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Spoštovani!
Kot smo napovedali na lanskoletnem uspešno izvedenem posvetu Pametni urbanizem, vas tudi v letu 2013
vabimo, da se nam pridružite v razpravah o aktualnih in perečih temah s področja urbanizma.
Letos bomo posebno pozornost namenili obravnavi urbanis čnih problemov lokalnih skupnos . Predstavili
bomo nekatera sodobna teoretska izhodišča in razpravljali o prak čnih izkušnjah lokalnih skupnos .
Tema letošnjega posveta GRADITI DEMOKRACIJO - LOKALNI URBANIZEM je osredotočena na predstavitve
in vrednotenja najnovejših pristopov k načrtovanju urbanis čnih posegov v prostor lokalne skupnos , za
katere je značilno oblikovanje razvojnih ciljev od spodaj navzgor (t.i. bo om-up pristop). V času vidnih in
burnih oblik izražanja zahtev ljudi do pravice soodločanja pri urejanju javnih zadev, je nujno ponovno premisli o ustreznos uveljavljenih načinov določanja razvojnih ciljev v prostoru, ki se danes oblikujejo v zapr h
strokovnih in poli čnih krogih (»top-down« pristop), zato so z vidika javnost zastavljeni na ne-transparentni
način in so odtujeni njihovim interesom. Posledično neselek vno nasprotujejo spremembam, kar zavira vse
razvojne pobude, med njimi tudi za javnost koristne pobude, ki so naravnane v smer trajnostni in zelenega gospodarstva. Na posvetu Pametni urbanizem 2013: GradiƟ demokracijo - lokalni urbanizem bomo
iskali rešitve v obliki dopoldanskih teoretskih predavanj in popoldanske strokovne razprave, na kateri bodo
udeleženci pod vodstvom moderatorjev razpravljali o konkretnih predhodno izbranih projek h in izvedbah,
ki so jih občine izvedle v sodelovanju s strokovnimi ins tucijami in širšo javnostjo na temo trajnostnega
razvoja.
V duhu teme posveta vas VABIMO K DEJAVNI UDELEŽBI, zato vas pozivamo, da za popoldanski del posveta
izberete projekte, ki ustrezajo omenjenemu kriteriju in jih posredujete organizatorju (podrobnos o pripravi
gradiva so zapisani v datoteki: POSVET URBANIZEM 2013-PRIJAVNICA) tudi še do 20.5.2013.
Prispele predloge bomo pregledali in vam podali nadaljna navodila za pripravo gradiva za razstavo, ki bo na
ogled v Galeriji Fakultete za arhitekturo v mesecu juniju. V času posveta bodo razstavljeni predlogi ovrednoteni v popoldanski razpravi. Ob zaključku posveta bodo udeleženci s tajnim glasovanjem izbrali najboljši
projekt, oziroma izvedbo, ki bo prejel PRIZNANJE PAMETNI URBANIZEM 2013.

PROGRAM
DOPOLDAN (Plečnikova predavalnica):
•
Pozdravni nagovor: dekan prof. mag. Peter Gabrijelčič
•
Uvod: predstojnica KU doc. dr. Alenka Fikfak in namestnica doc. dr. Ilka čerpes
•
Predavanje arh. Saša Begović, 3LHD studio.
•
Predavanje prof. dr. Drago Kos, UL FDV.
•
Upravljanje individualnih pobud pri načrtovanju poselitve, dr. Jure Zavrtanik.
•
Novos in spremembe na področju sistema urejanja prostora – norma vni in organizacijski vidik, Luka Ivanič.
•
Kratka predstavitev študentskega natečaja – Simbol PU in podelitev nagrad.
POPOLDAN:

