VABILO NA POSVET:

SLOVENSKA KRAJINA PRED IZZIVI PRIHODNOSTI
7. april 2017, 9.00-18.00, Biotehniška fakulteta, nova stavba predavalnica D1
Vabimo vas na posvet "Slovenska krajina pred izzivi prihodnosti". Enodnevno srečanje bo priložnost za
pregled dosežkov in predvsem za razpravo o prihodnosti razvoja krajine in celovitega urejanja prostora.
Krajinska arhitektura se je kot mlada stroka v zadnjih desetletjih tudi v Sloveniji opazno uveljavila. S sebi
lastnim jezikom je skozi prizadevanja krajinskih arhitektov v različnih vlogah in funkcijah, v javnem in
zasebnem sektorju, prispevala k varstvu in razvoju krajine, usklajevanju interesov in razumevanju
odnosov v urejanju prostora ter k odpiranju številnih razvojno pomembnih vprašanj. Priložnostni posvet
ob praznovanju dveh jubilejev zato stroka posveča oceni razmer v sistemu urejanja prostora in krajini ter
pozivu sodržavljanov, sektorjev, investitorjev, politike in drugih partnerjev v urejanju prostora k
skupnemu premisleku o razvoju v prostoru in še prav posebej o razvoju krajine.
V času, ki poudarja pomen skladnega prostorskega razvoja in izpostavlja primerjalne prednosti očitne
ohranjenosti narave in prepoznavnosti kulture rabe prostora, se zdi pomembno opozarjati na to, da
podoba prostora odraža kulturo rabe prostora. Jasno je treba povedati, da so najbolj privlačni prizori
slovenskih krajin, urbanih in naravnih, kulturnih in oblikovanih zasluga številnih preteklih dejanj, odločitev
o razvoju in varstvu, sposobnosti usklajevanja interesov in sodelovanja pri upravljanju s prostorom kot
končno omejenim razvojnim virom. V času, ko poteka priprava nove strategije prostorskega razvoja
Slovenije in novega zakonodajnega paketa, se zdi pogled v preteklost z mislijo na prihodnost dobra
ideja. Še je čas za razmislek in izbiro novih poti.
S posvetom bosta Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL in Društvo krajinskih
arhitektov Slovenije (DKAS) počastila 70 let delovanja Biotehniške fakultete in 25 let delovanja društva.
Posvet bo sestavljen iz dveh delov, dopoldan bodo krajinski arhitekti spregovorili o svojem delu in
razvojnih pričakovanjih, tudi ambicijah, popoldan pa bodo zbrani prisluhnili izhodiščem za pripravo
krajinske politike in sodelovali v razpravi z gosti okrogle mize o izzivih prihodnosti.
Posvet je brezplačen, vendar je sodelovanje na posvetu možno le ob predhodni najavi. Prosimo, da se
na posvet prijavite: Prijavnica in program.

DKAS in Oddelek za krajinsko arhitekturo, UL BF

PROGRAM POSVETA
DOPOLDANSKI DEL:
9.00 - 9.30:

Uvodni nagovori:
Prof. dr. Mojca Golobič, Prodekanja za področje krajinske arhitekture, Oddelek za
krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Miha Humar, Dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Jože Novak, Predsednik Društva krajinskih arhitektov Slovenije

9.30 - 11.00: Krajinska arhitektura v praksi

Blanka Bartol (MOP)
prof. dr. Ana Kučan (Oddelek za krajinsko arhitekturo, BF UL)
Suzana Simič (Acer Novo mesto d.o.o.)
Urška Kranjc (LUZ, d.d.)
Jelena Hladnik (MOP)
Izidor Jerala (Mestna občina Novo mesto)
dr. Nataša Bratina (MOP)
Stanka Dešnik (Krajinski park Goričko)
Zaš Brezar (Landezine)
11.00 - 11.30: odmor za kavo
11.30 - 13.00: Krajinska arhitektura jutri

Ana Abram
Urša Habič
Žiga Malek
Tanja Štajdohar
Danijel Mohorič
Marja Gazvoda
Ana Ogrič
Maj Plemenitaš
13.00 - 14.30: odmor za kosilo

POPOLDANSKI DEL:
14.30 - 15.30: Izhodišča za krajinsko politiko

dr. Ivan Marušič, dr. Aleš Mlakar in mag. Jelka Hudoklin
15.30 - 16.00: odmor za kavo
16.00 - 18.00: Krajinska politika, okrogla miza

dr. Maja Simoneti z gosti:
mag. Tanja Strniša (MKGP), Barbara Radovan (Direktorat za prostor graditev in
stanovanja, MOP), prof. dr. Pavel Gantar (sociolog), mag. Hrvoje Teo Oršanič (Regijski
park Kozjansko), Damjana Pečnik (Ministrstvo za kulturo) in krajinskimi arhitekti: dr.
Aleš Mlakar, prof. dr. Ana Kučan, mag. Jelka Hudoklin in prof. dr. Mojca Golobič.

