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Urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemije - izzivi in predlogi
Srečanje se bo odvijalo skladno z epidemiološkimi razmerami, zato boste o lokaciji oz. poteku preko
spleta obveščeni naknadno.
Prijavnica za udeležbo z informacijami o plačilu kotizacije in program sta v priponki.
S ciljem omejiti gospodarsko in družbeno škodo, ki jo je povzročila pandemija Covid 19 (v nadaljevanju
pandemija), so se odgovorni na ravni EU dogovorili o načrtu za gospodarsko okrevanje, ki bo omogočil
izhod iz krize in postavitev temeljev za sodobno in bolj trajnostno Evropo
(https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sl). Tudi evropska zveza prostorskih
planerjev (ECTP_CEU, http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/) je sprejela deklaracijo za vključujočo in
pravično prihodnost po pandemiji za vse (http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/publications8/manifesto-2), ki skuša izkoristiti in mobilizirati ustvarjalno moč prostorskih in urbanističnih planerjev
pri reševanju aktualne socialne in gospodarske krize. Pandemija je namreč še okrepila neenakosti in
razlike ter razkrila krhkost evropskih družb.
V Sloveniji se prav tako nismo mogli izogniti kratkoročnim učinkom pandemije, za katere pa že vemo,
da bodo imeli na srednji in dolgi rok lahko ogrožajoče vplive na blaginjo ter kakovost življenja. V DUPPS
želimo skupaj s prostorskimi in urbanističnimi planerji prispevati k izvajanju ciljev trajnostnega
prostorskega razvoja za bolj zeleno in bolj odporno Slovenijo in Evropo, ki bo temeljil na strokovnih
podlagah in odločitvah. Le na ta način lahko ustvarjamo prožnejše urbane sisteme in kakovostnejše
urbano ruralne odnose v širših funkcionalnih urbanih območjih, ki bodo tudi s pomočjo prostorskega
planiranja pripomogle k boljšemu okrevanju po trenutni pandemiji in k boljši pripravljenosti na
prihodnje, do sedaj še neznane izzive.
Letošnje Sedlarjevo srečanje bo zato vsebinsko povezano z vplivi pandemije na prostorski razvoj.
Obravnavano temo bodo osvetlila aktualna prostorska in urbanistična vprašanja, ki so se odprla že v
prvem, še bolj pa v drugem valu pandemije. Prispevki naslavljajo teme z vidika trenutne situacije,
vplivov prvega in drugega vala na kakovost bivanja ter prostorski razvoj urbanega (in podeželskega)
prostora. Avtorji razmišljajo o prihodnji prostorski organizaciji (razmeščanje in izvajanje) dejavnosti v
prostoru in naslavljajo vprašanja o vplivih pandemije na prihodnji prostorski razvoj.

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 srečanja na letošnjem Sedlarjevem srečanju!
Izvršni odbor DUPPS

