MANAGEMENT PROSTORA
IN
TRAJNOSTNI RAZVOJ MEST
strokovni posvet

datum:
sreda, 14. oktober 2015
lokacija:
MFDPŠ, Mariborska cesta 7, Celje
prijave do 12.10.2015 na:
info@metro-sr.org ali preko spletnega obrazca
več informacij:
http://www.metro-sr.org/

Management prostora oziroma manageriranje s prostorom je
zmožnost oziroma sposobnost upravljanja s prostorom, ki je lahko
v pristojnosti države, lokalne skupnosti, posameznih sektorjev ali
zasebnikov. V tem smislu razumemo management prostora kot
upravljanje s fizičnim prostorom ter usklajevanje različnih
interesov, ki imajo vpliv na prostor. Management prostora ni
priprava prostorskih politik, ampak operacionalizacija njihove
izvedbe skozi ustrezne postopke, tako formalne kot neformalne.
Management prostora tudi ni vladovanje nad prostorom, ampak
usklajevanje različnih interesov in potreb, seveda s primesmi
strateškega in komunikativnega delovanja. Lahko bi rekli, da je
management prostora tehtnica, ki lovi ravnotežje na področju
upravljanja s prostorom in v njegovo dobro. Bistvo managementa
prostora je torej managerski proces, ki deluje v zelo dinamičnem
okolju in mora zagotoviti trajnostne in prostorsko sprejemljive
rešitve.

Vabilo
V okviru Meseca prostora 2015 organiziramo posvet na temo
Management prostora in trajnostni razvoj mest
Organizatorji:
Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije
Metro SR, zavod za prostor Savinjske regije
v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor,
Mestno občino Celje,
Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije
Program:
13.00 Uvodni del

Management prostora združuje znanja tako s področja
družboslovja, s poudarkom na tehnikah manageriranja, kot s
področja tehničnih ved s poudarkom na urejanju prostora in okolja.
Na področju prostorskega načrtovanja vključuje različne pristope
načrtovanj v prostoru in sicer iz prostorskega, arhitekturnega,
okoljskega, ekonomskega in sociološkega vidika. Osredotoča se na
berljivost obstoječega stanja, zaznavanja interakcij med
posameznimi strukturami, njihovih kvalitet in tudi anomalij. Hkrati
zajema širši družbeni vidik in procese, ki spremljajo urbanistično
načrtovanje od začetnih idej, priprave strokovnih podlag ter na
koncu do pravno veljavnih prostorskih aktov. Na področju
družboslovja pa se osredotoča na različne tehnike manageriranja
prostora.
Mednarodna fakulteta za družboslovne in poslovne študije in zavod
Metro SR v sodelovanju s partnerji na temo managementa prostora
organizirata strokovni posvet. Strokovni posvet je namenjen vsem,
ki se na akademski, znanstveno raziskovalni, institucionalni ali
izvedbeni ravni ukvarjajo s posegi v prostor. To so na eni strani
tisti, ki imajo konkretne izvedbene projekte (developerji, bankirji,
javni in zasebni skladi, podjetja, lokalne skupnosti, prebivalci,..) ter
na drugi strani tisti, ki postavljajo formalne ali neformalne okvirje
za njihovo umeščanje (predstavniki javnih institucij, državnih
organov, župani, vodje občinskih uprav, uslužbenci oddelkov za
okolje in prostor, urbanisti, nevladne organizacije,…). Vsi skupaj pa
se na določeni stopnji pojavljajo kot odločevalci.
Na strokovnem posvetu bomo poskušali osvetliti izbrano temo z
različnih strani ter na koncu oblikovati izhodišča za nadaljnje delo
na tem področju. V nadaljevanju bomo predvidoma v mesecu
novembru in decembru izvedli tridnevno delavnico v Celju, Piranu in
Ljubljani, kjer bomo poskušali na konkretnih primerih predstaviti
možne metodologije manageriranja s prostorom.

pozdrav organizatorjev
doc.dr. Srečko Natek, dekan MFDPŠ
dr. Mojca Furman Oman, direktorica zavoda Metro SR
pozdrav gostitelja
predstavnik Mestne občine Celje
13.15 O pomenu managementa
management na področju priprave prostorskih strategij
Barbara Radovan, direktorica Direktorata za prostor, MOP
izobraževanje na področju managementa
doc.dr. Valerij Dermol, prodekan MFDPŠ
razprava / odmor
14.15 Izkušnje iz prakse
vloga mestnega arhitekta
prof.mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo
manageriranje prostora v praksi
doc.dr. Manca Plazar, vodja Urada za okolje in prostor Občine
Piran
primeri Mestne občine Celje
Darja Zabukovec, Mestna občina Celje
16.00 Zaključek in odprta vprašanja
moderator mag. Gorazd Furman Oman, zavod Metro SR

Predviden zaključek strokovnega posveta je ob 17.00 uri.
Udeležba na strokovnem posvetu je brezplačna.

Mestna občina Celje

