Ljubljana, 16.5.2017

28. Sedlarjevo srečanje

Urbana regeneracija
Ljubljana, MAO Muzej za arhitekturo in oblikovanje, petek, 02. junij 2017 ob 8.30
Z letošnjim strokovnim srečanjem se bomo posvetili k aktualni urbanistični temi urbane regeneracije, v luči
vedno večje potrebe po ponovni uporabi, prenovi, revitalizaciji in vgradnji območij mest in naselij ter v luči v
2016 sprejetih dokumentov evropske in globalne ravni: Urbana Agenda za EU in Nova urbana agenda Habitat
III.
Na srečanju bomo obravnavali potenciale za prenovo in ponovno rabo že pozidanih mestnih površin in
degradiranih območij. V praksi je urbano prenovo pogosto težko izvesti zaradi številnih omejitev, še posebej
neurejena lastniška stanja, ki se ob odsotnosti ustrezne nepremičninske zakonodaje ne rešujejo dovolj hitro, da
bi lahko prenova učinkovito nadomestila posege na kmetijska zemljišča. In čeprav nas prostorska in kmetijska
zakonodaja že desetletja usmerjata v izrabo pozidanih površin, preden bi posegli na neokrnjena kmetijska in
gozdna zemljišča, praksa kaže drugačno stanje.
Z letošnjo temo Sedlarjevih srečanj želimo odpreti razpravo in osvetliti predloge za učinkovito prenovo in
urbano regeneracijo, s čimer želimo spodbuditi tudi razpravo o vsebini in načinih izvajanja urbane politike.

28. Sedlarjevo srečanje: PROGRAM
8.30-9.00

Registracija udeležencev

9.00-09.50

Uvodni nagovori in predavanja
g. Zoran Janković, Župan Mestne občine Ljubljana (tbc)
dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica DUPPS
ga. Barbara Radovan, MOP, gen. dir. Urada za prostor, graditev in stanovanja
prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana: Javni prostor, katalizator mestne prenove
prof. dr. Andrej Pogačnik: Prenova zgodovinskih mestnih središč in pasti globalizacije







09.50-11.00












11.00-11.30

Predstavitve – 1. del
dr. Barbara Lampič, UL FF, dr. Mojca Foški, UL FGG: Evidentiranje in analiza funkcionalno
degradiranih območij v izbranih statističnih regijah Slovenije (več soavtorjev)
mag. Rok Klemenčič, mag. Aša Rogelj, MOP: Financiranje projektov urbane regeneracije z
uporabo različnih virov financiranja
dr. Maja Simoneti, IPoP, dr. Petra Vertelj Nared, LUZ: Vloga zelenih in drugih javnih površin v
urbani regeneraciji
dr. Nataša Bratina: Človek in prostor - celovita, učinkovita in odgovorna regeneracija urbanih
stanovanjskih sosesk
Zala Velkavrh, Alenka Korenjak, ProstoRož: Regeneracija javnega prostora v stanovanjskih
soseskah – problemi, priložnosti, rešitve
Razprava
Odmor za kavo

11.30-13.00









13.00-14.00

Predstavitve – 2. del
mag. Miran Gajšek, MOL: Območje regeneracije Partnersko Šmartinska
mag. Nika Rovšek, MOL, Leon Kobetič, Locus: Določitev zemljišč za urbano prenovo v Mestni
občini Ljubljana
ga. Manca Krošelj, prof. dr. Mojca Golobič, BF KA: Potencial urbanih degradacij za javno rabo
zelenih površin: primer opuščenih gradbišč v mestu Ljubljana
Boštjan Cotič, UI RS: Prenova degradiranih območij v Kranju
dr. Lučka Ažman Momirski: Pogajanja deležnikov v procesu urbane regeneracije
Razprava
Kosilo (v MAO)

14.00-15.00







Predstavitve – 3. del
dr. Aleš Mlakar, Matej Kučina: Prenova širšega območja Blejskega gradu in Grajske pristave
g. Zoran Hebar, Zavod za urbanizam Grada Zagreba: Urbana prenova - hrvaški primeri
Luka Ivanič, Jernej Červek, MOP: Prenovljen Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2) v luči prenove
mest in urbanih naselij
dr. Darja Marinček Prosenc: Vrednote in participacija v procesu urbane regeneracije
dr. Simon Kušar, dr. Barbara Lampič, UL FF: Opredelitev prednostnih območij za reaktivacijo
funkcionalno neizkoriščenega prostora

15.00-16.00

Razpravo in oblikovanje sklepov srečanja
vodita: prof. dr. Pavel Gantar in dr. Liljana Jankovič Grobelšek.
Srečanje bo moderiral: Boštjan Cotič, UI RS

16.00

Zaključek 27. Sedlarjevega srečanja

