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Partnerstva za zeleno rast pametnih mest 

Mesta so kljuËna za gospodarski, druæben in kulturni razvoj in uËinkovito rabo virov. Deleæ mestnega 
prebivalstva se vztrajno veËa. Da bodo mesta prihodnosti nudila ustrezne storitve in visoko kakovost 
æivljenja vsem prebivalcem, se bodo morala spremeniti. 

Uspeπna mesta bodo te izzive reπevala na pameten naËin, s pametnim upravljanjem svojih virov, kar 
jim bo omogoËilo optimalen razvoj. Pametna mesta bodo svojo konkurenËno prednost in investicijski 
potencial razvijala na podroËju zelene rasti in kroænega gospodarstva, ki ponuja veliko poslovnih priloænosti 
in istoËasno prispeva k zmanjπevanju pritiskov na okolje. Pametna mesta se bodo usmerila v spodbujanje 
inovativnosti ter oblikovala spodbudno investicijsko okolje in uspeπna partnerstva za zeleno rast. 

Kazalo

Urbani forum 2016

Otvoritev drugega Urbanega foruma

Program

Potenciali mest in partnerstva za razvoj / Predstavitev okvira

Potenciali mest in partnerstva za razvoj / Primeri dobrih praks

Okrogla miza æupanov mestnih obËin in odprta razprava z udeleæenci

ZakljuËki drugega Urbanega foruma

Partnerstvo za zelena pametna mesta / Udeleæenci Urbanega foruma
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Mestne obËine so ustavna kategorija.
Upravljajo dræavne naloge, ki se tiËejo razvoja mest, kot lastne razvojne naloge.

Ustava Republike Slovenije
141. Ëlen

(mestna obËina)

Mesto lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki jih doloËa zakon, status mestne obËine.

Mestna obËina opravlja kot svoje tudi z zakonom doloËene naloge iz dræavne pristojnosti, ki 
se nanaπajo na razvoj mest.
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Urbani forum 2016

V Kristalni palaËi BTC v Ljubljani je 12. aprila 2016 potekal drugi slovenski Urbani forum z naslovom "Pametna 
mesta - potenciali in partnerstva za zeleno rast", ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v 
sodelovanju z Zdruæenjem mestnih obËin Slovenije (ZMOS). 

Predstavniki vlade, civilne druæbe, podjetniki in æupani slovenskih mestnih obËin so delili svoje dosedanje doseæke 
ter vizije nadaljnjega razvoja slovenskih mest in mestnih obËin. Udeleæenci so dobili vpogled v strateπki okvir 
razvoja potenciala mestnih obËin in v primere dobrih projektnih praks sklepanja uspeπnih partnerstev za zeleni 
razvoj.

Cilji drugega urbanega foruma:

I. Izpostaviti razvojne priloænosti slovenskih mest domaËim in tujim partnerjem.

II. Izpostaviti pomen vzpostavljanja partnerstev za razvojne pobude/projekte.

III. Predstaviti uspeπne primere partnerstev z vidika slovenskih obËin, mest in podjetij za izmenjavo izkuπenj in 
znanja.

Drugi Urbani forum je potekal v obdobju sprejemanja dolgoroËnih strateπkih usmeritev za razvoj Slovenije: Vizija 
razvoja Slovenije do 2050 in Strategija do 2030. Izvajati so se priËeli operativni programi za Ërpanje evropskih 
sredstev in s tem Trajnostne urbane strategije mestnih obËin ter Strategija pametne specializacije. Poleg tega je 
vlada sprejela Okvirni program za prehod v zeleno gospodarstvo, izvajati pa so se zaËeli tudi koncepti kroænega 
gospodarstva. Vse te aktivnosti gredo z roko v roki s konceptom pametnih mest in z iskanjem novih pametnih 
reπitev za trajnostne oblike delovanja.

