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Posebne izdaje revije Urbani izziv
Znanstveni svet Urbanističnega inštituta Republike Slovenije je leta 2009 začel temeljito reformo revije Urbani izziv. Cilj reforme je bil dvigniti kakovost revije in
doseči raven, ki bo primerljiva z drugimi znanstvenimi revijami po svetu na področju prostorskega načrtovanja. Naloga je bila zaupana meni, kot (takrat novemu)
uredniku revije. Dve leti po tem z zadovoljstvom ugotavljam, da je bilo do zdaj
že veliko narejenega. Rezultati se med drugim kažejo tudi v tem, da je bila revija
na podlagi evalvacije kakovosti vsebin zadnjih dveh letnikov sprejeta v pomembne
mednarodne bibliografske baze, zaradi česar se je zanimanje tujih avtorjev za objavljanje v Urbanem izzivu zelo povečalo. Da pa zaradi tega naša revija ne bi izgubila
svojega prvotnega poslanstva, to je vloge osrednje revije na področju prostorskega
načrtovanja v Sloveniji, smo z letošnjim letom začeli izdajati tudi tako imenovane
posebne izdaje, ki so namenjene izključno strokovni obravnavi problemov urejanja
prostora v Sloveniji. S tem želimo:
• omogočiti najširšemu krogu domačih strokovnjakov objavo strokovnih prispevkov o različnih temah na področju prostorskega načrtovanja;
• objavljati strokovne vsebine, ki so pomembne za stroko v Sloveniji;
• objavljati vsebine, ki služijo kot strokovna pomoč vsem akterjem, ki sodelujejo
v različnih procesih oziroma pri aktivnostih prostorskega načrtovanja na vseh
ravneh odločanja (lokalni, občinski, regionalni in državni).
Odziv na povabilo za pripravo prispevkov za objavo v prvi posebni izdaji revije
Urbani izziv je presegel vsa pričakovanja – tako glede raznovrstnosti vsebin s področja prostorskega načrtovanja v Sloveniji in kakovosti prispevkov ter raznolikosti
ustanov, iz katerih prihajajo avtorji, kot tudi glede številčnosti prispevkov. Zaradi
prostorskih omejitev nekaterih člankov, ki so jih avtorji poslali po izteku roka za
oddajo, celo nismo mogli sprejeti za objavo v letošnji posebni izdaji, za kar se opravičujemo. Vendar je vse to tudi potrditev, da je bila odločitev, da začnemo izdajati
posebne izdaje revije, pravilna in (mogoče celo) nujna. Hkrati pa je to za Urbanistični
inštitut Republike Slovenije kot izdajatelja velika pohvala in tudi spodbuda ter obveza, da z izdajanjem posebnih izdaj nadaljuje tudi v prihodnje. Vsem, ki ste nam s
sodelovanjem s prispevki, z nakupom ali branjem te publikacije izkazali zaupanje, se
v imenu vsega Inštituta iskreno zahvaljujem. Želim vam (še) veliko posebnih izzivov!
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