
 

 

Izobraževalni seminar Ven za zdravje za občine, občinske urbaniste in deležnike 
spodbujanja telesne dejavnosti za javno zdravje  

za Pomursko in Podravsko regijo 
v sredo, 5.10.2022 na gradu Grad na Goričkem 

 
ZAGOTAVLJANJE PRESKRBLJENOSTI NASELIJ Z ZELENIMI POVRŠINAMI  

ZA AKTIVEN IN ZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije organizira zadnji izobraževalni seminar za občine v okviru 
programa Ven za zdravje 2 – promocija strokovnih usmeritev načrtovanja zelenih površin za aktivni 
življenjski slog med deležniki na lokalni ravni (program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru 
javnega razpisa programov na področju prehrane in telesne dejavnosti do 2022 in je del prizadevanj 
Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano). Seminar je namenjen osveščanju in 
prenosu znanja na občine, občinske načrtovalce ter druge deležnike, ki lahko s svojim delovanjem 
podprejo in uresničijo povezovanje med javnim zdravjem in prostorskim načrtovanjem na občinski 
ravni.  
 
Izobraževanje se bo osredotočalo na predstavitev vsebine priročnika Ven za zdravje, ki obravnava 
vidike izboljšanja kakovosti bivanja v mestih in naseljih in možnosti vplivanja na zdrav življenjskih slog 
prebivalcev z ustreznim prostorskim načrtovanjem. Prvi del seminarja se bo nanašal na poglavja 
priročnika Zakaj? Za koga in kaj? Kje? Kako?, v drugem delu pa bo poudarek na pristopih, načrtovanju 
in možnostih prenosa v prakso za doseganje celovitosti, ustreznosti in kakovosti zelenih površin za 
spodbujanje aktivnega življenjskega sloga prebivalcev, ki predstavlja enega pomembnih dejavnikov 
javnega zdravja.  
 
Seminar bo potekal v živo v vzhodni Sloveniji, na gradu Grad na Goričkem, da se ga bodo lažje 
udeležili tudi predstavniki bolj oddaljenih občin, ki so imeli manj priložnosti za udeležbo na 
dosedanjih izobraževanjih Ven za zdravje. Člani Zbornice za arhitekturo in prostor bodo z udeležbo 
pridobili točke za priznavanje stalnega poklicnega usposabljanja (3KT, sklop B). 

 
Vabimo vas, da se pridružite brezplačnemu izobraževanju, ki bo potekalo v sredo, 5. oktobra 2022 od 
10:00 do 13:30 ure v sodelovanju z Javnim zavodom Krajinski park Goričko. Vsebine bosta predstavili 
mag. Ina Šuklje Erjavec in Jana Kozamernik iz Urbanističnega inštituta Rep. Slovenije (www.uirs.si). 
 

  



 

Program dogodka: 
 
10:00 – 10:10 Uvodni pozdravi 

10:10 – 10:50 1. DEL: ZELENE POVRŠINE ZA JAVNO ZDRAVJE – utemeljitev potreb in pomena telesne 
aktivnosti, koristi zel. površin, vidikov kakovosti v načrtovanju, predstavitev priročnika in 
smernic Ven za zdravje 

10:50 – 11:00 V&O 

11:00 - 11:30  Odmor s kavo in prigrizkom 

11:30 – 12:45 2. DEL: PRENOS V PRAKSO - medsektorsko sodelovanje in predstavitev testnih primerov 
izboljšanja stanja preskrbljenosti z zelenimi površinami za aktivni življenjski slog na primeru 
treh naselij v občini Kočevje in možnosti dopolnjevanja občinskih prostorskih aktov s temi 
vsebinami 

12:45 – 13:30 RAZPRAVA 

 
Prijave zbiramo najkasneje do 30. septembra 2022 na e-mail: park.goricko@siol.net. 
Prijava je zaradi omejenega števila udeležencev obvezna. Čeprav so ciljna publika predstavniki občin 
Pomurske in Podravske regije, so k udeležbi vabljeni tudi predstavniki vseh drugih občin Slovenije. 