Æupani in predstavnik mestnih obËin Slovenije in drugi udeleæenci Urbanega foruma 2016
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Otvoritev drugega 
Urbanega foruma

Ministrica Irena Majcen je v nagovoru poudarila pomembno vlogo mest, saj le ta predstavljajo platformo domaËim 
in tujim investicijam ter so kljuËni partnerji dræave v prizadevanjih za dosego zelene rasti. Razvijanje reπitev 
pametnih in zelenih mest je zato pomembno orodje pri usmerjanju investicij v trajnostni in konkurenËen razvoj.

Matej ArËon, æupan MO Nova Gorica in predsednik Zdruæenja mestnih obËin Slovenije, je poudaril, da se je na 
prvem Urbanem forumu razmiπljalo predvsem o vizijah, ki so jih MO vkljuËile v Trajnostne urbane strategije (TUS). 
Letoπnji Urbani forum pa je bil namenjen konkretnim naËrtom, kako izpeljati razvojne ideje in kako jih izvajati tudi v 
okviru partnerstev. Pomembnost razvoja in vlaganja v partnerstva za trajnostne projekte in razvoj pametnih mest, v 
katerih radi bivamo in ki so podprta z ustrezno sodobno tehnologijo, sta poudarila tudi Luka Prebil iz druæbe BTC, 
d. d., in Maja Stopajnik iz IBM Slovenija.

Janja Kreitmayer McKenzie, sekretarka, MOP, Blaæ Golob, GFS Inπtitut, in Irena Majcen, ministrica, MOP

»Z letošnjim Urbanim forumom želimo narediti korak naprej k 
podpori mestom pri uresničevanju njihovih razvojnih pobud. Mesta 
so pomembni partnerji v razvoju države, zato prehod v zeleno 
gospodarstvo podpira tudi koncept "zelenih pametnih" mest, ki 
predstavlja priložnost za zmanjševanje obremenjenosti okolja ter 
povečanje poslovnih priložnosti v slovenskih mestih.«

Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor
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Program

9:00-9:30  I. Otvoritev in uvodni nagovori 
 Irena Majcen, ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor
 Matej Arčon, župan MO Nova Gorica, podpredsednik Združenja mestnih občin Slovenije 
 Luka Prebil, pomočnik izvršnega direktorja, BTC d. d.
 Maja Stopajnik, finančna direktorica, IBM Slovenija in IBM Jugovzhodna Evropa

 II. Potenciali mest in partnerstva za razvoj 

9:30-10:15 Predstavitev okvira
 Moderator: Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora, IPOP
 Lidija Stebernak, državna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor 
 Zelena rast in vloga mest, razvojne priložnosti Trajnostnih urbanih strategij 
 Franc-Matjaž Župančič, državni sekretar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko 
 Strateški razvojni dokumenti 
 mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, Mestna Občina Ljubljana, predsednik 

Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ZMOS 
 Vidiki in vloga mestnih občin

10:15-11:00  Primeri dobrih praks 
 Moderator: An Krumberger, Council One
 Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana 
 Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016 
 Marko Govek, višji svetovalec za projekte v Službi za razvojne projekte in gospodarstvo, Urad za 

razvoj in investicije, Mestna občina Velenje
 Velenje - partnerstva za razvoj
 mag. Mojca Breščak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota
 Murska Sobota - zelena vizija regije 
 mag. Jože Torkar, direktor Energetskih rešitev, Petrol d. d.
 Javno-zasebna partnerstva – 5 ključnih korakov za uspešno realizacijo projektov 
 Simon Novak, vodja marketinga, SmartIScity
 Digitalna transformacija mest – platforma za partnerstva
 Lenka Kavčič, direktorica ODPRTE HIŠE SLOVENIJE / članica Open House Worldwide 
 Sklepanje partnerstev – primer Odprte hiše Slovenije

11:30-12:30  Okrogla miza županov mestnih občin in  odprta 
razprava z udeleženci 

 Moderator: Blaž Golob, GFS Inštitut

 Okrogla miza: Boštjan Trilar, župan MO Kranj, Zoran Janković, župan MO Ljubljana, dr. Andrej 
Fištravec, župan MO Maribor, mag. Mojca Breščak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota, 
Matej Arčon, župan MO Nova Gorica, Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto, Miran Senčar, 
župan MO Ptuj, Andrej Čas, župan MO Slovenj Gradec, Peter Dermol, podžupan MO Velenje. 

