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Javna predavanja na Urbanističnem inštitutu Republike 
Slovenije 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije organizira javna in brezplačna predavanja o aktualnih strokovnih temah iz 
Slovenije in širšega mednarodnega prostora. Najave predavanj so objavljene v dnevnem časopisju in na spletni strani 
www.uirs.si, obveščanje pa poteka tudi z elektronsko pošto po predhodni prijavi na naslov predavanja@uirs.si. Na 
istem naslovu so na voljo vse dodatne informacije. Arhiv preteklih predavanj s povzetki je dostopen na povezavi 
http://www.uirs.si/dogodki_predavanja.asp.

Pregled predavanj od maja 2009 do aprila 2010

18. maj 2009
Invalidom (ne)dostopna Slovenija?  
Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do 
dostopa brez ovir 

Predavatelja: Barbara Kobal, Inštitut Republike 
Slovenije za socialno varstvo, Ljubljana, Slovenija, 
in Richard Sendi, Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Pravico invalidov do dostopa brez ovir določajo številni do-
kumenti na mednarodni in nacionalni ravni. Da bi ugotovili, 
kakšni so v Sloveniji dejanski učinki ukrepov, ki so določeni v 
teh dokumentih, je bila leta 2008 med invalidi in invalidskimi 
organizacijami opravljena obsežna raziskava, ki sta jo izvedla 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike 
Slovenije za socialno varstvo, sofinancirala pa Javna agencija za 
raziskovalno dejavnost in Ministrstvo za delo, družino in soci-
alne zadeve. Rezultate raziskave sta predstavila vodja projekta, 
Richard Sendi in Barbara Kobal, vabljena govornika pa sta bila 
Cveto Uršič, direktor Direktorata za invalide, in Boris Šuštaršič, 
predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. 

16. junij 2009
Nove oblike krajine mobilnosti  
Potenciali slovenskih avtocestnih prostorov 
kot generatorjev razvoja identitete 
lokalnega prostora v globalni mreži 

Predavateljica: Eva Prelovšek, Atelje Prelovšek, 
Ljubljana, Slovenija 
Moderator: Matej Nikšič, Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Eva Prelovšek je predstavila raziskovalno delo, ki ga je opravila 
na področju oblikovanja nove identitete slovenskega avtoce-
stnega prostora. V tej največji slovenski urbani mreži vseh časov 
imajo nekateri prostori potencial, da postanejo ogrodje za novo 
zaznavo naravne in kulturne dediščine, še posebej ob novem 
sistemu cestninjenja, ki uporabnikom omogoča večjo fleksi-
bilnost. Predavateljica je med predavanjem prikazala, kako 
je mogoče v prostoru tranzitnega avtomobilizma ustvarjati 
nove demokratične prostore, tudi z vnašanjem elementov, ki 
so vezani na identiteto pešcev, ter s tem ustvarjati in izkoristiti 
razvojne možnosti turizma. 

Predstavitve in informacije
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15. oktober 2009
Arhitektura Balkana 
Arhitektura kot pomemben kriterij pri 
opredelitvi Balkana kot raziskovalnega 
območja 

Predavateljica: Carmen Popescu, Univerza Pariz I – 
Sorbona, Pariz, Francija, in Fakulteta za umetnostno 
zgodovino državne umetniške univerze v Bukarešti, 
Bukarešta, Romunija  
Moderatorka: Breda Mihelič, Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija 

Carmen Popescu se v raziskavah osredotoča na arhitekturo v 
kontekstu nacionalne identitete in politike. Med predavanjem 
je poudarila odnos med centri in periferijo, kar je eno bistvenih 
vprašanj sodobnega zgodovinopisja, ki si prizadeva oblikovati 
nov pogled – bolj vključujoč, če ne koherentnejši – na prevla-
dujoče zgodovinske razprave na Zahodu. Predavateljica je na 
primeru balkanske arhitekture predstavila, kako se oblikuje ta 
novi pogled, in ob izbranih primerih opozorila, da v njem še 
vedno veljajo dvojna merila.

