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Predlog programa dela DUPPS za mandatno obdobje 2021-2023 
 

 

Delo Društva urbanistov in prostorskih planerjev je v zadnjih letih vsebinsko vse bogatejše. Še posebej 

se je dosedanje vodstvo izkazalo z organizacijo Sedlarjevih srečanj v letu 2020, ko so bile razmere že 

močno zaznamovane z epidemijo corona virusa. Polno delovanje društva namreč zagovarjam in 

podpiram tudi v takšnih okoliščinah, saj naše delo ne sme zamreti, nasprotno, potrebno ga je še 

okrepiti.  

 

K bolj aktivnemu delovanju društva kliče tudi slabo stanje prostorsko načrtovalske in urbanistične 

stroke v družbi nasploh, ki ji botrujejo že dolgoletni mačehovski odnos države do prostora, stalno 

spreminjanje zakonodaje in slaba odzivnost ter podpora stroki s strani pristojnega ministrstva. 

Posledice čutimo tako v strokovnih kot akademskih in raziskovalnih krogih, saj je zakonodaja premalo 

dorečena, ministrstvo pa ne zapolnjuje vrzeli, ki ob tem nastajajo. Pogrešamo strokovno utemeljene in 

vsebinske razprave, ki so nas v preteklosti povezovale in krepile interdisciplinarno sodelovanje med 

različnimi strokami, ki vstopajo v proces prostorskega in urbanističnega načrtovanja na vseh ravneh od 

strateških planov do izvedbenih načrtov in realizacije projektov v naravi. 

 

Navedeno so bili glavni vzvodi za odločitev, da podam svojo kandidaturo za predsednico DUPPS v 

mandatu 2021 - 2023. Funkcija seveda ne pomeni le priznanja posamezniku, temveč predvsem 

dolžnost, da člane spodbuja k aktivnemu (so)delovanju ter prispeva k večji prepoznavnosti društva v 

širši javnosti. Dosedanjim vodstvom društva je že uspelo pridobiti in ohraniti status društva, ki deluje 

v javnem interesu na področju urejanja prostora in na področju kulture. V prihodnje pa si moramo 

prizadevati, da bomo ta status bolje izkoristili in pridobili tudi večjo prepoznavnost v širši javnosti.  

 

Tako poleg nadaljevanja dosedanjih, že utečenih aktivnosti DUPPS (organizacija Sedlarjevi srečanj, 

nagrada Maks Fabiani, pridobivanje sredstev na različnih javnih razpisih...) predvidevam v mandatu 

2021-23 še izvedbo naslednjih aktivnosti, katerih zapisani vrstni red ni povezan s prioritetami, temveč 

se mi vse zdijo enako pomembne:  

- obravnavo aktualnih vprašanj prostorskega in urbanističnega načrtovanja z organizacijo okroglih 

miz in dogodkov, na katerih bodo lahko člani razpravljali in izmenjevali mnenja ter s tem prispevali 
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h graditvi skupne baze dobrih praks in izkušenj iz prakse (kot ugotavljamo, samo na Sedlarjevih 

srečanjih ni dovolj časa da bi o posamezni temi temeljito razpravljali), 

- večje povezovanje DUPPS s sorodnimi društvi, z namenom povečanja pomena interdisciplinarnosti 

v širši strokovni skupnosti, 

- nadaljevanje mednarodnih aktivnosti, 

- seznanjanje članov z novostmi tako na znanstvenem kot strokovnem področju (vsebinsko 

dopolnitev spletne strani DUPPS (nove rubrike, npr. povezave na pretekle in aktualne raziskave, 

povezane s prostorskim in urbanističnim načrtovanjem; rubrika, povezana  z zakonodajo), 

- večje vključevanje članov v delov in odločanje društva preko različnih pozivov, anket in drugih 

načinov izražanja mnenja, 

- spodbujanje mlajših kolegov k včlanitvi v DUPPS,  

- posodobitev statuta DUPPS. 

 

 

 

 

S spoštovanjem,  

Alma Z. Lamovšek 