12:30-12:45 Zaključek 
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Mesta so kljuËni spodbujevalci razvoja dræave. Obenem so to obmoËja z najveËjo koncentracijo prebivalstva in 
zaradi tega obmoËja z najveËjim pritiskom na okolje. Mesta prihodnosti morajo zato postati pametna mesta, ki 
skrbijo za zdravo æivljenjsko okolje, se zavedajo pomena uËinkovitega upravljanja z viri in temu ustrezno skupaj z 
relevantnimi partnerji in deleæniki usmerjajo svoj razvoj. Za optimalen razvoj mest in mestnih obËin so kljuËnega 
pomena teritorialna in sektorska koncentracija ter pametna specializacija, torej postavljanje strateπkih naËrtov na 
regionalni ravni in razvoj kljuËnih sektorjev. 

Nov okvir razvojnih pobud in investicij v mestih predstavljajo nedavno sprejete Trajnostne urbane strategije (TUS) 
mestnih obËin Slovenije, ki so se oblikovale in sprejemale ob πirokem vkljuËevanju javnosti in deleænikov ter 
predstavljajo razvojno priloænost za zelena delovna mesta in inovativen gospodarski razvoj. Poleg TUS-ov se preko 
partnerstev in javnih posvetovanj oblikuje strateπki dokument Strategija razvoja Slovenije, oblikovana pa je æe 
Strategija pametne specializacije. 

Potenciali mest in 
partnerstva za razvoj
Predstavitev okvira

Franc-Matjaæ ÆupanËiË, dræavni sekretar, Sluæba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Lidija Stebernak, dræavna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor, in 
mag. Miran Gajπek, vodja Oddelka za urejanje prostora, Mestna ObËina Ljubljana, predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo okolja ZMOS
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»Pametna mesta, ki podpirajo zeleno rast, se zavedajo pomena učinkovitega upravljanja z viri ter temu 
primernega usmerjanja prednostnih naložb. Ključna razvojna področja nedvomno predstavljajo trajnostno 
upravljanje prometa, učinkovita energetska oskrba, pametno upravljanje z vodami in odpadki ter pametne 
zgradbe.« 

Lidija Stebernak, dræavna sekretarka, Ministrstvo za okolje in prostor

»Pametna mesta, ki bodo nudila kakovostno življenje ter tehnološko, družbeno in institucionalno inovativnost, 
bodo preživela, v kolikor bodo imela kakovostno zaledje. Za to pa so potrebna kakovostna partnerstva.« 

Franc-Matjaæ ÆupanËiË, dræavni sekretar, Sluæba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

»Razvoju mestnih občin Slovenije je potrebno dati težo v razvojnih dokumentih. Ključna je koncentracija razvoja 
na pameten način, kar pomeni razvoj ključnih sektorjev na regionalnem nivoju.«  

Mag. Miran Gajπek, vodja Oddelka za urejanje prostora, Mestna ObËina Ljubljana, predsednik Odbora za urejanje prostora in varstvo 
okolja ZMO

Tjaπa Ficko, podæupanja, MO Ljubljana, Joæe Mermal, predsednik uprave, BTC d. d., in Nataπa Jazbinπek Serπen, vodja Oddelka za varstvo okolja, MO Ljubljana
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Dobre prakse razvoja mestnih obËin 
Slovenije preko partnerskega sodelovanja 
so prikazale ustrezne naËine in prednosti 
sklepanja partnerstev ter izvajanja 
partnerskih projektov.

Nataπa Jazbinπek Serπen, vodja oddelka za varstvo okolja, Mestna obËina Ljubljana, je predstavila razvojni 
napredek Ljubljane kot Zelene prestolnice Evrope 2016 ter partnerstva, ki jih mestna obËina Ljubljana izvaja v 
okviru celostnih razvojnih reπitev in projektov.

