Okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva - Zbornika 30.
Sedlarjevega srečanja
Povzetek dogodka
V torek, 22.10.2019, je potekala okrogla miza Okrogla miza ob izdaji strokovne številke Urbanega izziva Zbornika 30. Sedlarjevega srečanja, v organizaciji Društva urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije in
Urbanističnega inštituta RS.
Dogodek je v imenu UIRS kot moderator odprl Boštjan Cotič. Nato je predsednica DUPPS dr. Mojca Šašek
Divjak kratko predstavila dogajanje na 30. Sedlarjevem srečanju z naslovom Razvojni trajnostni projekti primeri dobrih praks za mesta in podeželje, ki je bilo 31. maja 2019 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v
Ljubljani. Na srečanju je bilo letos preko 100 urbanistov in prostorskih planerjev iz vse Slovenije, 24
prispevkov za predstavitve pa je napisalo kar 45 avtorjev. Zaradi velikega števila referatov je bila uvedena
dodatna sekcija, predstavitve pa so potekale v 4 delih. Po vsakem delu so potekale razprave, ob koncu pa so
bile podane tudi zaključne ugotovitve. Dobili smo veliko pozitivnih ocen in odzivov na srečanje, razveseljivo
pa je tudi, da se ga je udeležilo večje število mladih.
Poleg brošure z vsemi povzetki, ki je bila izdana ob srečanju, imamo sedaj tiskan tudi zbornik srečanja z
obsežnim gradivom: uvodnimi nagovori, strokovnimi referati, zaključnimi ugotovitvami in poročilom o
srečanju. Predsednica je posebej poudarila bistvene zaključne ugotovitve s Sedlarjevega srečanja, o katerih je
potekala tudi nadaljnja razprava:
● Podana je bila pobuda, da obnovimo debato s srečanja o vlogi občin pri pripravi in sprejemanju izvedbenih
dokumentov urejanja prostora, ker želimo razgrniti različne obstoječe prakse občin pri pripravah pobud,
izdelovanju in sprejemanju OPP in OPPN. Zato ponovno predlagamo, da MOP skupaj z občinskimi združenji
(ZOS, SOS in ZMOS), z DUPPS in drugimi inštitucijami ter posamezniki organizira o tem posvet.
● Razprava je potekala tudi o problemih prenove večjih stanovanjskih sosesk v Sloveniji, grajenih v 60-tih in
70-letih prejšnjega stoletja.
● Govorili smo o nujnosti zagotavljanja kakovostnih in dostopnih stanovanj, zlasti neprofitnih najemnih
stanovanjih, v zvezi s tem o prenovi starega stanovanjskega fonda.
● Prof. dr. Pogačnik je predlagal, da bi poskušali povečati število kandidiranih del za Nagrado Maks Fabiani
(NMF) in zato nekako povezati Sedlarjeva srečanja in razpis NMF, da bi prezentirano delo na Sedlarjevih
srečanjih tudi kandidiralo za NMF. O njegovi pobudi in možnosti njene uresničitve bo razpravljal IO DUPPS.
V Ljubljani, 25. 10 2019
Zapisala:
dr. Mojca Šašek Divjak

