
 

 
 
Okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva - Zbornika 31. 
Sedlarjevega srečanja  
 
Povzetek dogodka 
 
V četrtek, 17. decembra 2020, je preko spleta potekala okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega 

izziva - Zbornika 31. Sedlarjevega srečanja.  

Panelistke so bile: dr. Mojca Šašek Divjak, dr. Liljana Jankovič Grobelšek in dr. Alma Zavodnik Lamovšek. 

 

Na okrogli mizi smo se spomnili poteka in tematik letošnjega Sedlarjevega srečanja v organizaciji DUPPS z 

naslovom »Kako do boljše podobe slovenskih naselij in krajine – načrtovanje in ukrepi«. Srečanje je potekalo 

kot spletna konferenca 2. oktobra 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani- FGG. 

Poleg petih pozdravnih nagovorov je bilo predstavljenih 18 prispevkov. Na srečanju so bili prisotni 

uvodničarji in predavatelji (skupaj 23) ter organizatorji s strani DUPPS in FGG, po spletu pa je bilo prisotnih 

okrog 80 urbanistov in prostorskih planerjev iz vse Slovenije. Skupaj je bilo preko sto udeležencev. 

Predavatelji so se zbrali na FGG, kjer so potekali uvodni nagovori in predstavitve v 3 vsebinskih sklopih s temi 

temami, ki se seveda odražajo tudi v zborniku: 

▪ uvodni nagovori in nekateri drugi prispevki so podali zanimiva izhodišča in predloge za rešitve, obeležene s 

specifičnimi razmerami zaradi epidemije covida -19, 

▪ v prvem sklopu je bil poudarek na podobi mesta skozi čas in perspektive, 

▪ sledil je drugi sklop Urbanistično načrtovanje in podoba naselij in krajine, ki je vključeval urbanistično 

zasnovo, zeleni sistem, usmeritve za oglaševanje itd. 

▪  v tretjem sklopu so predavatelji govorili predvsem o odprtem prostoru, podobi krajine in ukrepih za 

kakovostno urejanje. 

 

Na okrogli mizi so bile predstavljene tudi zaključne ugotovitve srečanja, ki smo jih poslali na Ministrstvo za 

okolje in prostor, Ministrstvo za kulturo, občine in druge ustanove. Govorili smo predvsem o tem, kako 

povečati učinke prostorsko načrtovalskega dela in predpisov za boljšo podobo slovenskih naselij in krajine. 

 

Udeleženci okrogle mize so v zadnjem delu razpravljali o temi naslednjega, 32. Sedlarjevega srečanja. Tema 

naj bi bila dovolj široka, da bo animirala večje število članov in naj vključuje predvsem aplikativne vsebine - 

zakonodaja vzporedno. Predlogi so bili različni, npr.:  

- tematike v povezavi s sprejemom novih strateških dokumentov,  

- o regionalnem planiranju danes, 

- interdisciplinarnost in vloga naših strok v družbi, 

- urbanistično načrtovanje skozi prizmo pandemij/epidemij, vpliv na urbano življenje (bivanje, delo, 

potovanje, javni promet, odprti prostori …) 

- arhitektura v urejanju širšega prostora itd. 

 



Dogovorili so se, da bo v ta namen v januarju 2021 pripravljen kratek anketni vprašalnik, v katerem bodo tudi 

člani društva podali svoje predloge in bi se na osnovi vsega končno odločili za izbrano temo.  

 

V razpravi na okrogli mizi so se prisotni člani tudi strinjali, da naj se društvo čimbolj aktivno odziva na 

aktualne razmere v prostoru. V ta namen so najprimernejše poljudne objave v najbolj  branih prilogah 

dnevnih časopisov. Ob tem je bil podan predlog, da se na spletni strani DUPPS oblikuje rubrika, v kateri bodo 

povezave na aktualne raziskave s področja prostorskega planiranja in urbanističnega načrtovanja ter 

povezanih področij.  

 

Predsednica Mojca Šašek Divjak je tudi opozorila na volilni občni zbor DUPPS, ki je predviden 21. januarja 

2021 ob 18. uri. Istočasno je pozvala člane/ice DUPPS, da predlagajo kandidate za predsednika in druge 

vodilne funkcije društva. Predloge je treba poslati na: drustvo.dupps1@gmail.com najmanj 10 dni pred 

občnim zborom (do 11. januarja 2021). Okrogla miza se je zaključila z voščilom predsednice za lepe praznike 

in srečno 2021. 

 

V Ljubljani, 27. 12. 2020                                                                                    

 

Zapisali: dr. Mojca Šašek Divjak in 

                dr. Alma Zavodnik 
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