Potenciali mest in 
partnerstva za razvoj
Primeri dobrih praks

Marko Govek, viπji svetovalec za projekte v Sluæbi za razvojne projekte in gospodarstvo, Urad za razvoj in investicije, 
Mestna obËina Velenje, je poudaril pomen partnerstev v okviru evropskih projektov za lokalno skupnost. 

Mag. Mojca BreπËak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota, je predstavila zeleno usmeritev mestne 
obËine Murska Sobota in proces postavljanja kljuËnih razvojnih ciljev ter razvojnih priloænosti. 

»Vseskozi se zavzemamo za izboljšanje kakovosti življenja v mestu ter ustvarjanje mesta, kamor se ljudje radi 
vračajo. Rdeča nit razvoja je sodelovanje, zelena partnerstva, saj lahko vsak z majhnim korakom prispeva k 
razvoju zelene prestolnice.«

Nataπa Jazbinπek Serπen, vodja Oddelka za varstvo okolja, Mestna obËina Ljubljana

»Občine bodo vedno pogosteje soočene z izzivom pomanjkanja nepovratnih sredstev. Zato se je potrebno odpirati 
navzven ter sklepati partnerstva in pridobivati investitorje.«

Marko Govek, viπji svetovalec za projekte v Sluæbi za razvojne projekte in gospodarstvo, Urad za razvoj in investicije, Mestna obËina 
Velenje

»Vizija zelene usmeritve mesta je nastala iz dejanskih potreb zaradi podnebnih sprememb in onesnaževanja. 
V tesnem sodelovanju s strokovno javnostjo, deležniki in širšo javnostjo so se dalje definirali cilji, priložnosti in 
ključni razvojni projekti.«

Mag. Mojca BreπËak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota

Marko Govek, viπji svetovalec za projekte v Sluæbi za razvojne projekte 
in gospodarstvo, Urad za razvoj in investicije, Mestna obËina Velenje, 

mag. Mojca BreπËak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota, 
mag. Joæe Torkar, direktor Energetskih reπitev, Petrol d. d., Simon Novak, 
vodja marketinga, SmartIScity, in Lenka KavËiË, direktorica ODPRTE HI©E 

SLOVENIJE / Ëlanica Open House Worldwide.
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Mag. Joæe Torkar, direktor Energetskih reπitev, Petrol d. d., je delil svoje dolgoletne izkuπnje uspeπnega izvajanja 
projektov preko javno-zasebnih partnerstev ter predstavil kljuËne izzive za uspeπna partnerstva.

Simon Novak, vodja marketinga, SmartIScity, je govoril o celoviti digitalni informacijski reπitvi, ki pomaga æupanom 
in upravljavcem mest uspeπneje reπevati urbane izzive tudi s pomoËjo partnerstev in aktivnega sodelovanja 
prebivalcev.

Lenka KavËiË, direktorica Odprte hiπe Slovenije/Ëlanica Open House Worlwide, je kot primer uspeπnega partnerstva 
predstavila festival Odprte hiπe Slovenije, ki je preko let prerastel v platformo, ki zdruæuje πirok nabor partnerstev 
za izmenjavo mnenj in izkuπenj glede urejanja prostora.

»Uspešna javno-zasebna partnerstva se soočajo s tehničnimi, ekonomskimi, proračunskimi in pravnimi izzivi. 
Poleg teh je ključen tudi organizacijski izziv: ali zmoremo povezati vse ključne akterje v uspešno partnerstvo za 
uspešne projekte.«

Mag. Joæe Torkar, direktor Energetskih reπitev, Petrol d. d.

