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Kako daleč vidimo?

Vprašanje, ki ga lahko razumemo na dva načina, ima dve di-
menziji – prostorsko in časovno. Ali je pomembnejša pot ali 
cilj, načrtovanje ali izvedba? Idealno ni enega brez drugega. 
Dobro je, če zadovoljstvo najdemo tako v delu kot v rezultatih 
in zasluženem počitku. Končanim projektom pa sledijo vedno 
novi projekti in izzivi. 

Po več kot osmih letih uspešnega in predanega dela je funkcijo 
glavnega urednika revije Urbani izziv sklenil Boštjan Kerbler. 
Uredniško delo bo nadaljeval pri strokovni izdaji revije. V ime-
nu uredniškega odbora se mu lepo zahvaljujem za dosedanje 
delo! Lahko rečemo, da je to sprememba v najboljšem trenutku 
in ob vseh doseženih zastavljenih ciljih: revija je mednarodno 
priznana, vključena je v številne tuje in domače bibliografske 
baze, dosega veliko citiranost, ima odprt dostop, ohranja in širi 
svoj krog bralcev. Upam, da bomo uspešno zgodbo s skupnimi 
močmi tudi nadaljevali. Za vsako številko revije stojijo avtorji, 
recenzenti, uredniki, prevajalci in lektorji, oblikovalci, tiskarji 
in nenazadnje vodstvo Urbanističnega inštituta Republike Slo-
venije, ki prispevajo svoj čas, svoje znanje in svoj trud, da revija 
obstaja in se razvija. Hvala vsem in toplo vabljeni k sodelovanju 
tudi v prihodnje!

Prva letošnja številka prinaša šest člankov, katerih avtorji 
predstavljajo raziskave in prostorsko-načrtovalske izzive iz vse 
Evrope, od Norveške, Švedske, Nemčije, Madžarske, Poljske, 
Bosne in Hercegovine do Slovenije. Zato je raznolika tudi vse-
bina: oblikovanje mestnega prostora in identitete v povojnem 
Sarajevu, razvoj novih in najbolj znanih trajnostnih sosesk v 
Evropi, razvoj podjetništva v predmestnih območjih, vprašanje 
lastništva stanovanj, načrtovanje novih sosesk, ki bodo imele 
identiteto, in razvoj zdravstvenih storitev za starejše, prilago-
jenih povpraševanju.

Upam, dragi bralci, da bo branje prijetno in poučno, ne glede 
na to, ali boste članke brali v elektronski ali tiskani obliki, v 
pisarni, na klopi v parku ali v viseči mreži ob morju. Vsem 
želim prijetno poletje in srečno, kamorkoli vas zanese pot skozi 
prostor in čas!
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