Skupna delavnica fokusnih
tematskih skupin o možnostih za
izvajanje ciljev prostorskega
razvoja na različnih območjih
Slovenije
Brdo pri Kranju, 13. december 2016

Namen in cilji delavnice
Namen delavnic v oktobru in novembru 2016:
izpostaviti in prepoznati posebne značilnosti prostora in
prostorske vidike;
prepoznati možne prostorske ukrepe za usmerjanja
prostorskega razvoja.
Cilj posveta:
povezati ugotovitve posameznih delavnic v skupno obravnavo;
preveriti, s kakšnimi ukrepi je mogoče doseči cilje prostorskega
razvoja.

Pričakovani rezultati
Opredelitev ključnih prostorskih usmeritev in ukrepov za
doseganje ciljev SPRS 2050 na posameznih specifičnih
območjih Slovenije.
Poglobljena obravnava 2 horizontalnih vsebin:
• funkcionalna urbana območja v podporo delovanju
policentričnega urbanega sistema Slovenije;
• elementi in funkcije zelene infrastrukture.

PROGRAM
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8.30 – 9.30

PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.30 – 12.30

PRVI DEL DELAVNICE

9.30 - 9.40

Uvodni nagovor: Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor,
graditev in stanovanja

9.40 – 9.45

Namen in cilji delavnice, pričakovani rezultati

9.45 – 10.25
Uvodne
predstavitve

Ključne ugotovitve fokusnih tematskih skupin in predstavitev stičnih tem in
območij
FUO kot instrument upravljanja in cilj 5 SPRS
Stična / specifična območja

Moderator

Predstavitev poteka dela po skupinah – omizja po vrstah specifičnih območij

10.30 - 11.45

Delo v skupinah: opredelitev usmeritev / ukrepov resornih politik za doseganje
ciljev SPRS 2050 po specifičnih območjih

11.45 – 12.30

Poročanje o rezultatih prve delavnice

12.30 – 13.30

ODMOR ZA KOSILO
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13.30 – 15.30

DRUGI DEL DELAVNICE

13.30 – 14.00
Uvodni
predstavitvi

Tema 1: Vloga funkcionalnih urbanih območij za podporo razvoju
policentričnega omrežja središč
Tema 2: Zelena infrastruktura (elementi, ZI na nacionalni ravni, čezmejne
povezave, navezava na urbani zeleni sistem)

14.00 – 14.50

Delo v skupinah – omizjih po temah 1 in 2

14.50 – 15.20

Poročanje o rezultatih druge delavnice

15.20 – 15.30

Zaključek srečanja – povzetek delavnice in nadaljevanje dela, dostopnost gradiv
in poročil po delavnici

Potek dela v skupinah
10 omizij: 1-3 za eno tematsko območje:
• suburbanizirano podeželje (mag. Lenča Humerca Šolar),
• suburbanizirano podeželje (Blanka Bartol),
• suburbanizirano podeželje (dr. Aljoša Jasim Tahir),
• urbana središča (mag. Tomaž Miklavčič),
• urbana središča (mag. Ines Lupše),
• suburbanizirana obmejna območja (dr. Jernej Zupančič),
• gorska obmejna območja (Mateja Šepec Jeršič),
• nižja obmejna območja (dr. Nadja Penko Seidl),
• nižja obmejna območja (dr. Simon Kušar),
• gorska območja v notranjosti (dr. Barbara Lampič).

Dopoldanska delavnica
● Vodilna vprašanja: cilji ukrepi
● Čas: 1 ura in 20 minut
● Poročanje skupin
● V času po kosilu in pred začetkom popoldanskega dela:
pregled rezultatov drugih omizij, predlogi dopolnitev
(post-it lističi); komentarji na osnutek poročila.