»SmartCityPlatform upravljavcem nudi ključne informacije o razvojnih kazalnikih, izvajanju projektov in 
porabi proračuna na dosegu roke ter možnost sodelovanja s prebivalci.«

Simon Novak, vodja marketinga, SmartIScity

»Naša vizija so inovativna partnerstva za trajnostni razvoj, saj le z inovacijami te trajne prostore ustvarjamo 
tako, da bodo tu še nadaljnjih 50 let.«

Lenka KavËiË, direktorica Odprte hiπe Slovenije/Ëlanica Open House Worlwide

Mojca BreπËak, mag., direktorica, Razvojni center Murska Sobota, Boπtjan Trilar, æupan, MO Kranj, Miran SenËar, æupan, MO Ptuj, Andrej Fiπtravec, dr., æupan, MO Maribor, 
Matej ArËon, æupan, MO Nova gorica, Zoran JankoviÊ, æupan, MO Ljubljana, Gregor Macedoni, æupan, MO Novo mesto, Andrej »as, æupan, MO Slovenj Gradec, 

Peter Dermol, podæupan, MO Velenje.
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Æupani oziroma predstavniki mestnih obËin so na okrogli mizi izpostavili kljuËne izzive svojih mestnih obËin. 
Razpravljali so o moænostih, priloænostih in dosedanjih izkuπnjah z izvajanjem razvojnih projektov obËin preko 
partnerstev z razliËnimi deleæniki ter o povezovanju z investitorji. Æupani mestnih obËin so izpostavili dosedanje 
pozitivno medsebojno sodelovanje in izmenjavo izkuπenj. To bi morale posnemati tudi druge slovenske obËine, 
saj tovrstno sodelovanje prinaπa mnoge prednosti. Mestne obËine od dræave priËakujejo, da bo vzpostavila 
osnovne pogoje, ki jim bodo omogoËili uspeπen razvoj. Udeleæenci okrogle mize in foruma so se strinjali, da je zelo 
pomembno vzpostaviti medsebojno zaupanje in na njem graditi nadaljnje sodelovanje.

Okrogla mizaæupanov mestnih obËin in odprta razprava z 
udeleæenci

Blaæ Golob, GFS Inπtitut, mag. Mojca BreπËak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota, Miran SenËar, æupan MO Ptuj, Matej ArËon, æupan MO Nova Gorica, Zoran JankoviÊ, 
æupan MO Ljubljana, dr. Andrej Fiπtravec, æupan MO Maribor, Boπtjan Trilar, æupan MO Kranj, Andrej »as, æupan MO Slovenj Gradec, Gregor Macedoni, æupan MO Novo mesto, in 
Peter Dermol, podæupan MO Velenje.

»Razvoj turizma in kulturna dediščina predstavljata pomemben potencial Ptuja. Javno-
zasebno partnerstvo je lahko nov poslovni model financiranja razvojnih projektov. 
Potrebno pa je postaviti osnovne pogoje za to.« 

Miran SenËar, æupan MO Ptuj

»Nova Gorica je mlado, zeleno mesto ustvarjalnih energij. Ključno razvojno priložnost 
smo našli v gospodarskem razvoju, ki temelji na čezmejnem povezovanju in sodelovanju. 
Za postavitev takih kakovostnih in uspešnih partnerstev je potreben čas.« 

Matej ArËon, æupan MO Nova Gorica
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»Nagrada Zelena prestolnica Evrope je Ljubljano postavila na zemljevid Evrope in pripomogla k pridobitvi 
zasebnih investicij. Za celostni razvoj države je ključno, da se ustrezno spodbuja razvoj MO, ki skrbijo za razvoj 
regij in države.« 

Zoran JankoviÊ, æupan MO Ljubljana

»Občine se soočajo s problemom nižanja povprečnin. Za ustrezen razvoj MO bo na nivoju države potrebno 
graditi na razvoju mest kot okolij, privlačnih za investitorje, z urejeno infrastrukturo in zemljišči po 
konkurenčnih cenah ter uspešnimi javno-zasebnimi partnerstvi.« 

dr. Andrej Fiπtravec, æupan MO Maribor

»Za priložnosti je potrebno najprej ustvariti pogoje. Zato Kranj v povezavi s pametno ekonomijo usmerja 
razvoj prostora v razvoj poslovnih con in povezovanje z ustreznimi investitorji. Te pa zanima cena komunalno 
opremljenega zemljišča ter komunalne in energetske infrastrukture.«  

