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31. Sedlarjevo srečanje urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, 2. oktober 2020

Drugega oktobra 2020 je potekalo že 
31. Sedlarjevo srečanje, ki ga je organizi-
ralo Društvo urbanistov in prostorskih 
planerjev Slovenije – DUPPS. Urbanis-
tična srečanja so od leta 1978 potekala 
v različnih krajih Slovenije, tudi kot 
dvodnevna, od leta 2011 pa se srečuje-
mo v Ljubljani na enodnevni prireditvi. 

Letos žal v začetku junija nismo mo-
gli imeti skupnega srečanja v prostorih 
Muzeja za arhitekturo in oblikovanje 
v Ljubljani, kot je bilo predhodno na-
povedano. Glede na trenutne razmere 
v zvezi s koronavirusom in pogoje za 
javne prireditve je bilo Sedlarjevo sre-
čanje prvič organizirano kot spletna 
konferenca v živo. Predavatelji smo 
nastopali v živo, drugi udeleženci pa so 
nas spremljali in sodelovali v razpravi 
na konferenci prek spleta. Nastopilo je 
23  predavateljev (samo eden za skupi-
no), vendar je bilo avtorjev prispevkov 
precej več. Konferenca je bila uspešna 
in dobro obiskana, srečanju pa je skupaj 
s predavatelji prek spleta prisostvovalo 
okrog 100 udeležencev.

Naslov srečanja je bil Kako do boljše 
podobe slovenskih naselij in krajine – 
načrtovanje in ukrepi. Govorili smo 
o tem, kako oblikovati mesto, da bo 
ustrezalo vsem funkcionalnim in no-
vim zdravstvenim zahtevam v zvezi s 
pojavom epidemij, ter tudi, kako bi 
ustrezno ustvarili njegovo »podobo«. 
Glavna tema je bila dobro oblikovanje 
prostora v nasprotju s pojavi degrada-
cije, saj je podoba slovenskega prostora 
že marsikje načeta. Naj omenim samo 
agresivno oglaševalsko infrastrukturo,  

Slika 1: Vhod v konferenčno dvorano na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL, pred 
plakatom predsednica društva dr. Mojca Šašek Divjak in asistentka Katja Didovič (foto: Pavel 
Lipovšek)

Slika 2: Pozdravni nagovor Georgija Bangieva, generalnega direktorja Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja, MOP (foto: Pavel Lipovšek)
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ki bi se morala s formatom in postavitvi-
jo smiselno prilagajati prostoru. Števil-
ni so zapuščeni in zanemarjeni objekti, 
opuščena gradbišča, uničeno zelenje in 
nezakonita smetišča, prostorska inšpek-
cija pa pri preprečevanju teh pojavov ni 
učinkovita.

Tematika je povezana z Zakonom o 
urejanju prostora (ZUreP-2, 2017) in 
njegovim 120.  členom, ki omogoča, 
da občine pripravijo odloke o urejanju 
podobe naselij in krajine s  poudarkom 
na urejeni podobi prostora. Udeleženci 
so poudarili, da je treba v zvezi s tem 
pripraviti strokovne podlage in dopol-
nila zakona, da bi ta člen končno zaživel.

Med gosti so pozdravne nagovore pri-
pravili gospod Georgi Bangiev, gene-
ralni direktor Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja MOP, dr. Jelka 
Pirkovič, v. d. generalnega direktor-
ja Direktorata za kulturno dediščino 
MK, prof. Janez Koželj, podžupan Me-
stne občine Ljubljana in dr. Igor Bizjak, 
direktor Urbanističnega inštituta RS, 
pod pokroviteljstvom katerega se izdaja 
zbornik člankov s Sedlarjevega srečanja.

Predstavitve so potekale v treh sklopih. 
V prvem sklopu je bil poudarek na podo-
bi mesta skozi čas in perspektive. O tem so 
razpravljali znani profesorji urbanizma 
izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska An-
drews, zasl. prof. Peter Gabrijelčič, prof. 
dr. Andrej Pogačnik in drugi.

Sledil je drugi sklop Urbanistično načr-
tovanje in podoba naselij in krajine, ki je 
vključeval urbanistično zasnovo, zeleni 
sistem in urejanje zelenih površin, usme-
ritve za oglaševanje itd.

V tretjem sklopu so predavatelji govori-
li predvsem o odprtem prostoru, podobi 
krajine in ukrepih za njuno kakovostno 
urejanje.

Slika 3: Predavatelji z maskami (razen nastopajočega) v manjših skupinah čakajo na na-
stop (foto: Pavel Lipovšek)

Slika 4: Kritična predstavitev prof. Janeza Koželja, podžupana Mestne občine Ljubljana (foto: 
Pavel Lipovšek)

Slika 5: Pogovor med dr. Kaliopo Dimitrovsko Andrews, prof. Petrom Gabrijelčičem in dr. Jelko 
Pirkovič – tokrat malo drugače (foto: Pavel Lipovšek)
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Po vsakem sklopu je v spletni klepetalni-
ci potekala krajša razprava, ki jo je vodil 
moderator. Po končni razpravi smo obli-
kovali sklepe srečanja, ki jih bomo poslali 
odgovornim v državni upravi, občinam 
in medijem.

Proti koncu leta bomo izdali zbornik z 
31. Sedlarjevega srečanja, ki bo izšel v 
okviru revije Urbani izziv. Kot običajno 
bomo ob tem skupaj z Urbanističnim 
inštitutom Republike Slovenije pripra-
vili okroglo mizo ter osvežili predsta-
vljeno tematiko in pregledali odzive na 
sklepe srečanja. 

Več o srečanju lahko preberete na sple-
tni strani DUPPS http://www.dupps.si 
pod Novice društva, kjer so objavljene 
tudi fotografije in videoposnetek celo-
tnega dogodka.

Dr. Mojca Šašek Divjak, univ. dipl. inž. arh.,
predsednica Društva urbanistov in prostor-
skih planerjev Slovenije 
E-pošta: drustvo.dupps1@gmail.com,  
msasek1@guest.arnes.si
Splet: http://www.dupps.si

Slika 6: Predavanje Mateje Volgemut o podobi slovenskih mest in odprtem javnem prostoru 
v njih (foto: Pavel Lipovšek)


