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Vsebina in cilji 
Konferenca LUMAT “PRIHODNJI IZZIVI UPRAVLJANJA S PROSTOROM”  bo osredotočena na vlogo 

celostnega prostorskega in regionalnega planiranja ter na pomen urbane prenove pri spopadanju 

z izzivi širitve urbaniziranih območij in zmanjševanju porabe zemljišč. 

Razširitev območij pozidave je bila izpostavljena kot eden od ključnih razvojnih problemov 

zadnjega obdobja, cilji zmanjšanja pozidave zemljišč pa so določeni tako, da bodo do leta 

2050 dosegli ničelno pozidavo (cilji tako v EU kot na nivoju držav članic). 

 

Da bi dosegli zastavljene cilje na področju trajnostne rabe tal 2050, bodo prihodnje  rešitve 

morale vključevati ukrepe za kompenzacijo in  druge ukrepe okoljskega upravljanja. Nekateri 

izmed njih se že izvajajo v različnih evropskih regijah. Za uresničitev teh ciljev projekt LUMAT 

poudarja pomen ukrepov, ki se izvajajo znotraj funkcionalnih urbanih območij in krepitev 

regionalne ravni prostorskega načrtovanja, ki je v mnogih državah uspešna praksa, v nekaterih 

primerih pa se ta stopnja uveljavlja.  

Dogodek je namenjen širšemu krogu strokovnjakov in odločevalcev (na lokalni in regionalni 
ravni). Konferenca ne bo predstavljala izključno dosežkov projekta, temveč bo, v sodelovanju z 
drugimi strokovnjaki, naslavljala prostorske problematike v želji po promociji hitrejše in zlasti 
pravočasne obnove  že zgrajenih območij. 
 
Dobre prakse in rešitve bodo predstavili partnerji LUMAT in drugi vabljeni govorniki.  

Lokacija: Kongresni center Brdo pri Kranju, Kranj,  
Slovenia  

Datum: 25. September 2018 
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8:30 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev, kava   

9.00 - 9.30 Uvodni nagovori  

 Mestna občina Kranj (tbc)  
 Ministrstvo za okolje in prostor (tbc)  
 Anna Starzewska- Sikorska (tbc) IETU, Poljska, 

LUMAT vodilna partnerica projekta 
 

 

9:30 – 12:00 Urbana prenova – za privlačna in kakovostna mesta  

9:30  Boštjan Cotič, Urbanistični institut RS: Ključni izzivi   
9:50  Pietro Elisei: Urbana prenova in upravljanje z 

zemljišči 
 

10:10 Maros Finka, Spectra, Slovaška:  Ekosistemske storitve 
pri upravljanju z zemljišči - kako izboljšati kakovost 
naših mest 

 

10:30 Kratke predstavitve dobrih praks  
 Mesto Trnava, Slovaška, Tomas Gunis:  

Izboljšanje kakovosti življenja z razvojem mestnega 
zelenja 

 

 Mesto Ruda Šlaska, Poljska: Od razvrednotenega 
območja do mestnega parka in rekreacijskih površin 

 

 Igor Kos, Wcycle Institut Maribor   
11:10  Okrogla miza  
12:00 – 13:00 Kosilo 

 
 

13:00 – 15:30 
 

Celovito upravljanje z prostorom na funkcionalnih 
območjih 

 

13:00  Uwe Ferber, StadtLand GmbH, Leipzig, Nemčija:  
Uvedba kompenzacijskih ukrepov pri rabi prostora 
 

 

13:25  Irma Karjalainen, Helsinki Regional Environmental 
Services Authority HSY, Finska:  Regionalno planiranje 
kot orodje za ohranjanje trajnostne (teritorialne) 
prihodnosti 

 

13:50  Okrogla miza  
15:30 – 16:00 Druženje in razgovor ob kavi  

 

  

Osnutek Programa:  
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Informacije o prijavi 

Prijave na konferenco zbiramo prek spletnega obrazca: https://www.1ka.si/a/179324 

 

Kontakt 

Tomaž Miklavčič 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Dunajska c. 48 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

tomaz.miklavcic1@gov.si 

 

Nina Uršič 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Dunajska c. 48 

SI-1000 Ljubljana, Slovenija 

nina.ursic@gov.si 
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