
 

Projekta »Mreža za prostor« in »Plan B za Slovenijo« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja 
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

 

 

 

 

Vabimo vas na konferenco Mreže za prostor in Plana B za Slovenijo 

Priložnosti trajnostnih mest za zeleno rast 

Sreda, 20. junija 2012, 08:30 – 15:00, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnostna mesta prihodnosti niso mesta, ki jih bomo še zgradili, temveč so naša današnja mesta, ki 

jih bomo razvijali po načelih trajnostnega razvoja. Do njih tako vodi pot prenove, posodabljanja in 

dopolnjevanja obstoječih struktur in sistemov. Konferenca bo ponudila odgovore na vprašanja o tem, 

kaj je trajnostno mesto in kje so priložnosti, ki jih razvoj trajnostnih mest prinaša za zeleno rast. 

Trajnostna mobilnost v mestih 

Mobilno prebivalstvo je predpogoj za uspešno gospodarstvo in živahna mesta. Promet pa je velik porabnik 

energije in prostora v mestih ter pomembno vpliva na zdravje prebivalstva. Kakšne alternative imamo v 

trajnostnem mestu? Kakšne rešitve in katere storitve omogočajo razvoj teh alternativ? Kateri so primeri 

dobrih praks iz Slovenije in tujine? 

Trajnostna gradnja 

Stavbe so drugi velik porabnik energije in prostora v mestu. Gradnja novih energetsko zelo učinkovitih stavb 

je realnost, pa vendar lahko z gotovostjo trdimo, da večina stavb trajnostnih mest prihodnosti danes že 

stoji. Kaj pa poraba prostora? S pomočjo kakšnih rešitev je mogoče naša mesta narediti trajnostna, in kaj 

prinašata trajnostna gradnja in urbana prenova? 

 

Predavanja bodo v slovenskem in deloma angleškem jeziku, prevajanje ne bo organizirano. Program 

konference s sporedom in predavatelji bo objavljen na spletni strani IPoP, prijavljenim bo poslan tudi po 

elektronski pošti.  

Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave sprejemamo do 19. 6. 2012 do 12h na naslovu 

ana.kosi@ipop.si. Dodatne informacije na telefonu 0590 63 682 ali na tadej.zaucer@ipop.si. 

Konferenco organizirajo Inštitut za politike prostora, Cipra Slovenija, društvo za varstvo Alp in Slovensko 

združenje za trajnostno gradnjo. 
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