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27. Sedlarjevo srečanje

Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek,
predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Spoštovani!
Lepo pozdravljeni na letošnjem 27. Sedlarjevem srečanju Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, ki smo ga pripravili in ga promoviramo:
• v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja in
• Zelene prestolnice Evrope 2016 – tu je platforma »Ljubljana Zate«.
Društvo urbanistov že 60 let soustvarja urbanistično in planersko realnost Slovenije. Treba
je spomniti na spoštovanja vreden jubilej, vendar bo praznovanje ob obletnici počakalo.
Ideje imamo, zbiramo finančna sredstva in vabimo kolege, ki bodo delali.
Za navdih ob obletnici poglejmo: za nami so zvezdniški časi (vsaj z današnjega vidika
je tako videti), v katerih so svojo kritično strokovnost in obenem relativno neodvisnost
strokovnih mnenj javno izražali veliki predniki – prof. Sedlar, prof. Vurnik, moj mentor
prof. Vladimir Braco Mušič in številni drugi. S svojim delovanjem so vplivali na odločevalce – državne in lokalne politike, gospodarstvo.
Prof. Mušič mi je govoril, da nikoli ni bilo preprosto, taki ali drugačni pritiski in blokade,
času primerni. Vendar za ljubljanskega župana Hribarja vemo, da je s pomočjo stroke – Fabianija in drugih – zgradil popotresno Ljubljano, za njim je Ljubljano obogatil Plečnik.
Zdaj, lahko rečemo, mesto doživlja novo renesanso. V tem ni popolnoma osamljeno, tudi
druga slovenska mesta se prebujajo v sodoben prostorski razvoj.
Kaj pa državna raven, kje smo tu? Že leta izjemno veliko energije namenjamo spremembam
zakonodaje – enkrat zanjo, drugič proti njej. Menim, da bi morala zakonodaja pravilno
podpreti urbanizem in prostorsko načrtovanje, naj bo dovolj sodobna, da bo omogočila
pravi razvoj in obenem držala vrednote javnega skupnega interesa nad vsem. Taka nam
bo najbolj v podporo.
In trajnostni zeleni promet, med njim tirni? Promet je osnova, je komunikacija med ljudmi
in kraji. Zato je odgovornost družbe, države, da se tega zaveda in omogoči urbanistom,
strokovnjakom, da pripravimo kakovostne rešitve, ki bodo tudi realne ter usklajene s potrebami ljudi in potenciali prostorov. In nato mora država te projekte izvesti – zgraditi.
Danes želim vsem čim bolj kritične in obenem konstruktivne predstavitve in razprave, ki
jim bodo sledile. Kot sklep srečanja bomo pripravili sporočilo javnosti in politiki – nerazvoja slovenske železniške infrastrukture imamo dovolj, ali ne?
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