32. Sedlarjevo srečanje

Urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemije - izzivi in predlogi
Petek, 17. septembra 2021
Srečanje se bo odvijalo v živo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani,
velika predavalnica v prvem nadstropju, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana,
ob upoštevanju pogoja PCT, ki ga bomo preverjali
(potrebujete natisnjeno potrdilo ali potrdilo na mobilni aplikaciji).
V zaprtih prostorih je tudi obvezna uporaba zaščitne maske.
Hkrati bo prenos dogodka potekal tudi preko ZOOM aplikacije, zato vse, ki želijo spremljati dogodek
na daljavo, prosimo, da nam na e-naslov drustvo.dupps1@gmail.com to sporočijo. Na podlagi tega
sporočila vam bomo dan pred dogodkom poslali povezavo za spremljanje dogodka v živo.
V primeru kakršnihkoli epidemioloških sprememb,
vas bomo o načinu izvajanja dogodka pravočasno obvestili.

PROGRAM
8.00 Prijava udeležencev
9.00

Uvodni nagovori in pozdravi predsednice DUPPS ter predstavnikov vidnih institucij
dr. Alma Zavodnik Lamovšek, predsednica DUPPS
Georgi Bangiev, direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, MOP
mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, MOL
dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS

9.35

Uvodni referat: Kerri Farnsworth, Founding Director, 360° Cityshapers
The COVID-19 Pandemic: preparing for the new ‘normal’
COVID-19: priprava na »novo normalnost«
(referat bo podan v angleškem jeziku)

10.00 Odmor za kavo
10.15 1 sklop: Ali se vloga obstoječih prostorskih struktur spreminja?
Moderatorka : dr. Alma Zavodnik Lamovšek
dr. Mojca Šašek Divjak, upok. znanst. svet.
Urbanistično načrtovanje v okviru regionalnega mesta – po korona krizi
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dr. Andrej Šmid
Slovenska suburbia - struktura onkraj reda, fenomen izven pozornosti, tkivo brez
centralnosti, prebivalstvo brez skupnosti - v pandemiji z najmanj nevarnostmi
izr. prof. Uroš Lobnik
Razvojni potenciali suburbije skozi prizmo pandemije
Dušan Blatnik
Ali potrebuje prostorsko načrtovanje »corona zakon«
prof. dr. Andrej Pogačnik, upok.
Nova doktrina prostorskega načrtovanja in urbanizma kot jo terjajo pandemije
Kratka razprava

11.25 – Odmor za kavo
11.40 2 sklop: Prostorski izzivi za varno in zdravo življenje v razmerah »nove normalnosti«
Moderatorka : dr. Liljana Jankovič Grobelšek
Jernej Červek, izr. prof. dr. Alenka Fikfak
Urbana reciklaža kot odgovor na sodobne probleme mest – primer Murska Sobota
Jana Kozamernik, mag. Ina Šuklje Erjavec
Izzivi načrtovanja zunanjih ureditev za daljinske telesne dejavnosti
dr. Manca Plazar
Vloga in možnosti stanovanjskih sosesk pri obvladovanju pandemije
mag. Ina Šuklje Erjavec, Jana Kozamernik
Ven za zdravje – vloga zelenih površin v podporo javnemu zdravju
Kratka razprava

12.40 Odmor za kavo
12.55 3 sklop: Prostorski potenciali za ponovni gospodarski zagon
Moderatorka : dr. Mojca Foški
Oskar Cafuta
Izziv gospodarsko-poslovnih con in njihova prihodnost po pandemiji
viš. pred. dr. Mojca Foški, doc. dr. Gregor Čok, doc. doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek,
Jana Breznik, asist. dr. Gašper Mrak
Delo od doma v pogojih pandemije COVID 19
dr. Barbara Lampič, Lea Rebernik
Dinamika prostorskih sprememb na funkcionalno razvrednotenih območjih kot posledica
pandemije
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doc. dr. Naja Marot, David Klepej, prof. dr. Irena Ograjenšek, Nina Stubičar, Manca Krošelj,
doc. dr. Uroš Horvat
Izzivi mestnega turizma v času pandemije na primeru Mestne občine Ljubljana
mag. Borut Pegan Žvokelj, dr. Igor Bizjak, Matej Hašaj, Andrej Prevc, prof. dr. Marko Bajec, Aleš
Smokvina
Vpliv digitalizacije na upravljanje s prostorom
Kratka razprava

14.05 Vodena razprava in zaključki 32. Sedlarjevega srečanja
Moderatorka : dr. Liljana Jankovič Grobelšek
14.45 Zaključek 32. Sedlarjevega srečanja z druženjem ob kosilu

Udeležba na Sedlarjevem srečanju prinaša 3 kreditne točke pri Zbornici za arhitekturo in prostor
Slovenij. Predavatelji na Sedlarjevem srečanju pa boste lahko uveljavljali 4 kreditne točke.

Veselimo se ponovnega srečanja v živo na letošnjem Sedlarjevem srečanju!
Izvršni odbor DUPPS
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