
 
Znanstveno vijeće za promet 

 
 

 

Zagreb, 16. listopada 2012. 
 
 

Poštovani, 
 

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Znanstveno vijeće za promet organizira znanstveni 

skup 
 

Zelenilo Grada Zagreba 
 

koji će se održati u veljači 2013. u Palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 

Zrinski trg 11.  

Na znanstveni skup pozvat ćemo znanstvenike i stručnjake Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti (Razred za prirodne znanosti, Razred za likovne umjetnosti, Razred za tehničke znanosti, 

Zavod za ornitologiju, Zavod za paleontologiju i geologiju kvartata, Kabinet za arhitekturu i 

urbanizam, Znanstveno vijeće za poljoprivredu i šumarstvo, Znanstveno vijeće za graditeljstvo, obnovu 

i razvoj, Znanstveno vijeće za promet) Ministarstva gospodarstva, Ministarstva poljoprivrede, 

Ministarstva turizma, Ministarstva zdravlja, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva 

zaštite okoliša i prirode, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstva kulture, 

Agronomskog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti, 

Grada Zagreba (Skupština Grada Zagreba, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture, Gradski ured za 

strategijsko planiranje i razvoj grada) Zagrebačkog holdinga - Podružnica Zrinjevac, Zagrebačke 

županije, Društva arhitekata, Hrvatske komore arhitekata, IGH, Javne ustanove Parka prirode 

Medvednica (Lugarnica Bliznec), Javne ustanove Maksimir te ostale stručnjake iz srodnih područja. 

Teme skupa su zagrebačko javno zelenilo, uloga pejzažne arhitekture u uređenju grada 

Zagreba (Park prirode Medvednica, perivoji: Maksimir, Tuškanac, Jelenovac i dr, zeleni trgovi: 

Zrinjevac, Svačićev trg, Lenjinov trg i dr, drvoredi, stari gradski vrtovi Gornjeg grada i Kaptola, 

botanički vrtovi Grada Zagreba) te problematika organiziranog ostvarivanja novih zelenih površina sa 

stručnim i ekonomičnim održavanjem. 

Savjetovanjem bi se sagledala aktualna problematika zelenila grada Zagreba u odnosu na 

postojeće stanje i mogućnosti njezina kvalitetna unapređenja, s ciljem doprinosa ljepšem i zdravijem 

gradu. 

Zainteresirane za sudjelovanje u radu ovoga znanstvenog skupa molimo da nam do 30. 

studenoga 2012. dostave radne naslove radova, a rad najkasnije do 24. prosinca 2012, kako bi ih na 

vrijeme mogli pripremiti za tiskanje u Zborniku radova znanstvenog skupa Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti.  

S obzirom da očekujemo velik broj radova, bilo bi poželjno da oni budu u opsegu od četiri do 

deset stranica pisanog teksta i slika. Molimo da radove dostavite e-mailom ili na CD-u, napisane u 

Wordu, Times New Roman, veličina slova 12.  

Očekujemo da će ovo značajno savjetovanje svojim prijedlozima u znanstvenim radovima, 

raspravama i zaključcima, znatno pridonijeti rješavanju postojeće problematike vezane uz zelenilo 

grada Zagreba. 

Molimo Vas da radne naslove radova dostavite na e-mail puljiz@fpz.hr. 

Kontakt telefon 01/2305-807 i 099/514-2121 (radnim danom od 8,30 do 12,30 – Nikola 

Puljiz). 
 

S poštovanjem, 
 

                PREDSJEDNIK  

         ZNANSTVENOG VIJEĆA ZA PROMET 
 

           akademik Josip Božičević 

mailto:puljiz@fpz.hr

