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Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK
27. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Ljubljana, Mestni muzej, 3. junija 2016
Letos je Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije organiziralo že
27. Sedlarjevo srečanje z naslovom Vizije prostorskega razvoja – zelena tirna
infrastruktura.
Srečanja, ki je potekalo 3. junija 2016
v Ljubljani, se je udeležilo skoraj 80 kolegov in gostov iz Slovenije in tujine.
Prišli so tudi povabljeni gostje, g. Zoran
Janković, župan Ljubljane, ga. Barbara
Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja MOP, g. Zoran Hebar, podpredsednik Udruženja hrvatskih urbanista,
in g. Jože Novak, predsednik Društva
krajinskih arhitektov Slovenije. S svojimi predstavitvami ali prisotnostjo so
nas obogatili vidni aktivni in upokojeni
kolegi urbanisti in prostorski planerji.
27. Sedlarjevo srečanje je potekalo v sklopu dogodkov Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016 (http://www.ljubljana.si/si/zelena-prestolnica/) in v okviru
dogodkov Evropskega tedna trajnostnega razvoja – ETTR (European Sustainable Development Week – ESDW), ki je
potekal od 30. maja do 5. junija 2016.
Na povezavi (www.esdw.eu) je vzpostavljen spletni portal vseh dogodkov.
Pogledali smo skozi prizmo razvoja
evropskih infrastrukturnih koridorjev
Baltsko-jadranskega in Sredozemskega,
ki potekata skozi Slovenijo, in obravnavali infrastrukturno prioriteto drugi
tir Divača–Koper. Ugotovili smo, da
manjka jasna vizija za razvoj železnic
v Sloveniji, da pomembni projekti stojijo in da je poleg državno pomembnih
projektov treba spodbujati tudi mestni
in primestni tirni promet.

Spomnili smo na izvedbo slovenskega
avtocestnega križa, ki je po anketah javnega mnenja največji dosežek urejanja
prostora Slovenije v zadnjem stoletju.
»Pomeni zgodovinsko prelomnico v
povezanosti in dostopnosti našega nacionalnega prostora in njegovi vključitvi
v evropsko prometno omrežje. Pomeni
novo prelomnico od izgradnje železnic
pred stoletjem in več, to je še v časih
avstro-ogrske monarhije …« je zapisano
v obrazložitvi žirije Nagrade Maks Fabiani, ki je projektu v letu 2015 podelila
posebno jubilejno odličje.
Namen srečanja je bil spodbuditi strokovno in laično javnost h kritično konstruktivni razpravi, obenem pa vladajoče strukture na državni in lokalni ravni
k pravim in pravočasnim odločitvam
in ukrepom. Prijave k nastopom ter živahna debata so pokazale, da gre za zelo
aktualno temo. Zato smo se na srečanju
dogovorili, da bomo sklepe srečanja po-

slali odgovornim na državni ravni. Objavljeni so v tem zborniku …
Obenem bomo jeseni 2016 ob izidu
zbornika 27. Sedlarjevega srečanja pripravili okroglo mizo. Lanska okrogla
miza je pokazala, da so se nekateri odzivi na tematike junijskega Sedlarjevega
srečanje oblikovali do jeseni. Zbornik
27. Sedlarjevega srečanja bo izšel v okviru posebne številke revije Urbani izziv,
zato bo okrogla miza s predstavitvijo
potekala na Urbanističnem inštitutu
Republike Slovenije. Datum dogodka
bo objavljen na spletni strani društva
www.dupps.si in Urbanističnega inštituta RS. Vljudno vabljeni.
Dr. Liljana Jankovič Grobelšek
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev
Slovenije, Ljubljana, Slovenija
E-pošta: drustvo.dupps@gmail.com
Splet: http://www.dupps.si

Slika 1: Uvodni pozdrav dr. Liljane Jankovič Grobelšek, predsednice društva (foto: Rok Grobelšek)
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Slika 2: Pozdravni govor g. Zorana Jankovića, župana Ljubljane (foto: Rok Grobelšek)

Slika 3: Predavatelji prof. Bogdan Zgonc, Metod DiBatista, Ljubo Žerak, Karla Jankovič in Mojca
Šašek Divjak so pozorno poslušali prispevke (foto: Rok Grobelšek).

Sliki 5 in 6: Živahne razprave med udeleženci ob odmoru (foto: Rok Grobelšek)

Slika 4: Razprava ob koncu srečanja je bila aktivna in tvorna, rezultat te so bili sklepi srečanja
s konkretnimi predlogi kot podporo projektom (foto: Rok Grobelšek).
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