Nove prakse upravljanja z javnimi zelenimi površinami
New practices of public green space management
Torek, 25. oktober 2016, 8.30–15.00
Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje

Urejene javne zelene površine so ključne za kakovost bivanja v urbanem okolju. V 21. stoletju
govorimo o družbenih, okoljskih in ekonomskih koristih urejanja javnih in drugih zelenih
površin. Slovenske občine se pri urejanju javnih zelenih površin soočajo s podobnimi izzivi kot
druge lokalne skupnosti v razvitem delu sveta: s pomanjkanjem sredstev, s standardi kakovosti, z
vprašanji organizacije dela in koordinacije interesov.
V zadnjem času se v zvezi z dobro prakso upravljanja posebej izpostavlja pomen celovitega in
vključujočega urejanja, ki naj bi zagotovilo boljšo povezavo med fazami in vidiki urejanja ter tako
prispevalo k učinkovitosti urejanja. V okviru teh prizadevanj se na ravni javne uprave razvijajo različne
oblike vključevanja novih deležnikov v urejanje javnih zelenih površin, interes za aktivno soudeležbo
v urejanju javnih zelenih površin pa na različne načine izraža tudi vedno več prebivalcev.
Namen konference je nasloviti izzive, s katerimi se srečujejo slovenska mesta pri upravljanju z
javnimi in drugimi zelenimi površinami, predstaviti tuje izkušnje in spregovoriti o praksi
urejanja javnih zelenih površin ter o možnostih za razvoj bolj vključujočega upravljanja z njimi.
V okviru konference se bomo na terenu srečali s prakso urejanja v mestu gostitelju.
Dogodek je brezplačen, vendar je obvezna prijava. Prijavite se preko spletnega obrazca ali na
naslov petra.ockerl@ipop.si.

Dogodek je pripravljen v povezavi z dogodkom mednarodnega projekta Green Surge
(www.greensurge.eu), ki poteka v okviru 7. Okvirnega programa. V okviru projekta bo dan kasneje,
26. oktobra 2016, na Biotehniški fakulteti v Ljubljani potekal mednarodni dogodek
Seminar on Innovative urban green space planning and governance in the EU cities.
Za brezplačni dogodek je prostih 5 mest, prijave na rozalija.cvejic@bf.uni-lj.si, do 14. oktobra, 2016
.
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