
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Vabimo vas na posvet 

Dan za prostor: Podnebne spremembe in mesta 
 
Ponedeljek, 3. oktobra 2010, 16:00 – 19:00, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana. 

 

Inštitut za politike prostora vabi na praznovanje Svetovnega dne habitata, ki ga Združeni narodi letos 

posvečajo podnebnim spremembam in njihovemu vplivu na mesta in na pogoje bivanja v njih. 

Podnebne spremembe predstavljajo enega najpomembnejših razvojnih izzivov in postavljajo svet, 

posameznike, sisteme in področja pred dve vrsti nalog: 1) podnebne spremembe je treba blažiti 

oziroma zniževati izpuste toplogrednih plinov, ki jih znanost krivi za dvig globalne temperature 

ozračja, in 2) posledicam podnebnih sprememb se je treba začeti načrtno prilagajati.  

Čeprav v Sloveniji radi verjamemo, da se nas marsikatera globalna težava ne tiče neposredno, pa posledice 

podnebnih sprememb že čutimo. Vremenske ujme, visoke poletne temperature, dolga sušna obdobja in zelo 

močni nalivi tudi v Sloveniji že opozarjajo prebivalce, politike, urbaniste, arhitekte in gradbenike, da bo treba 

rešitve v prostoru in rabo prostora  prilagoditi novim pogojem. O čem pravzaprav govorimo? Ali bo treba 

prenavljati cela mesta? Koliko te spremembe stanejo? Po kom se lahko zgledujemo in koga lahko vprašamo 

za nasvet? So podnebne spremembe tudi razvojna priložnost? Takšna in podobna vprašanja danes 

zanimajo vedno bolj ozaveščene meščane, investitorje, strokovne službe, ki podpirajo prostorski razvoj in 

številne strokovnjake, ki so aktivni na področju urejanja prostora.  Posvet bo priložnost, da se spodbudi 

razprava o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na urejanje naselij, prenovo in gradnjo.  

Zbrane bo uvodoma pozdravil Mitja Pavliha, direktor Direktorata za prostor z Ministrstva za okolje in prostor.  

Na posvetu bodo o podnebnih spremembah z različnih vidikov spregovorili direktor Službe vlade za 

podnebne spremembe Jernej Stritih, sociolog Drago Kos, profesor okoljskega inženirstva Boris Kompare 

in krajinska arhitekta Marta Vahtar. Dogodek se bo končal z vodeno razpravo in priložnostjo za druženje v 

atriju muzeja.  

Pridružite se nam! 

 

Dodatne informacije: 

Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 0590 63 683, Marko Peterlin, Maja Simoneti 

E-pošta: ipop@ipop.si 

 

 

 

Projekt »Mreža za prostor« delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija, Ministrstvo za 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. 

 



 

 

 

 

 

PROGRAM POSVETA 

Ponedeljek, 3. oktobra 2010, Projekcijska dvorana, Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana 

 

16:15 Zbiranje udeležencev ob kavi  

 

16:30 - 16:45  Pozdravni nagovori  

 Marko Peterlin / Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora 

 dr. Mitja Pavliha, Direktorat za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor  

16:45 - 17:15  Javno mnenje in podnebne spremembe 

 Dr. Drago Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 

17:15 - 17:45  Urbana odvodnja pred izzivom podnebnih sprememb  

 Dr. Boris Kompare in Mag. Marta Vahtar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in 

geodezijo  

17:45 - 18:15  Urejanje prostora v strategiji prehoda Slovenije v nizkooglično družbo  

 Jernej Stritih, Urad Vlade RS za podnebne spremembe 

18:15 Razprava 

 Marko Peterlin / Maja Simoneti, Inštitut za politike prostora, moderatorja 

 

19:00 Nadaljevanje razprave ob prigrizku in pijači v atriju Mestnega muzeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštitut za politike prostora se s posvetom pridružuje aktivnostim, ki bodo potekale po Sloveniji v »Tednu 

arhitekture in prostora« . Njegov namen je zgostiti prireditve, namenjene tako strokovni kot splošni javnosti 

ter javnim posvetovanjem in razpravam, ki lahko prispevajo k boljšim pogojem za urejanje prostora in  

vplivajo na dvig vedenja in znanja o urejanju prostora, o kakovosti gradnje in kakovosti bivanja nasploh. 