21. januar 2010
Zakladi Pohorja 
Kamnine, minerali in kristali Pohorja 
kot gradiva v slovenski arhitekturi in pri 
urejanju mestnih površin 
 
Predavatelji: Mojca Bedjanič, Zavod Republike Slovenije 
za varstvo narave, Maribor, Slovenija, Miha Jeršek, 
Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija, in 
Igor Cotič, Mineral, d. d., Podpeč, Slovenija 
Moderatorka: Kaliopa Dimitrovska Andrews, 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana, 
Slovenija

Pohorje je največji masiv magmatskih in metamorfnih kamnin 
v Sloveniji. Naravni kamen pohorski tonalit pomembno vpli-
va na prepoznavnost in identiteto slovenskih mest, tudi danes 
se uporablja pri gradnji nekaterih najpomembnejših zgradb v 
glavnem mestu in drugod po Sloveniji. Odgovorna naloga je, 
da se tako plemenito gradivo ohrani za prenovo arhitekturne 
dediščine in estetske dosežke v današnjem času. V predavanju 
so Mojca Bedjanič, Miha Jeršek in Igor Cotič predstavili geo-
loške zaklade, ki jih skriva Pohorje, in orisali vsebino knjižice 
Geološki zakladi Pohorja, ki poskuša bralcu približati in na 
preprost način razložiti včasih zelo zapleteno geološko zgo-
dovino Pohorja. 

Predstavitve in informacije

11. februar 2010
Kozolec – značilnost slovenske kulturne 
krajine 
Kulturna krajina s kozolcem v luči definicij 
kulturnih krajin svetovne dediščine 
UNESCO

Predavateljica: Maja Oven Stanič, Narodni muzej 
Slovenije, Ljubljana, Slovenija 
Moderator: Matej Nikšič, Urbanistični inštitut Republike 
Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Da je kozolec značilen za slovensko kulturno krajino, je opazil 
že Valvasor, ki je ta objekt tudi z risbo dokumentiral v kroniki 
Slava vojvodine Kranjske. Splošna pojavnost teh objektov se 
je ohranila do danes, le da jih večinoma vidimo zapuščene, 
pogosto tudi propadajoče. S pomočjo primerjave s kulturnimi 
krajinami, ki so na seznamu svetovne dediščine UNESCO, je 
predavateljica Maja Oven Stanič opozorila na pomen te zna-
čilne krajine v svetovnem merilu. Zavest o pomenu kulturne 
krajine s kozolci se je v zadnjem času nekoliko povečala in 
ponekod se lastniki že trudijo oživiti bolj tradicionalno kme-
tijstvo in agrarne naprave. Usoda večine pa še vedno ni go-
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tova. V okviru predavanja je predavateljica opozorila tudi na 
to problematiko in podala nekaj smernic za trajnejši obstoj te 
značilne kulturne krajine.

Viri slikovnega gradiva: Urbanistični inštitut Republike Slovenije,  
Eva Prelovšek, Carmen Popescu, Matjaž Bedjanič, Ismael & Essas & 
Steinberg

Pripravil: Matej Nikšič, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 
Ljubljana, Slovenija.

Predstavitve in informacije

22. april 2010
Urbani menedžment 
Nov pristop k upravljanju mest

Predavateljica: Irena Bačlija, Fakulteta za družbene vede 
Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija 
Moderatorka: Naja Marot, Urbanistični inštitut 
Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Mesta postajajo zaradi vse večjega števila nalog in pristojnosti, 
ki so prenesene z nacionalne ravni, tista ozemeljska enota, v 
kateri se vse bolj samostojno odloča o lastnem ekonomskem 
razvoju in konkurenčnih prednostih. Prepoznavanje pomemb-

nosti vloge urbanega upravljanja je po mnenju mnogih avtorjev 
najpomembnejši dejavnik za optimizacijo vodenja mesta. Na 
podlagi obsežne empirične študije urbanega menedžmenta 
v 58 mestih v Evropski uniji je predavateljica Irena Bačlija 
predstavila koncept urbanega menedžmenta, njegov razvoj v 
času, razmejitev med urbanim menedžmentom in urbanim 
vladovanjem (ang. urban governance), ter neposredne vplive 
reformiranega upravljanja na ekonomsko in konkurenčno 
uspešnost mest.




