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To, da je naslovnica sestavljena s kolažem različnih kart se mi zdi ustrezna rešitev, vendar bi pazil, da celota ne deluje preveč razbito.
Zdi se mi, da je tu potrebno strmeti k enoviti celoti. Seveda pa lahko poskusim, še s kakšno različico.

KRAJINSKA ZASNOVA  ZA ZELENI PREHOD
posvet ob 30-letnici  Društva krajinskih arhitektov Slovenije
sreda, 18. maj 2022 ob 12h

Vabimo vas na posvet Krajinska zasnova za zeleni prehod, ki bo potekal hibridno, 18. maja 
2022 od 12:00 do predvidoma 16:30 ure, v prostorih Urbanističnega inštituta RS (zgornja 
predavalnica, 2. nadstropje) in preko spleta.

Osrednja tema posveta je krajinska zasnova. Celovito prostorsko načrtovanje posameznih 
območij postaja ob aktualnih prostorskih izzivih vse bolj pomembno. Krajinska zasnova se 
kot strokovna podlaga interdisciplinarnega značaja kaže kot dobro orodje za zeleni prehod, 
saj stremi k razumnemu usmerjanju razvoja in varstva posameznih območij v krajini ter k 
uskladitvi različnih interesov v obravnavanem prostoru. V samem procesu njene izdelave pa je 
pomembno tudi vključevanje javnosti.

Posvet bo osvetlil prednosti in priložnosti krajinske zasnove kot strokovne podlage, njene 
raznolikosti in prilagodljivosti za različne ravni prostorskih aktov, ter orodja pri ključnih 
prostorskih izzivih prihodnosti, npr. pri kakovosti in prepoznavnosti prostora, podnebnih 
spremembah, obnovljivih virih energije, ekološki povezljivosti, nosilni zmogljivosti idr.

Program dogodka je na naslednji strani.

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite preko spletnega obrazca 
 (https://forms.gle/hxL5kULWqzJKEgtVA),  najkasneje do 16. maja.  

Ker je število mest v predavalnici omejeno, vas bomo v primeru prezasedenosti prosili, če se 
nam pridružite preko spletne povezave. Dogodek bo posnet.

Spletno povezavo za posvet in končni program vam bomo poslali v torek, 17. maja 
na vaš e-mail naslov, ki ga boste navedli ob prijavi v spletnem obrazcu.



#30letDKAS
#krajinskaarhitekturaSlovenije
www.dkas.si

Krajinska zasnova za zeleni prehod - program dogodka:

11:45 - 12:00 Prihod in registracija, vključevanje v spletno povezavo

12:00 - 12:15 Uvodni del
  Jana Kozamernik, predsednica DKAS 
  Peter Gulič, Ministrstvo za okolje in prostor 

12:15 - 13:45 Krajinska zasnova kot podpora doseganju zelene vizije

  Krajinska zasnova v kontekstu krajinske politike, mag. Jelka Hudoklin, Acer   
  Novo mesto, d.o.o. 

  Izhodišča, vsebina in način izdelave krajinske zasnove, dr. Aleš Mlakar,   
  Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s.p.

  Krajinska zasnova kot podpora k doseganju vizije na občinski ravni, 
  Maja Šinigoj, LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. in 
  Gregor Strmčnik, župan Občine Ankaran

kratek odmor
14:00 - 15:15 Prostorski problemi in priložnosti v krajinski zasnovi 

  Stik podeželja in mesta, Karla Jankovič, Ljubljanski urbanistični zavod, d. d.

  Turistična in zavarovana območja – »Velika planina, velik izziv«, Nuša Britovšek,  
  LOCUS prostorske informacijske rešitve, d.o.o. in Sabina Cepuš, ZaVita, d.o.o. 

  Umeščanje kmetijskih objektov, dr. Damjana Gantar, Urbanistični inštitut   
  Republike Slovenije

  Umeščanje objektov za rabo obnovljivih virov energije (OVE), 
  dr. Tadej Bevk, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

kratek odmor
15:30 - 16:00 Uresničevanje in dodana vrednost krajinske zasnove 

  Uresničevanje vizije in pridobivanje sredstev, Miro Kristan, Posoški razvojni center

  Trženje in prepoznavnost, dr. Andrej Pompe, Brand Business School

  Kako je videti družinska hiša za 50 tisočakov, Saša Bojc, Delo d.o.o.

16:00 -  Razprava ob zaključku: Krajinska zasnova - med varstvom in razvojem
  Razpravo z vabljenimi strokovnjaki bo vodila dr. Petra Vertelj Nared