 

 

 

 

 

Drago Kos 

JAVNO MNENJE O PODNEBNIH SPREMEMBAH  

 

Objektivnost raziskav javnega mnenja o kompleksnih strokovnih problemov je odprto vprašanje, kar pa ne 

spreminja dejstva, da javno mnenje pomembno vpliva na legitimnost tudi strokovnih odločitev o podnebnih 

spremembah in preskrbi s pitno vodo. Slovenska javnost je zaradi podnebnih sprememb in njihovih 

negativnih vplivov na okolje in preskrbo z vodo v povprečju zaskrbljena celo bolj kot evropska javnost. 

Nekatera tudi raziskovalno ugotovljena mnenja in stališča javnosti so si očitno nasprotujoča, kar seveda 

sproža kritike. Znanost je relativno še vedno najvplivnejši družbeni podsistem, vendar pa kljub temu večinska 

javnost presoja, da znanost ne bo rešila okoljskih in podnebnih sprememb. Ključno je vprašanje, kako v 

razmerah padajoče verodostojnosti strokovnih institucij sprejemati nekatere javnomnenjsko občutljive 

odločitve, oz. kako ponovno dvigniti zaupanje na raven, ki omogoča sprejeti legitimne odločitve. Javno 

mnenje o teh dramatičnih eksistencialnih vprašanjih pričakovano močno odvisno od načinov medijske 

konstrukcije teh vprašanj. Javnost ocenjuje, da so podnebne spremembe in njihove posledice velik problem 

tudi na lokalni ravni. Ta ugotovitev je dejansko indikator kako intenzivna je zaskrbljenost javnosti zaradi 

napovedanih učinkov podnebnih sprememb. V javnomnenjski komunikaciji se je uveljavil »katastrofični 

diskurz«, kar se sicer dobro prilega vrednotnim strukturam zahodne civilizacije. Tudi zaradi tega je težko 

uveljaviti razpravo, ki bi razločevala med strokovno potrjenimi dejstvi in kulturno pogojenimi predvidevanji. 

Primerjava odnosa do podnebnih sprememb in preskrbe z vodo med dvema okoljsko in gospodarsko močno 

različnima regijama prav tako pokaže, da tako kompleksnih vprašanj ni mogoče opisati z enostavnimi 

vzročno posledičnimi relacijami. 

 

Drago Kos je sociolog, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Predava tudi na 

Biotehniški fakulteti in Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze  Ljubljani ter na smeri za arhitekturo 

na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru in je predstojnik Centra za prostorsko in okoljsko 

sociologijo na Fakulteti za družbene vede.   



 

 

 

 

 

 

Boris Kompare, Marta Vahtar 

URBANA ODVODNJA PRED IZZIVOM PODNEBNIH SPREMEMB 

 

Zaradi povečevanja urbanizacije, kmetijske proizvodnje in prometa, v zadnjem času pa še predvsem zaradi 

globalne spremembe klime, se povečujejo obremenitve na komunalno infrastrukturo - v konkretnem primeru 

odvodnjo padavinskih voda. Opažamo: (1) povečuje se onesnaževanje in zmanjšuje samočistilna 

sposobnost okolja, (2) povečuje se delež utrjenih površin in zmanjšuje naravno ponikanje ter povečuje hitrost 

in količina odtoka s teh površin, (3) povečujejo se mikroklimatski gradienti in ekstremi, s tem pa se zmanjšuje 

blažilna kapaciteta (naravnega) okolja.  