Panelne razprave v š rih vzporednih skupinah.
I. DEL_ Simulacija procesa načrtovanja posega v prostor lokalne skupnos (risalnica, razpored na posvetu)
1.
Urbane akcije – Četrt Tabor, Alenka Korenjak, KD Prostorož (Alenka Korenjak, Ana Grk, Maša Cvetko).
Moderiranje skupine in delo na delavnici doc. dr. Ilka Čerpes.
Ii. DEL_ Simulacija procesa načrtovanja posega v prostor lokalne skupnos (risalnica, razpored na posvetu)
2.
Onkraj gradbišča – Projekt skupnostnega urbanega vrta na degradiranem zemljišču v Ljubljani,
Urška Jurman, KUD Obrat (Stefan Doepner, Urška Jurman, Polonca Lovšin, Apolonija Šušteršič).
Moderiranje skupine in delo na delavnici doc. dr. Sonja I o.
III. DEL_Simulacija procesa načrtovanja posega v prostor lokalne skupnos (risalnica, razpored na posvetu)
3.
Urbani tes – Metoda urbane prenove z malimi posegi, Sinan Mihelčič (Štajn), asist. mag. Polona Filipič
(AiO, UL Fakulteta za arhitekturo).
V okviru skupine kratka predstavitev akcije Arhitektura in otroci, ZAPS in Hiša arhitekture
(asist. mag. Polona Filipič).
Moderiranje skupine in delo na delavnici asist. mag. Polona Filipič, doc. Primož Hočevar.
IV. DEL_Kratke predstavitve na temo Gradi demokracijo – lokalni urbanizem (Vurnikova predavalnica):
1.
Gradi javno-st/ buildnig public-ness, doc. dr. Boštjan Bugarič (KUD C3).
2.
Par cipacija v procesih razvoja grajenega razvoja, doc. dr. Igor Toš (UL Fakulteta za arhitekturo).
3.
ULab – ulični laboratorij, par cipacija javnos , kand. dr. Anja Jutraž, izr. prof. dr. Tadeja Zupančič (UL,
Fakulteta za arhitekturo).
4.
Regionalni GIS-portal, TURaS – Prehod k odpornos in trajnostnemu razvoju mest, Gaja Trbižan (RRA
Ljubljanske urbane regije).
5.
Mapiranje in razvoj scenarijev javnega prostora Kopra – Urbani laboratorij: Koper živi?, Tanja Maljevac,
Tina Co č.
6.
Desetletje par cipa vnega prostorskega načrtovanja na Dobrni, mag. Gorazd Furman Oman,
dr. Mojca Furman Oman (Urbanis d.o.o.).
7.
Pomen zelenih površin za kakovost bivanja, izr. prof. dr. Mojca Golobič, doc. dr. Barbara Goličnik Marušić,
Katarina Lestan (UI RS).
8.
Skupnostni urbani eko vrt v Borovi vasi v Mariboru, Sani Okre č Resulbegović (Društvo Urbani eko vrt).
9.
Park druženja – Vrt ob objektu Delovnega in zaposlitvenega centra Janeza Levca, Gaja Trbižan (PAZI!PARK).
10.
Igrišče Gubčeva, vrt izpolnjenih želja, Urška Kranjc (PAZI!PARK).
11.
Revitalizacija mlinov na belokranjskih vodotokih, Danijela Kure Kastelc (Sapo d.o.o.), Urša Šolc (Oikos d.o.o.).
Moderiranje skupine doc. dr. Alenka Fikfak.

SKLEPNI DEL:
•
Plenarno zasedanje (poročila iz panelov, diskusija, oblikovanje zaključnega dokumenta).
•
Izbor najboljšega razstavljenega projekta s tajnim glasovanjem vseh udeležencev.
•
Svečana razglasitev dobitnika priznanja PAMETNI URBANIZEM 2013.
ZAKLJUČEK:
Povzetek predavanj in diskusije (predstojnica FA KU doc. dr. Alenka Fikfak).
Posvet bo potekal v prostorih UL Fakultete za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana.
Kontaktna oseba je doc. dr. Alenka Fikfak.
KoƟzacija znaša 40 EUR. V ko zacijo so všte stroški informa vnega gradiva o posvetu in pogos tev.
V prilogi vam posredujemo prijavnico in nam jo posredujete na:
e-naslov: alenka.fikfak@fa.uni-lj.si ali na urbanizem@fa.uni-lj.si
Na podlagi prijavnice bo izstavljen račun.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,
predstojnica Katedre za urbanizem
doc. dr. Alenka Fikfak

dekan UL FA
prof. mag. Peter Gabrijelči

URNIK POSVETA
REGISTRACIJA
OTVORITEV
DOPOLDAN
odmor
POPOLDAN
odmor
SKLEPNI DEL
ZAKLJUČEK

SPREMLJAJOČA RAZSTAVA V GALERIJI
Primeri projektov inova vnih praks.
Predstavitev študentskega natečaja - Simbol PU.

8.30-9.00
9.00-9.15
9.15-12.30
12.30-13.30
13.30-16.30
16.30-17.00
17.00-17.30
17.30-17.45

