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Spoštovani!
Vabimo vas na tematski posvet o urejanju javnega odprtega prostora v manjših mestih in
naseljih, ki bo 19. marca 2009 ob 16.00 v Miklovi hiši v Ribnici, Škrabčev trg 21.
Društvo krajinskih arhitektov Slovenije v sodelovanju z galerijo Miklova hiša iz Ribnice
prireja posvet kot spremljajočo prireditev ob otvoritvi razstave načrtov in realizacij z
naslovom: Urejanje odprtega prostora. Razstava je nastala leta 2008 v okviru mednarodne
konference Javni odprt prostor in je namenjena predstavitvi rezultatov novejših prizadevanj
za urejanje javnega odprtega prostora v slovenskih naseljih.
Urejanje javnega prostora se nas v življenju in celo tekom enega dne dotika na različne
načine:
… ko iščemo varen prostor za kolo, senco zase ali za avto, avtobusno postajo ali koš za
smeti,
… ko raziskujemo nove kraje in iščemo muzeje ali turistične informacije in pri tem
ocenjujemo, kako lepo je kraj urejen, opremljen in obiskovalcu prijazen,
… ko starši za svojega otroka iščemo primeren prostor za igranje, kolesarjenje ali rolanje,
… ko se mladi zvečer zberemo v družbo in ni nikjer klopi in koša za steklenice,
… ko si starejši zaželimo mirnega posedanja na robu trga in opazovanja narave in
mimoidočih,
…ko branjevka želi prodati sveže pridelke s svojega vrta,
…ko voznik želi čim bolj enostavno doseči cilj in se vrniti brez izgubljanja živcev …
Vse zapisano in več sodi med potrebe, ki jih prebivalci in obiskovalci zadovoljujejo v
javnem odprtem prostoru, ki mora biti zato primerno urejen in vzdrževan. Javni odprt
prostor pa ima tudi zdravstvene, ekološke in oblikotvorne funkcije in zato je njegovo
urejanje zelo odgovorno in zahtevno delo, ki obsega načrtovanje, vzdrževanje in prenovo.
Občina mora skupaj z urbanističnimi in prostorskimi načrtovalci in vzdrževalci krmariti
med zahtevami uporabnikov, možnostmi, ki jih konkreten prostor nudi, sektorskimi
predpisi in večnim pomanjkanjem javnih sredstev.

Vabimo vas, da se udeležite posveta in prispevate k razpravi o urejanju odprtega javnega
prostora. Kot uvod v razpravo, na katero vabimo župane in njihove sodelavce,
zainteresirane prebivalce in strokovnjake, bodo iztočnice podali:
O vlogi in tipologiji javnega prostora, izredni profesor dr. Davorin Gazvoda
Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
O načrtovanju javnega prostora, krajinski arhitekt Izidor Jerala
Mestna občina Novo mesto
O problematiki urejanja, projektantka in urbanistka mag. Maja Simoneti
LUZ d.d., Ljubljana

Vljudno vabljeni!
Z lepimi pozdravi in dobrimi željami za UO DKAS
mag. Maja Simoneti, univ,.dipl.inž.kraj.arh.

Vabljeni:
- SOS
- ZOS
- ZAPS
- nevladne organizacije
- šole
- poklicne in srednje šole
- turistična in kulturna društva
…aktivi kmečkih žena
-…

