
Urbani izziv, strokovna izdaja, 2018

144 Predstavitve in informacije 

Liljana JANKOVIČ GROBELŠEK
Mojca ŠAŠEK DIVJAK

29. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 1. junij 2018

Letos je Društvo urbanistov in prostor-
skih planerjev Slovenije organiziralo že 
29. Sedlarjevo srečanje urbanistov in 
prostorskih planerjev Slovenije, tokrat 
z naslovom  Od prostorskega načrto-
vanja do upravljanja prostora.

Srečanja se je udeležilo okrog 120 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, Sni-
gdha Jain iz podjetja WSP iz Londona 
in drugi.

Pregled predstavitev (19 prispevkov) 
nakazuje veliko raznovrstnost tem – 
od obravnave bolj splošnih vprašanj, 
razprave o novosprejeti zakonodaji do 
zakonodajnih pobud in predstavitev 
konkretnih mikro- in makrourbanistič-
nih oz. prostorskih projektov. Rdeča nit 
srečanja je bila ideja, ki je bila zapisana v 
naslovu, da prostorsko načrtovanje, če-
prav se vse začenja z njim, še ne zadošča 
za usmerjanje in oblikovanje prostorske-
ga razvoja. Poudarek je bil na celovitem 
upravljanju prostora, ki vključuje različ-
ne ravni in številne akterje, ki morajo 
usklajevati interese v prostoru. Pri tem 
ne gre za avtokratsko obvladovanje pro-
stora, ampak za upoštevanje različnih 
interesov in potreb, sposobnost pove-
zovanja med posameznimi strukturami 
in skupinami, vendar s ciljem prostorsko 
ugodnih in sprejemljivih rešitev, ki mo-
rajo biti tudi trajnostno usmerjene.

Namen srečanja je bil  predvsem spod-
buditi strokovno javnost k predstavitvi 
primerov dobrih praks in orisu težav, s 
katerimi se srečujejo akterji. Predavanja 

Slika 1: Zbiranje udeležencev v prijetnem ambientu Fužinskega gradu (foto: Rok Grobelšek)

Slika 2: Pogled na poslušalce v dvorani (foto: Rok Grobelšek)

Slika 3: Dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica DUPPS, in Boštjan Cotič, moderator sre-
čanja (foto: Rok Grobelšek).
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so spodbudila aktivne razprave, ki smo 
jim letos namenili več časa. V končnem 
delu smo predlagali sklepe srečanja in se 
dogovorili, da jih bomo poslali odgovor-
nim na državni ravni in tudi občinam. 
Sklepi so objavljeni tudi v tej številki 
revije Urbani izziv, in sicer v okviru 
zbornika 29. Sedlarjevega srečanja. 
Videoposnetek celotnega srečanja pa je 
dostopen na spletnem naslovu: 
https://www.youtube.com/
watch?v=cCJUVTfsmpo

V povezavi z dogodkom sta bili v predd-
verju dvorane v MAO od 31. maja do 5. 
junija 2018 postavljeni tudi razstava ob 
60-letnici Društva urbanistov in razsta-
va del nagrade Maks Fabiani za obdobje 
2015–2017. 

Jeseni  2018 bomo ob izidu zbornika 
29.  Sedlarjevega srečanja že četrtič za-
pored pripravili okroglo mizo. Odzive 
na teme junijskega srečanja bomo tako 
ponovno osvežili jeseni. Zbornik 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.

Dr. Liljana Jankovič Grobelšek in dr. Mojca 
Šašek Divjak 
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev 
Slovenije, Ljubljana, Slovenija
E-pošta: drustvo.dupps@gmail.com
Splet: http://www.dupps.si

Slika 4: Druženje med odmori je pomemben del srečanja (foto: Rok Grobelšek).

Slika 5: Živahna razprava med odmorom – dr. Pavel Gantar, nekdanji minister MOP, prof. Janez 
Koželj, podžupan MOL, in dr. Viktor Pust (foto: Rok Grobelšek)


