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Mojca ŠAŠEK DIVJAK
Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 31. maj 2019
Letošnje Sedlarjevo srečanje, ki ga je pripravilo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, je bilo jubilejno, že 30. po vrsti. Prvo tovrstno urbanistično srečanje z naslovom In memoriam Saša Sedlar je potekalo leta 1978 v
Ljubljani in je bilo posvečeno spominu
na Sašo Sedlarja, uspešnega slovenskega
in jugoslovanskega urbanista in profesorja, ki je začel urbanistično-prostorski
študij pri nas. Sledila so skoraj vsakoletna srečanja v različnih krajih Slovenije,
ki so bila velikokrat dvodnevna. Od
leta 2011 smo se srečevali v Ljubljani
na enodnevni prireditvi, letos že tretjič
v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje
v Fužinskem gradu.

Slika 1: Zbiranje udeležencev na dvorišču Fužinskega gradu (foto: Tone Müller)

Na tokratnem jubilejnem srečanju z
naslovom Razvojni trajnostni projekti –
primeri dobrih praks za mesta in podeželje smo poudarili trajnostne vidike
urbanizma in prostorskega načrtovanja
in predstavili primere dobre prakse. Na
srečanju je bilo prisotnih malo več kot
100 urbanistov in prostorskih načrtovalcev iz vse Slovenije, raznovrstnih profilov in zaposlitev, z občin, ministrstev,
podjetij, fakultet, inštitutov idr.
Ker je bilo prijavljenih veliko število kakovostnih referatov, smo morali uvesti še
dodatno sekcijo v dopoldanskem času. S
tem smo dali vsem sprejetim avtorjem
možnost predstavitve, kljub temu pa je
bilo tudi dovolj časa za razprave. Predstavljenih je bilo 24 prispevkov, ki jih je
napisalo kar 45 avtorjev.
Med gosti so pozdravne nagovore pripravili gospa Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja Ministrstva
za okolje in prostor, prof. Janez Koželj,
podžupan Mestne občine Ljubljana,
Urbani izziv, strokovna izdaja, 2019

Slika 2: Uvodni nagovor dr. Mojce Šašek Divjak, predsednice DUPPS (foto: Urban Vamberger)

Slika 3: Zanimiva predstavitev prof. Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana (foto:
Urban Vamberger)
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dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega
inštituta Republike Slovenije, ki je sponzor publikacije Urbani izziv z zbornikom člankov s Sedlarjevih srečanj. Prof.
dr. Andrej Pogačnik je v uvodnem delu
govoril o širšem pogledu na trajnostne
razvojne projekte v njihovi zgodovinski,
planetarni in slovenski razsežnosti.
Sledil je sklop Prostorskonačrtovalski pristopi, ki je bil izveden plenarno. Delo se
je nato nadaljevalo v dveh vzporednih
sekcijah: Trajnostna mobilnost in promet
v veliki dvorani ter Kakovost bivanja in
trajnostni razvoj skozi perspektivo urejanja prostora v preurejenih prostorih
kavarne. Obe sekciji sta bili dobro obiskani. Po odmoru za kosilo in krajšem
druženju na sončnem dvorišču je sledil
spet plenarno izveden sklop Prenova
degradiranih območij. Po vsakem sklopu
je bila krajša razprava, po končni popoldanski razpravi pa smo predlagali sklepe
srečanja ter se dogovorili, da jih bomo
poslali odgovornim na državni upravi,
občinam in medijem.
Povezave na videoposnetke 30. Sedlarjevega srečanja, ki so v 4 delih, najdete
na spletnih straneh društva, in sicer
pod kategorijo Novice društva. Namen
srečanja, da si urbanisti in prostorski
načrtovalci iz vse Slovenije predstavijo
opravljeno delo v zadnjem obdobju in
kritično pregledajo problematiko, je
bil vsekakor dosežen. Za organizacijo
in celoten dogodek smo dobili veliko
pozitivnih ocen in odzivov.
Jeseni letos bomo ob izidu zbornika
s 30. Sedlarjevega srečanja, ki bo izšel
v okviru revije Urbani izziv, skupaj z
Urbanističnim inštitutom Republike
Slovenije pripravili že tradicionalno
okroglo mizo v knjižnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije in
osvežili predstavljeno tematiko ter pregledali odzive na sklepe srečanja. Datum
dogodka bo objavljen na spletnih straneh društva in Urbanističnega inštituta
Republike Slovenije.
Vljudno vabljeni!

Slika 4: Pogovor ob kavi, v ospredju dr. Pavel Gantar, nekdanji minister Ministrstva za okolje
in prostor, in prof. Janez Koželj (foto: Urban Vamberger)

Slika 5: Projekt revitalizacije središča Lendave je predstavil prof. mag. Peter Gabrijelčič, tudi
avtor obnove Fužinskega gradu iz leta 1990 (foto: Urban Vamberger).

Slika 6: Razprava se je nadaljevala zunaj s prigrizki (foto: Tone Müller)
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