Boπtjan Trilar, æupan MO Kranj

»Slovenj Gradec želi postati konkurenčno, povezano in zdravo mesto. Ključni so urejanje degradiranih področij, 
gradnja novih stanovanj, oblikovanje zdravega življenjskega okolja v mestu in razvoj ustrezne prometne 
infrastrukture tako na občinski kot državni ravni.«  

Andrej »as, æupan MO Slovenj Gradec

»Vizija Novega mesta je kvalitetno življenje in delovno okolje v občini. Gradimo partnersko sodelovanje z 
občani in na drugi strani z investitorji. Interes investitorjev je trenutno večji od razpoložljive ustrezno urejene 
infrastrukture v občini.«  

Gregor Macedoni, æupan MO Novo mesto

»Velenje je razvilo močno energetsko in proizvodno dejavnost, v prihodnosti pa bo velik poudarek na razvoju 
IKT tehnologij in razvoju pametnega mesta ter turizma, za kar bomo iskali in sklepali tudi javno-zasebna 
partnerstva.«  

Peter Dermol, podæupan MO Velenje

»Murska Sobota se usmerja v zeleni razvoj in strategijo razvija v sodelovanju s strokovnjaki in prebivalci. Izziv 
za Mursko Soboto in tudi preostalo Slovenijo je zagotavljanje osnovnih pogojev za privabljanje investitorjev, 
med drugim oblikovanje podjetniških con in zemljišč po konkurenčnih cenah.«  

Mojca BreπËak, direktorica Razvojnega centra Murska Sobota
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Zaključki drugega 
Urbanega foruma

Mesta in mestne obËine so kljuËne za razvoj regij in celotne dræave, zato se jim mora v razvojnih dokumentih 
in strategijah posveËati posebna pozornost. Da se bodo mesta lahko optimalno razvijala ter nudila privlaËno 
in konkurenËno okolje za investitorje, moramo na nivoju dræave spodbujati razvoj kljuËnih sektorjev v smeri 
trajnostnega in zelenega gospodarstva ter pametnih mest.

I. Mestne obËine so vlado pozvale, naj jih ustrezno podpre pri graditvi okolja, ki bo privlaËno investitorjem in 
bo mestom tako zagotavljalo razvoj konkurenËnega okolja za investicije. 

II. Mestne obËine menijo, da je njihov kljuËni razvojni izziv in prioriteta izgradnja infrastrukture, ki pa na 
dræavni ravni ne sledi razvojnemu potencialu obËin. Investitorje namreË zanimata cena komunalno 
opremljenega zemljiπËa ter komunalna in energetska infrastruktura, ki morata biti konkurenËni.

III. Usmerjanje strateπkega razvoja in oblikovanje dobrih razvojnih strategij zahtevata sodelovanje, tako 
medsektorsko kot med razliËnimi ravnmi ter nenazadnje tudi s prebivalci. Razvoj participativne kulture  in 
odnosa zaupanja je pomemben del oblikovanja uspeπnih razvojnih partnerstev. Pri tem mora vsak partner 
prevzeti svojo vlogo in svoj del odgovornosti.

MO Slovenije z dosedanjim uspeπnim medsebojnim sodelovanjem in uspeπnimi razvojnimi projekti dokazujejo, da 
imajo ustrezno vizijo in pristop k prevzemanju svojega dela odgovornosti za celostni razvoj Slovenije.

Marko Govek, viπji svetovalec za projekte v Sluæbi za razvojne projekte in gospodarstvo, Urad za razvoj in investicije, Mestna obËina Velenje
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Æupani in predstavniki mestnih 
obËin
G. Andrej »as, æupan, MO Slovenj Gradec

G. Andrej Fiπtravec, dr., æupan, MO Maribor

G. Gregor Macedoni, æupan, MO Novo mesto

G. Boπtjan Trilar, æupan, MO Kranj

G. Miran SenËar, æupan, MO Ptuj

G. Matej ArËon, æupan, MO Nova Gorica

G. Zoran JankoviÊ, æupan, MO Ljubljana

G. Peter Dermol, podæupan, MO Velenje

Ga. Mojca BreπËak, mag., direktorica, Razvojni center 
Murska Sobota

Svojo odsotnost sta opraviËila æupan MO Koper in æupan MO 
Celje.