Popoldanska delavnica
● Dva tematska sklopa:
• Funkcionalna območja - 4 omizja (FUO na mednarodni
ravni, na nacionalni ravni, na regionalni ravni – 2x);
• Zelena infrastruktura - 5 omizij (ZI na nacionalni ravni, na
regionalni ravni, na mestni ravni).
● Razvrstitev
● Navodila: moderatorji
● Plenarno poročanje

POROČANJE O REZULTATIH PRVE DELAVNICE

11.45 – 12.30
1.

moderator/
poročevalec
posameznega
omizja

2.
3.
4.

Postavljena vprašanja:
Kako pomemben je posamezen cilj na tem
(obravnavanem) območju?
Utemeljite oceno pomembnosti cilja.
S kakšnimi ukrepi bo posamezen cilj mogoče uresničiti na
tem območju? Kratko opišite konkretne ukrepe.
Katero politiko in v kakšni meri bi bilo treba prilagoditi za
učinkovitejše uresničevanje posameznih prostorskih
ciljev? Pojasnite, na kakšen način.

POROČANJE O REZULTATIH DRUGE DELAVNICE - FUNKCIONALNA
URBANA OBMOČJA
14.50 – 15.20
moderator/
poročevalec
posameznega
omizja

FUO –

FUO –

FUO –

mednarodna nacionalna regionalna
raven
raven
raven

POMEN:
Katere vsebine/funkcije* so pomembne za FUO in
krepitev policentričnega omrežja poselitve na
posamezni ravni?

SOMESTJA:
Katera somestja so pomembna na posamezni ravni?
Vloga somestja znotraj FUO?
RAZVOJ ZNOTRAJ:
Kako znotraj FUO (z upravljavskimi procesi)
podpreti razvoj na podeželskih, gorskih in obmejnih
območjih znotraj FUO (v gravitacijskih območjih
središč FUO)?

POROČANJE O REZULTATIH DRUGE DELAVNICE - ZELENA
INFRASTRUKTURA – NACIONALNA RAVEN
14.50 – 15.20
Postavljena vprašanja:
1 Kateri elementi ZI na nacionalni ravni so po vašem mnenju še
moderator/
pomembni, pa niso našteti? Obrazložite.
poročevalec
posameznega omizja
2 Kako opredeliti merila za vključitev posameznih elementov v
sistem ZI na nacionalni ravni?
3 Katere funkcije ZI na nacionalni ravni so najpomembnejše?
4 Kateri elementi izpolnjujejo funkcije ZI na nacionalni ravni in
na kakšen način?

POROČANJE O REZULTATIH DRUGE DELAVNICE - ZELENA
INFRASTRUKTURA – REGIONALNA RAVEN
14.50 – 15.20
Postavljena vprašanja:
1 Kateri elementi ZI na regionalni ravni so po vašem mnenju še
moderator/
pomembni, pa niso našteti? Obrazložite.
poročevalec
posameznega omizja
2a Kateri elementi ZI na regionalni ravni so ključni za prenos na
mestno raven?
2b Kako se ZI na regionalni ravni navezuje/dopolnjuje
nacionalno raven?
3 Katere funkcije ZI na regionalni ravni so najpomembnejše?
4 Kateri elementi izpolnjujejo funkcije ZI na regionalni ravni in
na kakšen način?

POROČANJE O REZULTATIH DRUGE DELAVNICE - ZELENA
INFRASTRUKTURA – MESTNA RAVEN
14.50 – 15.20
Postavljena vprašanja:
1 Kateri elementi ZI na mestni ravni so po vašem mnenju še
moderator/
pomembni, pa niso našteti? Obrazložite.
poročevalec
posameznega omizja
2 Kako se ZI na mestni ravni navezuje na sistem ZI na višjih
ravneh?

3 Katere funkcije ZI na mestni ravni so najpomembnejše?
4 Kateri elementi izpolnjujejo funkcije ZI na mestni ravni in
na kakšen način?

Gradiva in informacije

Zahvaljujemo se vsem
sodelujočim!

sprs.mop@gov.si

