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Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK

28. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2. junija 2017

Letos je Društvo urbanistov in prostor-
skih planerjev Slovenije organiziralo 
28. Sedlarjevo srečanje z naslovom Ur-
bana regeneracija.

Srečanja, ki je potekalo 2. junija 2017 v 
Ljubljani, se je udeležilo več kot sto ko-
legov in  gostov, med njimi ga.  Barbara 
Radovan, generalna direktorica Direk-
torata za prostor, graditev in stanovanja 
MOP, prof. Janez Koželj, podžupan 
Mestne občine Ljubljana, prof. dr.  An-
drej Pogačnik in dr. Pavle Gantar. S 
predstavitvami in/ali sodelovanjem 
v  razpravah so srečanje obogatili vidni 
kolegi urbanisti in prostorski planerji. 
Veseli smo bili tudi prisotnosti mlajših 
kolegov in študentov.

Na srečanju smo obeležili spomin na 
prof. Jožeta Plečnika ob 60. letnici nje-
gove smrti in šopek s srečanja tokrat pr-
vič odnesli na grob prof. Saše Sedlarja 
na Žalah v Ljubljani.

Z letošnjim strokovnim srečanjem smo 
se posvetili aktualni urbanistični temi 
urbane regeneracije, v luči vse večje 
potrebe po ponovni uporabi, prenovi, 
revitalizaciji in vgradnji območij mest 
in naselij. Tema urbana regeneracija je 
bila zelo aktualna  – pritegnila je zani-
mive predavatelje in spodbudila živahne 
razprave. Na srečanju smo obravnavali 
potenciale za prenovo in ponovno rabo 
že pozidanih mestnih površin in degra-
diranih območij. V praksi je urbano 
prenovo pogosto težko izvesti zaradi 
številnih omejitev, na primer neureje-
nih lastniških stanj, ki se ob odsotnosti 
ustrezne nepremičninske zakonodaje ne 
rešujejo dovolj hitro, da bi lahko pre-
nova učinkovito nadomestila posege 

Slika 1: Uvodno predavanje prof. Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana (foto: 
Aljaž Lepšina)

Slika 2: Sledilo je predavanje prof. dr. Andreja Pogačnika (foto: Aljaž Lepšina).

Slika 3: Pogled na poslušalce v dvorani (foto: Aljaž Lepšina)
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na kmetijska zemljišča. In čeprav nas 
prostorska in kmetijska zakonodaja že 
desetletja usmerjata v izrabo pozidanih 
površin, preden bi posegli na neokrnje-
na kmetijska in gozdna zemljišča, praksa 
kaže drugačno stanje. 

Namen srečanja je bil spodbuditi pred-
vsem strokovno javnost k predstavitvi 
primerov dobrih praks in obenem k 
orisu težav, s katerimi se akterji srečujejo 
pri projektih mestne regeneracije. Pre-
davanja so spodbudila aktivne razprave, 
ki smo jim letos namenili več časa. V 
končnem delu srečanja smo predlagali 
sklepe srečanja in se dogovorili, da jih 
bomo poslali odgovornim na državni 
ravni in tudi občinam. Sklepi so obja-
vljeni tudi v tej številki revije Urbani 
izziv, in sicer v okviru zbornika 28. Se-
dlarjevega srečanja.

Jeseni  2017 bomo ob izidu zbornika 
28.  Sedlarjevega srečanja ponovno pri-
pravili okroglo mizo. Zaporedni okrogli 
mizi doslej sta namreč pokazali, da so 
se odzivi na tematike junijskega Se-
dlarjevega srečanja oblikovali do jeseni. 
Zbornik 28.  Sedlarjevega srečanja bo 
izšel v  okviru strokovne številke revije 
Urbani  izziv, zato bo okrogla miza po-
tekala na Urbanističnem inštitutu Re-
publike Slovenije.  Datum dogodka bo 
objavljen na spletni strani društva www.
dupps.si in Urbanističnega inštituta RS. 
Vljudno vabljeni.
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Slika 4: Razpravo ob koncu srečanja je vodil dr. Pavle Gantar. Rezultat so sklepi srečanja (foto: 
Aljaž Lepšina).

Sliki 5 in 6: Živahne razprave udeležencev med odmori (foto: Aljaž Lepšina)


