VABILO NA DOGODEK OB SVETOVNEM DNEVU HABITATA
Predstavitev slovenskega prevoda Nove urbane agende
in razprava o prihodnosti slovenskih mest
2. oktober 2017, Modra dvorana, Hotel Union, Ljubljana, s pričetkom ob 12:00

Vsak prvi ponedeljek v oktobru obeležujemo svetovni dan Habitata, s katerim Ministrstvo za
okolje in prostor že tradicionalno začenja Mesec prostora. Na ta dan še posebej razmišljajmo o
stanju naših mest in kakovosti bivanja ter o svoji odgovornosti in moči, da oblikujemo prihodnost
naših mest.
Na Svetovni konferenci Združenih narodov o stanovanjih in trajnostnem urbanem razvoju Habitat III je bila oktobra 2016 v Ekvadorju sprejeta Nova urbana agenda. V Sloveniji poudarjamo
ključno vlogo naših mest vseh velikosti pri doseganju trajnostnega razvoja. Razmislek o tem,
kako načrtujemo in razvijamo naša mesta ter kako v njih živimo, postaja vedno bolj pomemben.
Z namenom osvetliti nekatera najbolj ključna vprašanja o urbanem razvoju v Sloveniji Ministrstvo
za okolje in prostor, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije in Društvo urbanistov in prostorskih
planerjev Slovenije ob letošnjem dnevu Habitata prirejamo dogodek, ki bo namenjen predstavitvi
slovenskega prevoda Nove urbane agende in razpravi o prihodnosti slovenskih mest.

Vljudno vabljeni!
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Program dogodka ob svetovnem dnevu Habitata
Modra Dvorana, Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana

I.

12:00-12:35
HABITAT III in Nova urbana agenda
Uvodni nagovor
Irena Majcen, ministrica Ministrstva za okolje in prostor

Predstavitev prevoda Nove urbane agende
Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo
za okolje in prostor

Nova urbana agenda in mesta, izkušnja s konference Habitat III
mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, Mestna občina Ljubljana

II.

12:40-14:30
Okrogla miza o vlogi in prihodnosti slovenskih mest
»Je majhnost slovenskih mest priložnost ali je prihodnost v večjih urbanih središčih? Ali
pot k bolj uravnoteženemu razvoju pelje preko zavestnega omejevanja urbanega razvoja
osrednje Slovenije v korist drugih predelov, ali pa je možna igra »pozitivne vsote«? Kaj
vpliva na razvoj slovenskih mest – lokacija, prometne povezave, stopnja kreativnosti,
informacijska tehnologija? Kakšne razvojne strategije opažamo v slovenskih mestih?«
Skupaj s sogovorniki dr. Almo Zavodnik Lamovšek, Barbaro Radovan, mag. Ino
Šuklje Erjavec, dr. Majo Simoneti in mag. Miranom Gajškom bo odgovore na ta in
druga vprašanja urbanega razvoja v Sloveniji iskal prostorski sociolog in nekdanji politik
dr. Pavle Gantar.

Neformalno druženje s pogostitvijo

