
razstava

novi izzivi načrtovanja
mestne krajine 

Razstava »Zelena infrastruktura - novi izzivi načrtovanja mestne 
krajine« je eden od dogodkov, s katerimi želi Društvo krajinskih 
arhitektov Slovenije izpostaviti pomen načrtovanja, urejanja in 
vzdrževanja zelenih in drugih javnih površin za kakovost bivanja 
v mestih. Razstava se umešča v okvir prireditev Ljubljana – Zelena 
prestolnica Evrope 2016 in tudi številnih drugih dogodkov, ki 
jih društvo organizira v Sloveniji v svetovnem Mesecu krajinske 
arhitekture v aprilu in maju 2016. 

Izmed teh posebej izpostavljamo mednarodno konferenco 
»Zelena infrastruktura - novi izzivi  načrtovanja mestne krajine« 
v Ljubljani (Stanovska dvorana na Ljubljanskem gradu), ki jo 17. 
maja društvo organizira v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko 
arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter z RRA 
Ljubljanske urbane regije in ob podpori Mestne občine Ljubljana. 
V tem času  bo potekalo tudi že tradicionalno strokovno srečanje 
društev krajinskih arhitektov Srbije, Hrvaške in Slovenije »Krajina-
Krajobraz-Pejsaž«, vse dogodke pa bo zaokrožila izdaja strokovne 
monografije »Zeleni sistem Ljubljane«, ki jo pripravlja Oddelek za 
krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. 

Društvo želi na razstavi prikazati primere domače in tuje dobre 
prakse na področju načrtovanja, urejanja in vzdrževanja zelene 
infrastrukture oziroma mestnih zelenih sistemov, ki vključujejo 
parke, otroška in športna igrišča, trge, odprte prostore v soseskah 
ter ob šolah in vrtcih, drevorede, sprehajalne in tematske poti, 
obrežja vodotokov in obvodne prostore, pokopališča in druge 
zelene površine. Zeleni sistemi in posamezne prvine zelene 
infrastrukture soustvarjajo mrežo naravnih značilnosti v naseljih, 
pa tudi površin in povezav med naselji. Kakovostno načrtovani, 

izvedeni in ustrezno upravljani sistemi in prvine prinašajo 
mnoge koristi za ekosisteme in bivanjsko okolje, predvsem z 
vzdrževanjem naravnih ekoloških procesov, ohranjanjem čim  
manj onesnaženih vodnih virov in zraka, blažitvijo učinkov 
podnebnih sprememb ter ustvarjanjem pogojev za dobro počutje. 
S tem lahko prispevajo k javnemu zdravju in kakovostnejšemu 
življenju v mestih, kar bo mogoče dosegati ob zavedanju raznolikih 
pomenov zelene infrastrukture za okolje in družbo ter ob tem, 
da bomo v  načrtovanje in upravljanje zelenih sistemov aktivno 
vključili vso zainteresirano javnost v vseh fazah urejanja prostora 
– od strateške pa do izvedbene ravni. 

Na razstavi želimo izpostaviti tudi pomen kakovostnega dela in 
vzajemnega sodelovanja projektantov, naročnikov, izvajalcev pa 
tudi prebivalcev ter na ta način opozoriti strokovno in širšo javnost 
na velike potenciale zelene infrastrukture za dvig kakovosti 
naravnih in bivalnih okolij. Razstavljena dela želijo pokazati, da 
le z ustreznim strokovnim pristopom in strokovnimi rešitvami 
lahko prispevamo k izboljšanju stanja v prostoru. 

Posebej nas veseli, da na razstavi poleg slovenskih krajinskih 
arhitektov sodelujejo tudi člani hrvaškega in srbskega društva 
krajinskih arhitektov, in da so razstavljene tudi rešitve, ki so 
rezultat dela udeležencev projekta TURAS.

Razstava se bo iz Ljubljane selila v druge kraje po Sloveniji, na 
Hrvaško in v Srbijo, kjer bo lahko s svojim univerzalnim sporočilom 
spodbujala razmisleke o pomenu zelenih površin in zelene 
infrastrukture ter s tem prispevala k ozaveščanju in k izvedbi 
novih dogodkov in projektov. 
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dogodek
podpira

process 0C 50M 100Y 0K
spot Pantone 137 C / 137 U
screen R255 G153 B0
web RFF G99 B00
ral RAL 1028
folija MACAL 9809-11 

Colours

process 0C 0M 0Y 100K 
* 50C 25M 25Y 100K

spot Pantone Proces Black
screen R0 G0 B0
web R00 G00 B00
ral RAL 9005
folija MACAL 9889-00 

process 0C 0M 0Y 0K
spot White
screen R255 G255 B255
web RFF GFF BFF
ral RAL 9003
folija MACAL 9829-00
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