
 

 

 
 

 
          Ljubljana, 28.5.2018 

 
 
 
 
 
29. Sedlarjevo srečanje  
 
 

Od prostorskega načrtovanja do upravljanja prostora 

 

Ljubljana, MAO Muzej za arhitekturo in oblikovanje, petek, 1. junij 2018 ob 8.30 
 
 

Z letošnjim strokovnim srečanjem se bomo preko primerov prostorskega načrtovanja, s fokusom na trajnostni 

rabi že pozidanih območij, posvetili tudi upravljanju prostora. Srečanje (simbolično) bo potekalo na dan, ko se 

začne uporabljati  nova prostorska in gradbena zakonodaja. Glede upravljanja prostora nova zakonodaja 

prinaša osnove za učinkovitejšo zemljiško politiko in racionalno usmerjanje prostorskih ureditev, hkrati pa 

preko drugih instrumentov omogoča poenostavitve, npr. za posamično poselitev. Čas bo pokazal, kako se bodo 

novosti odrazile pri našem delu in v prostoru. 

Kako bomo pri prostorskem načrtovanju in upravljanju prostora vzpostavili učinkovita in izvedljiva orodja, ki 

bodo omogočila, da se prostorski plani in načrti tudi uresničijo? Pa ne samo tam, kjer to forsira močan zasebni 

interes. Kakšni so potenciali sodelovalnega upravljanja, vključevanja deležnikov na način preseganja parcialnih 

interesov? Zanima nas učinkovito usklajevanje interesov v prostoru na vseh ravneh, na lokalni, regionalni oz. 

medobčinski in državni. Na lokalni ravni kakovostno upravljanje prinaša spodbudne primere dobre prakse, ki 

presegajo zgolj zakonodajni okvir (prenove degradiranih območij idr.). Kateri so primeri dobrih praks na državni 

ravni oz. kako jih spodbuditi? 

Namen srečanja je obravnavati prostorsko načrtovanje in upravljanje prostora s formalnega in neformalnega 

vidika, pri čemer zasledujemo cilje prostorskega razvoja skozi različne ravni urejanja prostora Slovenije.  

 

 

 
V preddverju MAO sta od 31.5. do 5.6. na ogled razstava ob 60. letnici Društva urbanistov in razstava del 
Nagrade Maks Fabiani za obdobje 2015-2017 
 

 
Zahvaljujemo se Ministrstvu za kulturo, pokrovitelju Sedlarjevega srečanja.  



 

28. Sedlarjevo srečanje: PROGRAM 
 
 
8.00 - 9.00 Registracija udeležencev 

 
9.00 - 9.50 Uvodni nagovori in predavanja   

 

 dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica DUPPS  
 ga. Barbara Radovan, MOP, gen. direktorica Urada za prostor, graditev in stanovanja 
 prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana  
 dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS  
 prof. mag. Peter Gabrijelčič 

 
09.50 - 11.00 Predstavitve 1. del     

 

 Snigdha Jain, Sustainable Places, Energy and Waste, WSP London 
 Boštjan Cotič, Barbara Mušič, UI RS, izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, FA, Ana Ahčin in Janez Ziherl, 

MO Kranj, mag. Tomaž Miklavčič in Nina Uršič, MOP: Upravljanje degradiranih območij in slabo 
izkoriščenih poslovnih con kot orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja 

 mag. Miran Gajšek, MO Ljubljana: Trojček zakonov: nič novega pod soncem 
 mag. Katarina Konda, LUZ: Reguliranje prostora in vloga urbanističnih predpisov 
 prof. dr. Andrej Pogačnik: Dve zakonski pobudi 
 Razprava 

 

 
11.00 - 11.30 Odmor za kavo 

 
11.30 - 13.00 Predstavitve 2. del        

 

 dr. Maja Simoneti, IPoP:  Izzivi upravljanja z javnimi zelenimi površinami 
 mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto, Manca Jug in Metka Jug, Locus, Karla Jankovič in dr. Petra 

Vertelj Nared, LUZ: Novi pristopi k načrtovanju razvoja naselij  
 dr. Aidan Cerar in Urban Jeriha, IPoP: Mi smo za! Predstavitev dobre prakse 
 dr. Mojca Šašek Divjak: Trajnostno prostorsko načrtovanje in upravljanje s prostorom  
 mag. Nika Mesner, GIS, Urban Jensterle, IGEA, Matjaž Grilc, Digi data: Evidenca stavbnih zemljišč - 

prostorski izziv ali še ena izgubljena priložnost? 
 Razprava 

 
13.00 - 14.00 Kosilo  (v MAO)   

 
14.00 - 15.00 Predstavitve  3. del    

 

 mag. Tomaž Černe, IGEA, Ajda Kafol Stojanović: Ocena predvidene porabe vode in potrebnih investicij v 
vodovodno omrežje za potrebe izdelave elaborata ekonomike po ZUreP-2 

 dr. Viktor Pust: Kako uveljaviti cilje arhitekturne politike v okviru degradiranih naselij ? 
 Jože Slak, Struktura: Vprašanje razvoja identitete prostora – ali ga prenovljeni OPN rešuje? 
 Martina Lipnik: Prostor skozi čas 
 Tomaž Petek, GURS, Andrej Mesner, IGEA,: Premik Celotnega "Prostora" v Evropski Koordinatni Sistem 

 
15.00 - 16.00 Razprava z oblikovanjem zaključkov srečanja – vodi dr. Pavel Gantar 

 
16.00 Zaključek 28. Sedlarjevega srečanja 
 
 
 
Sedlarjevo srečanje moderira Boštjan Cotič, UI RS. 


