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Konferenca o načrtovanju zelenih površin
in zeleni infrastrukturi
17. maja 2016 bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena
infrastruktura - novi izziv za načrtovanje mestne krajine«. Konferenco organizirata Društvo
krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) in Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana - Zeleno prestolnico Evrope 2016 in
Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) kot partnerico projekta TURAS.

Namen konference je poudariti pomen strateškega in celovitega načrtovanja zelenih
površin ter izpostaviti pomen in vlogo zelenih površin za kakovost bivalnega okolja, blažitev
vplivov podnebnih sprememb in večanje odpornosti mest proti njihovim posledicam, kot
tudi vlogo zelenih površin pri ustvarjanju družbene, kulturne in gospodarske vrednosti
urbanega okolja. Na konferenci bodo predstavljene domače in tuje izkušnje strateškega
načrtovanja mestnih zelenih površin ter strokovni pogledi na potrebe in možnosti
vključevanja teh znanj v koncepte kot so zelena infrastruktura in ekosistemske storitve,
ki se kot skupni pristopi uveljavljajo v širšem evropskem prostoru. S konferenco želimo
opozoriti tudi na pomen in vlogo, ki jo ima za načrtovanje trajnostnih, pametnih in ljudem
prijaznih mest krajinska arhitektura ter predstaviti dobre prakse celovitega načrtovanja
mestne krajine in zelenih sistemov za razumevanje pomena njihovega vključevanja v
urbanistično in prostorsko načrtovanje.
Na konferenci bodo sodelovali: dr. Stuart Connop (University of East London, Velika
Britanija), dr. Ines Hrdalo (Agronomska fakulteteta Zagreb, Hrvaška), Duarte Mata (Mesto
Lizbona, Portugalska), Hans Müller (Helix Pflanzen GmbH, Nemčija), Matthias Lampert
(Mesto München, Nemčija), Jo Sinclair (Okrožje Barking in Dagenham, London, Velika
Britanija), mag. Ljiljana Tubić (Beograd, Srbija), dr. Ivan Marušič (Oddelek za krajinsko
arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani), mag. Maja Simoneti (LUZ, d.d.
in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani), mag. Ina Šuklje Erjavec
(Urbanistični inštitut RS) in Tina Trampuš (Zavod RS za varstvo narave).
Konferenca je namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, predvsem strokovnim
službam občin in drugih upravnih organov, ki načrtujejo in urejajo zelene površine in
vodijo procese odločanja o prostorskem razvoju. Konferenca bo v Stanovski dvorani
na Ljubljanskem gradu v Ljubljani. Potekala bo v slovenskem in angleškem jeziku.
Zagotovljeno bo simultano prevajanje v oba jezika.
Na predvečer konference, 16. maja 2016, bo v Zgodovinskem atriju Mestne hiše v Ljubljani
otvoritev istoimenske razstave v organizaciji Društva krajinskih arhitektov Slovenije, v
okviru katere bodo razstavljeni primeri dobre prakse na področju načrtovanja, urejanja
in vzdrževanja zelene infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov v Sloveniji, Srbiji
in na Hrvaškem kot del že tradicionalnega sodelovanje treh društev ter kot poseben
del razstave tudi tisti, razviti v okviru projekta TURaS. Njihov primer inovativne zelene
infrastrukture Green Living Room pa bo v obliki potujoče razstave v Ljubljani gostoval v
septembru.
Uvod v konferenčno temo bo predavanje ugledne škotske raziskovalke, dr. Catharine
Ward Thompson iz OPENspace Research Centre Univerze v Edinburghu, ki bo 4. aprila
2016 v Veliki sejni sobi na Magistratu v Ljubljani. Predavanje bo začelo Mesec krajinske
arhitekture 2016 v Sloveniji, ki ga organizirata DKAS in Oddelek za krajinsko arhitekturo
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani z nizom dogodkov, ki bodo potekali v Ljubljani
in drugod po Sloveniji (več na www.dkas.si).
Jeseni letos bo Oddelek za krajinsko arhitekturo izdal monografijo o zamisli in realizaciji
Ljubljanskega zelenega sistema, ki bo vključevala tudi izbrane prispevke s konference.
Podrobnejši program s prijavnicami in drugimi informacijami bo predstavljen naknadno
na spletni strani DKAS, RRA LUR, projekta TURaS, socialnih omrežjih in v dnevnem
časopisju. Dodatne informacije lahko dobite preko spletne pošte društva (info@dkas.si).
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