: Varosliget v Budimpešti
Predavanje o osrednjem mestnem parku Budimpešte
13.15 Razprava

13.30 KOSILO
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14.30 IZZIVI
14.30 dr. Maja Simoneti: Uvod v temo upravljanja
Zakaj in kako upravljamo mestne zelene površine
14.45 dr. Andrej Verlič, KP TRŠ: Upravljanje Krajinskega parka Tivoli – Rožnik – Šišenski
hrib
Prispevek o sistemu upravljanja Tivolija
15.15 Matjaž Karner, Snaga (tbc): Vzdrževanje Tivolija kot del mestnih zelenih površin
Prispevek o izzivih vzdrževanja mestnih zelenih površin
15.25 mag. Petra Stušek, Turizem Ljubljana: Tivoli kot prireditveni prostor
Prispevek o Tivoliju kot turistični destinaciji in prostoru za prireditve v MOL
15.35 Luka Trškan, Zavod Šport Ljubljana: Športna infrastruktura v Tivoliju
Prispevek o Tivoliju kot športni infrastrukturi in načrtih za naprej
15.45 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

16.00 VINO
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