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Urbani izziv 1989–2009 (2. del)

Revija Urbani izziv je v dvajsetih letih svojega obstoja postala slovenska vodilna 
periodična publikacija pri razširjanju znanstvenih in strokovnih dognanj ter obrav-
navi problemov urejanja prostora doma in v tujini. V tem času je v njej s prispev-
ki sodelovalo 325 različnih avtorjev. Objavljeno je bilo skoraj 500 znanstvenih in 
strokovnih člankov, in sicer v obliki tematskih člankov ali pa kot članki v rubrikah 
Razmišljanja, Odzivi, Metode in tehnike ter Prostorska informatika. Še dodatnih 
250 prispevkov je bilo objavljeno v obliki predstavitev, recenzij, poročil, informacij 
in intervjujev. Za vsako od 35 izdanih številk so bili spisani tematski uvodniki in 
oblikovane tematske naslovnice. Zlasti te dajejo reviji poseben ugled, imajo pa tudi 
posebno umetniško vrednost. 

V teh dvajsetih letih je postala revija Urbani izziv tudi mednarodno prepoznavna, k 
čemur je najbolj prispevalo to, da so od leta 1993 besedila v reviji objavljena tudi v 
angleškem jeziku. Dvojezično so bili sprva objavljeni povzetki tematskih člankov, od 
leta 1997 pa so bili tematski članki povsem dvojezični, drugi prispevki pa so imeli 
dvojezične povzetke. S to številko postaja Urbani izziv v celoti dvojezična revija.

Ob dvajsetletnici je revija pred novimi izzivi. Naš cilj je, da bi se v prihodnje s 
kakovostnimi članki prispevalo k razvoju znanosti in stroke na kar najvišji ravni, s 
čimer bi revija pridobila še večji mednarodni ugled in veljavo. Številka, ki je pred 
vami, potrjuje, da smo na pravi poti za uresničitev zastavljenega cilja. 

Kot smo navedli že v prejšnji številki, se Urbani izziv po dvajsetih letih poslavlja 
od tematskih številk, kar pomeni, da so sedaj v vsaki številki objavljeni prispevki 
z različnimi »prostorskimi« temami. Ob tem okroglem jubileju je bil v prejšnji 
številki že objavljen seznam tematskih izdaj za prvo desetletje, v tokratni številki pa 
objavljamo pregled tematskih izdaj drugega desetletja.

Tematske številke revije Urbani izziv (1999−2008): 
•	 Varnost in bivanje (junij 1999),
•	 Mestni načrt (december 1999),
•	 Urbane mreže (junij 2000),
•	 Drugačno bivanje (december 2000),
•	 Prenova mesta – grajeno okolje (junij 2001),
•	 Prenova mesta – odprti prostor (december 2001),
•	 Veliki projekti (junij 2002),
•	 Izgrajevanje mesta (december 2002),
•	 Prostorsko planiranje v mejah zakona (junij 2003),
•	 Podoba mesta v popularni kulturi (december 2003),
•	 Koridorji in poselitev (junij 2004),
•	 Evropa na vzhodu (december 2004),
•	 Problematični projekti (junij 2005),
•	 Sinergija iz sodelovanja – zagotavljanje legitimnosti? (december 2005),
•	 Pozabljeni modernizem mest (junij/december 2006),
•	 Prostor, okolje, stanovanje (junij/december 2007),
•	 Podoba mesta 1900:2000 (junij 2008),
•	 Mestne zelene površine (december 2008).

Upam, da so med navedenimi temami tudi takšne, ki so pritegnile vašo pozornost. 
Vse publikacije so še vedno na zalogi in jih je mogoče naročiti v uredništvu. Želim 
vam prijetno branje.
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