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6 29. Sedlarjevo srečanje

Uvodni nagovor dr. Liljane Jankovič Grobelšek,  
predsednice Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije

Spoštovani, vsi skupaj prisrčno pozdravljeni na 29. Sedlarjevem srečanju urbanistov ob 
dobri 60-letnici Društva!

Vsako leto nas je več in vse bolj smo raznovrstni – iz občin, podjetij, fakultet, inštitutov, 
uprav, ministrstev – letos za okolje in prostor, kulturo, finance in od drugod. Različnih 
poklicev – to nas plemeniti, širi področja znanja in vedenja. Vsi skupaj smo urbanisti, 
planerji. 

Smo tudi različnih generacij – gre za prehajanje znanja in izkušenj. Ker so časi drugačni, 
urbanisti pa smo vedno bili in smo družbeno angažirani strokovnjaki, ki nekoč in danes – 
usmerjamo in ozaveščamo splošno javnost, politiko, investitorje, drugič smo morda del 
njih. In to počne vsak pri vsakodnevnih prizadevanjih. Kar uspemo pravega omogočiti 
ali preprečiti – vse šteje in je pomembno.

Pomemben je naš odnos do dela, zavezanost svojemu poklicu v javnem interesu. Kot je 
nekoč dejal Plečnik: »Poštenost je tudi to, da imate za svoj poklic zadosti znanja in srčne 
kulture, da ste zmožni vršiti svoj poklic v korist človeštva.«

Z veseljem ugotavljam, da srečanje dobiva nove dimenzije.

Vsako leto osvetljuje novo temo, področje, aktualna vprašanja. Lani smo uspešno končali 
razpravo o urbani regeneraciji, letos se posvečamo še širši temi »od prostorskega načrto-
vanja do upravljanja prostora«, drugo leto bo morda čas za pogovor o učinkih nove za-
konodaje, morda potrebnih spremembah in vprašanjih iz prakse, o primerih dobre prakse.

Srečanje omogoča strokovna druženja in razprave – vabljeni, da se v razpravah oglasite 
posebej tisti, ki nimate prispevkov, da se sliši širši glas. Veseli bomo vseh mnenj, vprašanj, 
predlogov, tudi kritičnih pogledov. 

Srečanje počasi (spet) dobiva mednarodno dimenzijo, ki širi obzorja. Letošnja tuja pred-
stavnica prihaja iz Londona.

Hvala vsem, ki sta nas počastili s tem, da ste prišli, in hvala mojim kolegom v društvu, ki 
pomagajo v svojem prostem času – Mojca Šašek Divjak, Angelca Rus, Manca Jug, Tomi 
Vauda, Alma Zavodnik Lamovšek, Toni Prosen in Boštjan Cotič, ki današnje srečanje 
tudi moderira.
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