Hladna mesta za vroč planet 2021:
Načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta
Hladna
mesta za vroč planet 2021:
5. oktober 2021, 10.00-15.30, preko spleta (ZOOM)
Načrtovanje na podnebne spremembe odpornega mesta
5. oktober 2021, 10.00-15.30, preko spleta (ZOOM)

Program dogodka
10.00 Uvodni kratki pozdravi

Program Program
dogodkadogodka

Barbara Kostanjšek, predsednica DKAS
10.00 Uvodni kratki pozdravi
Mestna občina Ljubljana
Barbara Kostanjšek, predsednica DKAS
10.20 Nagovori: Evropske podnebne politike in urbanistično načrtovanje (v angleškem jeziku)
Mestna občina Ljubljana
Karolina D'Cunha, Evropska komisija, Direktorat za okolje / Vodja oddelka za biotsko
10.20 Nagovori:
Evropske podnebne politike in urbanistično načrtovanje (v angleškem jeziku)
raznovrstnost
Strateške prioritete in cillj EU v zvezi s podnebnimi spremembami, Strategija EU za biotsko
Karolina D'Cunha, Evropska komisija, Direktorat za okolje / Vodja oddelka za biotsko
raznovrstnost
raznovrstnost
Strateške
prioritete
cillj EU vzveza
zvezi za
s podnebnimi
spremembami,
Strategija
EU za biotsko
Russel Galt,
IUCNin
(Svetovna
varstvo narave),
Vodja ’Urban
Alliance’.
raznovrstnost
Pomen, priložnosti in uspešne rešitve varstva narave v mestih
Russel Galt,
IUCN (Svetovna
zveza
za varstvo
narave),
Vodja
’Urban(IFLA
Alliance’.
Katerina
Gkoltsiou,
Mednarodna
zveza
krajinskih
arhitektov
Evropa
Europe),
Pomen, priložnosti
uspešne
rešitve varstva
Podpredsednica
za in
področje
strokovne
praksenarave v mestih
Pomen krajinskega in urbanističnega načrtovanja za mesta odporna na podnebne
Katerina Gkoltsiou, Mednarodna zveza krajinskih arhitektov Evropa (IFLA Europe),
spremembe
Podpredsednica za področje strokovne prakse
Pomen krajinskega
in urbanističnega načrtovanja za mesta odporna na podnebne
11.10 Vprašanja
in razprava
spremembe
11.10 Vprašanja in razprava
Odmor

odmor
Odmor
13.00 Ukrepi in rešitve za prilagajanje podnebnim spremembam v mestih: Izvedbena raven
Ina Šuklje Erjavec, UIRS
13.00
Ukrepi
in rešitve
za prilagajanje
podnebnim
spremembam
raven
Predlog
in izvedba
zelenega
sistema Ljubljane
- podrobnosti
prenosavvmestih:
izvedbo,Izvedbena
metodologija,
usmeritve in podrobna pravila za zelene površine
Ina Šuklje Erjavec, UIRS
Predlog Maja
in izvedba
zelenega
Šinigoj,
Locus sistema Ljubljane - podrobnosti prenosa v izvedbo, metodologija,
usmeritve
podrobna
pravila zaizvedbe
zelene površine
Usmeritve in
v aktih,
ki spodbujajo
s čim manjšimi vplivi na podnebne spremembe ter kako se te
usmeritve upoštevajo v praksi. Ali je dovolj takšnih usmeritev?
Maja Šinigoj, Locus
Matjaž
Harmel,
ZaVita izvedbe s čim manjšimi vplivi na podnebne spremembe ter kako se te
Usmeritve
v aktih,
ki spodbujajo
Določila
v občinskih
načrtih,
kako
se upoštevajo
in kako prepričati investitorje, da
usmeritve
upoštevajoprostorskih
v praksi. Ali
je dovolj
takšnih
usmeritev?
razmišljajo o podnebnih razmerah
Matjaž Harmel, ZaVita
Skubic,
ProstoRož
Določila Vesna
v občinskih
prostorskih
načrtih, kako se upoštevajo in kako prepričati investitorje, da
razmišljajo
o podnebnih
razmerah
Proces zasnove,
načrtovanja
in izvedbe zelene strehe
Tomaž Čufer, Humko d. o. o.
Možnosti ozelenitve urbanih površin - parkovne in mikro ozelenitve, zelene stene, primeri dobre
izvedbe, možne načine izvedbe, pripravo substrata
Davor Dušanič, Karres en Brands
Oberbillwerder Masterplan, Hamburg, Nemčija

14.30 Vprašanja in razprava

Posvet bo povezovala Tina Felicijan. Dogodek je akreditiran s strani Zbornice za arhitekturo in prostor

Posvet bo povezovala in moderirala Tina Felicijan (Besedilni atelje, Tina Felicijan s.p.).
Slovenije (ZAPS).
Posvet je sofinanciran s strani Mestne občine Ljubljana in sponzorjev.

Posvet bo izveden s sofinanciranjem Mestne občine Ljubljana in s sponzorskimi sredstvi.

