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17. maja 2016 bo v Ljubljani, Zeleni prestolnici Evrope, potekala mednarodna konferenca »Zelena 
infrastruktura - novi izzivi 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. 

mednarodna konferenca

novi izzivi načrtovanja
mestne krajine 



Namen konference je poudariti pomen strateškega načrtovanja zelenih površin v 
urbanem okolju ter izpostaviti pomen  zelenih površin za kakovost bivanja, za večanje 
odpornosti mest proti podnebnim spremembam, kot tudi vlogo zelenih površin pri 
ustvarjanju celovite družbene, kulturne in gospodarske vrednosti urbanega okolja. Na 
konferenci bodo predstavljene domače in tuje izkušnje s področja strateškega načrtovanja 
ter pogledi na 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 krajinske arhitekture za načrtovanje 
trajnostnih, pametnih in ljudem prijaznih mest ter predstaviti dobre prakse njihovega 
vključevanja v urbanistično in prostorsko načrtovanje. 

Konferenca je namenjena širši strokovni in zainteresirani javnosti, še posebej strokovnim 
službam občin in drugih upravnih organov, ki sodelujejo pri načrtovanju in urejanju 
zelenih površin ter v procesih odločanja o prostorskem razvoju slovenskih naselij.
 
Na predvečer konference, 16. maja 2016, bo ob 18:30 v Zgodovinskem atriju Mestne 
hiše v Ljubljani otvoritev istoimenske razstave. Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z 
razstavo predstavlja primere dobre prakse s področja načrtovanja, urejanja in vzdrževanja 
zelenih površin, mestnih zelenih sistemov in zelene infrastrukture v Sloveniji, Srbiji in 
na Hrvaškem. Razstava je del že tradicionalnega sodelovanja treh društev in ima tudi 
poseben del, namenjen predstavitvi rešitev, razvitih v okviru projekta TURaS. Projektni 
primer inovativne zelene infrastrukture Green Living Room pa bo v obliki potujoče 
razstave v Ljubljani gostoval v septembru. 

Obvezna je prijava preko elektronskega obrazca prijavnica Zelena infrastruktura 
najkasneje do 13. maja 2016.

Kotizacija znaša 30 EUR in vključuje udeležbo na konferenci, tiskan program s povzetki, 
kavo, kosilo in zaključni banket. 

Člani DKAS plačajo 10 EUR, študentje 5 EUR. Predavatelji, organizatorji in povabljeni 
gostje so oproščeni plačila kotizacije. 

Plačilo nakažite na transakcijski račun Društva krajinskih arhitektov Slovenije:  
SI56 0201 4001 8198 619, Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana, zadeva: ZI ime in 
priimek, sklic: 00 17052016. Računi bodo izdani po zaključku konference. Plačilo 
kotizacije je pogoj za potrditev prijave.

Podrobnejši časovni razpored programa in druge dodatne informacije bodo predstavljen 
na spletni strani DKAS, RRA LUR, projekta TURaS in socialnih omrežjih. Dodatne 
informacije lahko dobite preko spletne pošte društva (info@dkas.si). 

Organizacijski odbor

Prijava

https://docs.google.com/forms/d/1tliEaRSG7NQVrlTTx6yRHERm2jKoewnomt9FBv7bI6E/edit?usp=sharing


datum / 17. maj 2016
kraj / Stanovska dvorana na Ljubljanskem gradu v Ljubljani
jezik / slovenščina in angleščina, simultano prevajanje v oba jezika
trajanje / od 9:15  do 18. ure (registracija od 8:30 dalje) 
moderatorji konference / Ana Kučan, Ina Šuklje Erjavec, Maja Simoneti, Gaja Trbižan

Program konference

Konferenco bodo pozdravili Jože Novak - predsednik DKAS, mag. Lilijana Madjar, 
direktorica RRA LUR, državna sekretarka Ministrstva za okolje in prostor Lidija Stebernak 
in Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana.

Program konference bo po vrstnem redu predavanj naslednji:

Marušič Ivan (Slovenija) - Razvoj načrtovanja zelenih površin v Sloveniji
Stuart Connop (Velika Britanija) - TURAS: Vključevanje lokalnega konteksta pri 
načrtovanju večnamenske urbane zelene infrastrukture
Jo Sinclair (Velika Britanija) - Spodbujanje občutka skupnosti: študija primera iz 
Barking Riversida
Duarte d´Araújo Mata (Portugalska) - Zelena infrastruktura Lizbone: Močno orodje 
integralne lokalne podnebne politike 
Matthias Lampert (Nemčija) - Zelenje za vse: nova strategija (načrtovanja) odprtega 
prostora za mesto Muenchen
Ivan Stanič (Slovenija) - Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope - izkušnje celovitega 
načrtovanja in upravljanja z zelenimi površinami
-
Maja Simoneti (Slovenija) s predstavniki mestnih občin: Zelena infrastruktura – izzivi 
in priložnosti
-
Mojmir Pavletić in Bojan Linardić (Hrvaška) - Stanje in razvojne možnosti zelene 
infrastrukture mesta Zagreb
Ljiljana Tubić (Srbija) - Predlog strategije za izboljšavo zelene infrastrukture občine 
Voždovac
Tina Trampuš (Slovenija) - Zelena infrastruktura v strategiji Evropske unije za Alpsko 
regijo
Hans Müller (Nemčija) - “Zelena bivalnica” v Ludwigsburgu in “Zelena protihrupna 
zaščita” v Sachsenheimu – dva praktična primera urbanih območij udobja
Ina Šuklje Erjavec (Slovenija) - Zelena infrastruktura – od načrtovanja do izvedbe 

Po zaključku konference je predvideno druženje udeležencev (banket).

DRUŠTVO KRAJINSKIH ARHITEKTOV SLOVENIJE

Oddelek za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti 
Jamnikarjeva 101
1000 Ljubljana
Slovenija
tel +386 61 123 45 67
faks +386 61 987 65 43
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