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Ob 55-letnici Urbanističnega inštituta Republike Slovenije

Prejšnji številki revije Urbani izziv sta obeležili njeno polno drugo desetletje izda-
janja, letošnje leto pa je v znamenju 55-letnice delovanja Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije. Inštitut je bil ustanovljen 24. maja 1955 z odlokom Izvršnega 
sveta Ljudske skupščine Republike Slovenije. Od leta 1962 je neodvisna razisko-
valna ustanova, leta 1993 pa ga je Vlada Republike Slovenije preoblikovala v javni 
raziskovalni zavod in kot tak deluje še danes. 

Po 55 letih je Inštitut (še vedno) osrednja slovenska znanstvenoraziskovalna usta-
nova na področju načrtovanja in urejanja prostora. Izvaja znanstvenoraziskovalne in 
razvojne projekte na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni, pri projektih 
pa se poudarja neposredni prenos rezultatov v vsakdanje življenje. 

Na Inštitutu je zaposlenih 30 raziskovalcev, ki sestavljajo interdisciplinarno skupino 
strokovnjakov različnih znanstvenih ved in disciplin, kot so arhitektura, krajinska 
arhitektura, geografija, geodezija, sociologija, ekonomija, umetnostna zgodovina in 
podobno. Zaradi tega so na Inštitutu področja raziskovanja zelo široka in obsegajo: 

•	 prostorsko načrtovanje,
•	 urbanistično načrtovanje in oblikovanje,
•	 krajinsko načrtovanje in oblikovanje,
•	 urbana prenova,
•	 upravljanje urbanih območij,
•	 regionalni razvoj,
•	 varstvo naravne in kulturne dediščine,
•	 varstvo okolja,
•	 informatika na področju urejanja prostora,
•	 stanovanjske študije,
•	 prometne študije,
•	 demografske študije za potrebe prostorskega načrtovanja,
•	 dostopnost za funkcionalno ovirane.

Poleg raziskovanja se Inštitut aktivno udejstvuje še pri dodiplomskem in podiplom-
skem izobraževanju, sodeluje pri mednarodnih izmenjavah, organizira konference, 
simpozije, posvete, predavanja, delavnice, tečaje in razstave. Inštitut v okviru svoje 
založbe »Urbani izziv − publikacije« izdaja znanstveno-strokovno revijo Urbani 
izziv ter druge strokovne in znanstvene publikacije. Pohvali se lahko tudi z največjo 
zbirko strokovne in znanstvene literature s področja načrtovanja in urejanja prostora 
v Sloveniji, ki je v knjižnici Inštituta oziroma v takoimenovenem INDOK centru za 
urejanje prostora dostopna vsem − strokovni in laični javnosti.

Urbanistični inštitut Republike Slovenije torej še vedno izpolnjuje naloge, zaradi 
katerih je bil ustanovljen. To ne nazadnje potrjuje tudi nova številka revije Urbani 
izziv, ki je pred vami. Želim vam prijetno branje!
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