 
O predavateljicah: 

Ina Šuklje Erjavec, magistra krajinske arhitekture, je od leta 1998, je kot višja razvojna sodelavka zaposlena  na 

Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (www.uirs.si). Ima status raziskovalke (10532)  in je pooblaščena krajinska 

arhitektka in prostorska načrtovalka z licenco (ZAPS 1068 PKA, PPN). Strokovno deluje na področju krajnskega in 

urbanističnega načrtovanja v različnih merilih. Med drugim je vodila idejne in izvedbene projekte za Severni mestni park v 

Ljubljani in pripravo zelenih sistemov za Ljubljano in Celje. V teoretično raziskovalnem delu se na UIRS ukvarja s tematiko 

načrtovanja mestne krajine, pripravo metodologij, usmeritev in podrobnejših pravil za načrtovanje in urejanje mestnih 

zelenih površin, zelenega  sistemov in zelene infrastrukture. Proučuje pomen in značilnosti posameznih tipov zelenih 

površin in odprtega prostora, opredeljevanje funkcij in tipologije, vprašanja njihove kakovosti ter usmerjanja njihovega 

razvoja in upravljanja. Že več desetletij se strokovno vključuje v številne mednarodne in domače aplikativno raziskovalne 

projekte. Med drugim je vodila je pripravo strokovnih podlag za izdelavo smernic za načrtovanje zelenega sistema in je so-

avtorica priročnika MOP Zeleni sistem mest in naselij, Usmerjanje razvoja zelenih površin.  Poglobljeno se ukvarja tudi z 

vprašanji načrtovanja zelenih površin za krepitev javnega zdravja, spodbujanje telesne aktivnosti in kakovost bivanja in je 

vodja  programov Ven za zdravje ter so-avtorica istoimenskega priročnika za načrtovanje zelenih površin za spodbujanje 

telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga.  

Jana Kozamernik je krajinska arhitektka, ki deluje na področjih načrtovanja krajine, odprtega prostora in mestnih zelenih 

površin ter urbanizma. Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije (www.uirs.si) je delno zaposlena kot raziskovalka 

od leta 2018. Skupaj s kolegico vodi biro Landstudio 015., d.o.o. S področja krajinskoarhitekturnega projektiranja in 

prostorskega načrtovanja ima več kot 10 let delovnih izkušenj. Kot projektantka sodeluje z različnimi skupinami, na 

domačih in mednarodnih natečajih je prejela več nagrad in priznanj. Ukvarja se s projektiranjem različnih javnih odprtih 

prostorov – parkov, igrišč (npr. igrišče ob Muri, Krog), urbanih površin (npr. prenova jedra Laškega), pokopališč, prostorov 

ob javnih zavodih (npr. zapori Dobrunje v Ljubljani), tematskih športno-rekreacijskih območij (npr. dostopni vodni center 

Brežice) ipd. Je pooblaščena krajinska arhitektka, članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in od 2021 

predsednica Društva krajinskih arhitektov Slovenije. V okviru Urbanističnega inštituta RS sodeluje v nekaterih domačih in 

evropskih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih ter na drugih strokovnih nalogah različnih prostorsko 

načrtovalskih ravni. Je soavtorica priročnika MOP: Zeleni sistem mest in naselij, usmerjanje razvoja zelenih površin (2020) 

in priporočil MOP: Priporočila za izdelavo urbanistične zasnove (2021) in Priporočila za izdelavo krajinske zasnove (2021). 

Ukvarja se tudi z vprašanji načrtovanja zelenih površin za krepitev javnega zdravja, je soavtorica priročnika za načrtovanje 

zelenih površin za spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega življenjskega sloga, Ven za zdravje (2019). 

Več o programu Ven za zdravje: povezava na spletno stran Ven za zdravje. 

Naročilo brezplačnega priročnika Ven za zdravje: povezava na naročilnico. 
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