
 

 

 

30. Sedlarjevo srečanje - Drugo obvestilo 

 

Spoštovani, 

Lepo vabljeni na jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje z naslovom Razvojni trajnostni projekti - 

primeri dobrih praks za mesta in podeželje, ki bo v petek, 31. maja 2019, v Muzeju za 

arhitekturo in oblikovanje - MAO, Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana (na gradu Fužine). 

  

Na letošnjem jubilejnem srečanju želimo poudariti trajnostne vidike urbanizma in prostorskega 

načrtovanja ter dati prostor konkretnim primerom dobre prakse. Mnoge sprejete agende in 

dokumenti na najvišjih ravneh so v zadnjih desetletjih poudarili nujnost trajnostnega, 

uravnoteženega razvoja, ki povezuje ekonomsko, socialno in okoljsko dimenzijo. Odprta, zelena in 

varna mesta in naselja, trajnostni promet, celostno upravljanje, zmanjšanje škodljivih okoljskih 

vplivov in podobno so teme, v okviru katerih ustvarjamo vsakdanjo prakso kot načrtovalci v 

občinskih ali državni upravi, podjetjih in agencijah, nevladnih organizacijah in na drugih področjih 

našega ustvarjanja. 

  

Želimo predstaviti tiste projekte, realizacije, študije in raziskave, ki so v zadnjem obdobju 

pomembno prispevali k naštetim izzivom. Posebej bi želeli izpostaviti predstavitve tistih OPN, 

OPPN, urbanističnih in krajinskih zasnov, ki imajo posebej izraženo trajnostno paradigmo. Nadalje 

projekte naselij cenovno dostopnih, energijsko varčnih stanovanj, projekte za pridobivanje zelene 

energije, za zmanjšanje nevarnosti poplav, itd. Seveda pa želimo, da predstavite tudi druge primere 

dobrih praks, saj Sedlarjevo srečanje pomeni pregled naše najboljše strokovne ustvarjalnosti. 

 

Poudarjamo, da je rok za oddajo povzetkov referatov na prošnjo sodelujočih podaljšan do 31. 03., 

s sledečim oblikovanjem: 

- največ 260 besed, pisava Times New Roman, velikost pisave 12, 

- z naslovom, podatki o avtorjih in soavtorjih prispevka (ime in priimek, naziv, naslov, 

elektronski naslov), ki jih pošljite na:     

drustvo.dupps@gmail.com 

Vsi sprejeti povzetki bodo objavljeni na naši spletni strani http://www.dupps.si/.  
 

Roki  

-  do 31. 03. 2019: oddaja povzetkov referatov 

-  do 10.04.2019: obvestila o sprejetju referatov (pošlje IO DUPPS)  

-  31. maja 2019: 30. Sedlarjevo srečanje - predstavitve (priprava ppt) 

-  do 30.06.2019: oddaja pisnih prispevkov za objavo v zborniku 30. Sedlarjevega srečanja. 

 

Lep pozdrav in vabljeni k oddaji povzetkov referatov, 

  

                                                         

Izvršni odbor DUPPS 
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