Govorci in moderatorji
G. Blaæ Golob, direktor, GFS Inπtitut

G. Franc-Matjaæ ÆupanËiË, dræavni sekretar, Sluæba Vlade RS 
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Ga. Irena Majcen, ministrica, MOP

G. Joæe Torkar, mag., direktor energetskih reπitev, Petrol, d. d.

Ga. Lenka KavËiË, direktorica, Odprta hiπe Slovenije, Ëlanica 
Open House Worldwide

Ga. Lidija Stebernak, dræavna sekretarka, MOP

Ga. Mojca BreπËak, mag., direktorica, Razvojni center 
Murska Sobota

G. Peter Dermol, podæupan, MO Velenje

G. Miran Gajπek, vodja Oddelka za urejanje prostora, MO 
Ljubljana

G. Luka Prebil, pomoËnik izvrπnega direktorja, BTC, d. d.

Ga. Maja Stopajnik, finanËna direktorica, IBM Slovenija, IBM 
Jugovzhodna Evropa

G. Marko Govek, viπji svetovalec za projekte v Sluæbi 
za razvojne projekte in gospodarstvo, Urad za razvoj in 
investicije, MO Velenje

Ga. Nataπa Jazbinπek Serπen, vodja Oddelka za varstvo 
okolja, MO Ljubljana

G. Simon Novak, vodja marketinga, SmartIScity

G. An Krumberger, soustanovitelj in direktor, Council One

G. Marko Peterlin, direktor, Inπtitut za politike prostora

Partnerstvo za zelena 
pametna mesta 
Udeleæenci Urbanega foruma

Matej ArËon, æupan, MO Nova Gorica, Gregor Macedoni, æupan, MO Novo mesto, in Miran SenËar, æupan, MO Ptuj z udeleæenci
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Udeleæenci Urbanega foruma 
2016
Ga. Aja Ropret Knez, consultant, Deloitte

Ga. Alenka ©ajn Slak, Environment department manager, 
CGS plus, d. o. o.

Ga. Ana KopaË, πtudentka, Filozofska fakulteta Ljubljana, 
Oddelek za geografijo

Ga. Ana Vizoviπek, vodja Oddelka za podjetniπtvo, MO Kranj

G. Andrej »erne, univ. prof., Filozofska fakulteta Ljubljana, 
Oddelek za geografijo

G. Andrej »okert, sekretar, Ministrstvo za javno upravo

Ga. Andreja Trojar Lapanja, vodja Projektne pisarne, MO 
Nova Gorica

Ga. Aπa Rogelj, vodja Sektorja za urbani razvoj in zemljiπko 
politiko, MOP

Ga. Barbara »erniË, strokovni sodelavec VII/2, Geodetski 
inπtitut Slovenije

Ga. Barbara Radovan, direktorica Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja , MOP

G. Boπtjan Temniker, svetovalec æupana, MO Slovenj Gradec

G. Damijan Uranker, sekretar, MOP

G. Dragan ©eviÊ, GIS svetovalec, GDi GISDATA, d. o. o.

G. Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in prostor, MO 
Koper

Ga. Helena Habjan, vodja projektov, SmartIScity

G. Igor Kos, podpredsednik komisije za razvoj NVO, MO 
Maribor

Ga. Irena BaËlija Brajnik, izredna profesorica, Fakulteta za 
druæbene vede Ljubljana

Ga. Janja Kreitmayer McKenzie, mag., sekretarka, MOP

G. Jernej »ervek, Ëlan matiËne sekcije prostorskih 
naËrtovalcev, ZAPS

G. Joæe Mermal, predsednik uprave, BTC, d. d.

Ga. Klaudija ©adl Jug, vodja Kabineta æupana, MO Murska 
Sobota

Ga. Klavdija Merc, Ëlanica Kabineta ministrice, MOP

G. Kriπtof Baπelj, πtudent

Ga. Leni Breznik, koordinatorka Direktorata za kmetijstvo, 
MKGP

Ga. Lucija Gartner, πtudentka podiplomskega πtudija, 
Filozofska fakulteta Ljubljana

Ga. Lucija Miklavec, projektna managerka, SI Consult,         
d. o. o.

