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732. Sedlarjevo srečanje

Pozdravni nagovor gospoda Georgia Bangieva, generalnega direktorja 
Direktorata za prostor, graditev in stanovanja

Spoštovani udeleženci in cenjeni organizatorji današnjega Sedlarjevega srečanja!

Ko ste spomladi izbrali temo današnjega srečanja Urbanistično načrtovanje skozi prizmo 
pandemije – izzivi in predlogi, smo vsi upali, da se bomo pogovarjali o pandemiji v pre-
teklem času. Danes žal vidimo, da ni tako.

Če temu dodamo še podnebno krizo, največjo krizo, v kateri smo že, čeprav je morda 
nočemo in ne znamo sprejeti, imamo na dlani vsebine, s katerimi se morata že danes 
soočati urejanje prostora in urbanizem.

Vsega tega se zavedamo tudi pri Ministrstvu za okolje in prostor in v Direktoratu za 
prostor, graditev in stanovanja. Naše dejavnosti že potekajo v okviru poudarjenih vsebin.

Javne površine, tako grajene kot zelene, v mestih in naseljih so tema, ki jo obravnavamo v 
predlogu strategije prostorskega razvoja Slovenije in Državnem prostorskem redu. Izdali 
smo priročnik Zeleni sistem v mestih in naseljih, kmalu bo izšel tudi priročnik Javne 
odprte grajene površine. Pomen vzpostavljanja in ohranjanja javnih površin v kontekstu 
zagotavljanja kakovostnega bivalnega okolja in blaženja posledic podnebnih sprememb 
obravnavamo tudi v predlogu ZUreP-3, tako z nekoliko spremenjeno definicijo kot z 
vključitvijo javnih površin med obvezne vsebine OPN.

Kot dve od ključnih ureditev v predlogu ZUreP-3, ki ga je junija sprejela vlada, septembra 
pa se s splošno razpravo začne zakonodajni postopek, želim poudariti vzpostavitev instru-
mentov, s katerimi bomo zgradili in okrepili medsektorsko sodelovanje pri načrtovanju 
prostorskih ureditev in povezavo celovite presoje vplivov na okolje s postopkom priprave 
prostorskih izvedbenih aktov.

Oblikovanje novih prostorskih in urbanističnih rešitev, tudi takih, ki jih danes še ne pozna-
mo, uporaba že uveljavljenih orodij in novih, še neuporabljenih ali neznanih, so vsebine, s 
katerimi se bo lahko stroka na področju urejanja prostora in urbanizma zasidrala v družbi 
kot pomemben akter oblikovanja rešitev, ki bodo obravnavale izpostavljena stanja. Novi 
pristopi bodo morali temeljiti na še večji povezanosti strokovnjakov različnih strok, veliko 
bolj na povezovanju različnih znanj in vedenj za iskanje in oblikovanje novih rešitev, na 
sodelovanju med strokovnjaki, uporabniki prostora in politiki. Prostorski načrtovalci in 
urbanisti bi morali pri tem najti svoje mesto, saj so iskanje in razumevanje različnih stro-
kovnih pogledov na poudarjen problem, soočanje med pričakovanji o ohranjanju statusa 
quo ter željami in potrebami po spremembah, usklajevanje različnih interesov in iz tega 
izhajajoče oblikovanje rešitev bistveni deli modus operandi vašega dela.

Iz programa današnjega srečanja je razvidno, da ste se že soočili s številnimi vprašanji 
prostorskega načrtovanja in urbanizma, ki so postala jasnejša skozi prizmo pandemije, in 
veseli me, da jih boste danes delili z nami.

Želim vam uspešno delo!
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