V predavanju bodo poudarjeni novejši pristopi in načini urbane odvodnje, ki lahko pomembno kompenzirajo 

vse naštete negativne trende in ki se pravzaprav vračajo k naravnim izhodiščem. V uvodnem delu bo podan 

kratek pregled razvoja urbane odvodnje in problemi, s katerimi se danes srečuje urbana odvodnja v okviru 

celostnega gospodarjenja s povodji in na ukrepih v okviru prostorskega planiranja in načrtovanja. Posebej bo 

obravnavana tudi varnost pred poplavljanjem, ki je vse prepogosto napačno razumljena. Predstavljeni bodo 

tudi vidiki čiščenja odpadne vode ter možnosti ponovne uporabe očiščene odpadne vode na zelenih 

površinah in v stavbah. Ob vsem tem bo predstavljena korelacija med reševanjem problematike urbane 

odvodnje in krajinskim oblikovanjem oziroma načrtovanjem poselitve. 

 

Boris Kompare je redni profesor na UL FGG, področje habilitacije Okoljsko inženirstvo. Poučuje na 

dodiplomskem in podiplomskem študiju predmete, povezane s sanitarno rabo vode, zaščito voda in okolja: 

Osnove čiščenja voda, Vodovod, Čiščenje pitnih voda, Zaščita voda in uporaba ekoloških modelov, Čiščenje 

odpadnih voda, itd. na UL FGG, UL ZF, GF Univerze na Reki, Hrvaška, TVZ v Zagrebu, Hrvaška. Njegovo 

raziskovalno delo obsega ekološko modeliranje, predvsem uporabo strojnega učenja za hibridno 

modeliranje, v zadnjem času pa preučuje napredne oksidacijske tehnike in hidrodinamično kavitacijo za 

čiščenje voda. Je (bil) vodja več mednarodnih in domačih R&D projektov. Je predsednik Slovenskega 

društva za zaščito voda (SDZV). 

 

Marta Vahtar je arhitektka in krajinska arhitektka, ki se že vrsto let kot raziskovalka na UL FGG vključuje v 

različne raziskovalne projekte in pokriva predvsem področja povezave prostorskega in vodnogospodarskega 

načrtovanja. Sicer pa se ukvarja s prostorskim planiranjem in načrtovanjem tako na nivoju občin (OPN, OP) 

kot na nivoju konkretnih realizacij (izvedbeni projekti).     

 



 

 

 

 

 

Jernej Stritih 

POMEN UREJANJA PROSTORA IN LOKALNIH TER REGIONALNIH POBUD V STRATEGIJI PREHODA 

SLOVENIJE V NIZKOOGLIČNO DRUŽBO  

 

Pomen urejanja prostora in lokalnih ter regionalnih pobud v Strategiji prehoda Slovenije v nizkoogljično 

družbo do leta 2050. Urejanje prostora in lokalni ali regijski projekti v konkretnem prostoru in skupnosti 

povezujejo različne vidike boja proti podnebnim spremembam in trajnostnega razvoja. Pri tem se ponujajo 

velike priložnosti za sinergije med zmanjševanjem emisij in prilagajanjem na spremenjeno podnebje, za 

doseganje ciljev gospodarskega, družbenega razvoja in varstva okolja. Eden od vodilnih principov 

nizkoogljične družbe je večnamenskost - ukrepov, rešitev, prostora, stavb, proizvodov, storitev...  

http://www.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/    

 

Jernej Stritih je diplomirani inženir gozdarstva, sodeloval je pri reformi okoljskih politik v državah v 

prehodu v tržno gospodarstvo, kot aktivist nevladnih organizacij, podjetnik, državni sekretar za okolje, 

svetovalec OECD za nacionalne programe varstva okolja  in direktor Regionalnega centra za okolje je 

prispeval k razvoju okoljske politike v Sloveniji ter v Srednji in Vzhodni Evropi in delal na področju 

trajnostnega razvoja, oblikovanja politik, razvoja institucij, vodenja projektov, okoljskega financiranja, 

celovitega upravljanja varstva narave in razvoja podeželja. Od oktobra 2009 je direktor Službe Vlade RS za 

podnebne spremembe. 

 