G. Stanislav Bras MegliË, mag., viπji svetovalec, Ministrstvo za 
infrastrukturo

Ga. Maja ©ipelj, πtudentka, Filozofska fakulteta Ljubljana, 
Oddelek za geografijo

G. Marko Jurca, program manager, ComTrade, d. o. o.

Ga. Milena Hazler PapiË, Direktorat za prostor, MOP

G. Miro Podlipec, sekretar, Dræavni svet

G. Mitja Janæa, raziskovalec, Geoloπki zavod Slovenije

Ga. Mojca Strbad, Direktorat za prostor, MOP

Ga. Natalija Fon BoπtjanËiË, MOP

Ga. Nataπa Bogme Kirn, svetovalka, KingS

Ga. Nataπa Oplotnik, Kabinet æupana, MO Ljubljana

Ga. Nataπa Pichler-MilanoviË, raziskovalka, UL FGG

Ga. Nataπa Sax, Sluæba za mednarodno sodelovanje in 
evropske zadeve, MOP

G. Nejc Koradin, MOP

Ga. Nina Piæorn, marketing, SmartIScity

G. Pavle Sicherl, profesor, SICENTER, GFS Inπtitut, Univerza 
v Ljubljani

G. Peter Poljπak Klaus, πtudent, Filozofska fakulteta 
Ljubljana, Oddelek za geografijo

G. Peter ÆuniË FabjanËiË, viπji svetovalec za informatiko, MO 
Novo mesto

Ga. Petra Props, RR koordinator, Jazon, d. o. o., Etri 
skupnost

G. Rok KlemenËiË, MOP

G. Rok ©imenc, direktor, Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske, BSC Kranj

G. Roman Rener, svetovalec direktorja, Geodetski inπtitut 
Slovenije

Ga. Sara DraπkoviË, vodja Kabineta æupana, MO Novo mesto

Ga. Saπa Heath, svetovalka æupana za evropske zadeve, MO 
Celje

G. Saπo Rink, direktor, Javni stanovanjski sklad MO Ljubljana

G. Saπo Vöröπ, PR sluæba, MOP

Ga. Senja Vraber, direktorica ObËinske uprave, MO Kranj

Ga. Simona Kaπman, vodja Kabineta æupana, MO Ptuj

Ga. Smiljana VonËina Slavec, Ëlanica komisije, MO Kranj

Ga. Stanka Blatnik, strokovna sodelavka na Uradu za finance 
in sploπne zadeve, MO Novo mesto

Ga. ©pela Stanonik, πtudentka, Filozofska fakulteta Ljubljana, 
Oddelek za geografijo

G. Tadej Kurent, projektni vodja, MO Maribor

G. Tadej ©tangelj, πtudent, Filozofska fakulteta Ljubljana, 
Oddelek za geografijo

Ga. Tanja ©epul, referentka, Petrol Energetika, d. o. o.

Ga. Teja Rot, koordinatorka mednarodnih odnosov, Zdruæenje 
univerzitetnih izobraæenk Slovenije

Ga. Tjaπa Ficko, podæupanja, MO Ljubljana

G. Tomaæ MiklavËiË, podsekretar, MOP

Ga. Valentina LavrenËiË, sekretarka, MOP

Ga. Vesna AvguπtinËiË, projektni vodja, MO Maribor

Ga. Vesna MiliËiÊ, vodja izobraæevanja in organizacije 
dogodkov, Ponika, d. o. o.

Ga. Zdravka Zalar, direktorica, SmartIS
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