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6 32. Sedlarjevo srečanje

Uvodni nagovor dr. Alme Zavodnik Lamovšek, predsednice 
Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Spoštovani gostje, spoštovane udeleženke in udeleženci letošnjega Sedlarjevega sre-
čanja!

Za nami je zelo nenavadno in težko leto, ki je preseglo še tako dovršeno znanstveno 
fantastiko in si ga pred epidemijo covida-19 verjetno niti v najbujnejši domišljiji ne 
bi mogli predstavljati. Pa vendar smo tudi lani, tik pred zaprtjem javnega življenja v 
vsej državi, izvedli Sedlarjevo srečanje. Danes pa se veselimo, da smo lahko ponovno 
skupaj – sicer na hibridni način, kot se je v zadnjem letu uveljavil izraz za srečanja, 
ki deloma tečejo v živo, deloma na daljavo, pa vendar. Epidemija nas je tako skupaj 
z zdravstveno izkušnjo zelo hitro naučila oz. kar prisilila v množično uporabo di-
gitalne tehnologije. Kar se je včeraj zdelo še nesprejemljivo ali nemogoče, je danes 
stvar običajne uporabe. Hkrati ugotavljamo, da so se začeli spreminjati tudi druge 
navade in vedenje, v družbenem in prostorskem smislu. Veliko ljudi je v času zaprtja 
ponovno odkrivalo pomen odprtih zelenih površin, pešdostopnost nekaterih storitev 
in prednost bivanja v samostojnih enodružinskih hišah.

Tema letošnjega Sedlarjevega srečanja so prav zato epidemija in izkušnje urbanis-
tičnih in prostorskih strokovnjakov, ki lahko s svojo ustvarjalno močjo pomagajo 
premagati trenutno zdravstveno, družbeno in gospodarsko krizo, ki se je pojavila 
predvsem v nekaterih panogah.

Čeprav je naša izkušnja, merjena v času, kratka, so spremembe globoko zarezale v 
dojemanje sveta, prostora, družbe, celo naših najbližjih … Danes bomo tako spre-
mljali 15 prispevkov, ki vsi obravnavajo epidemijo z vidika njenega poteka in spre-
minjanja rabe prostora, trenutnega položaja ter njenega vpliva na prihodnji razvoj 
in izvajanje dejavnosti v prostoru. Prispevke smo razdelili v tri vsebinske sklope. V 
prvem se avtorji sprašujejo o spreminjanju obstoječih prostorskih struktur, v drugem 
razmišljajo o prostorskih izzivih za varno in zdravo življenje v razmerah med epide-
mijo in po njej, v zadnjem sklopu pa je pozornost namenjena predvsem prostorskim 
potencialom za ponoven gospodarski razvoj. 

V nadaljevanju predajam besedo našim uvodničarjem, posebni gostji iz Združenega 
kraljestva in avtorjem današnjih prispevkov. Vsem prisotnim v dvorani in tistim na 
daljavo pa želim prijetno druženje na 32. Sedlarjevem srečanju!
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