Jubilejno 30. Sedlarjevo srečanje: Razvojni trajnostni projekti - primeri dobrih praks
za mesta in podeželje
PROGRAM
8.00 - 9.00 Registracija udeležencev
9.00 - 11.00 PLENARNI DEL
9.00






Uvodni nagovori in predstavitev

dr. Mojca Šašek Divjak, predsednica DUPPS
ga. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, generalna direktorica DPGS
prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana
dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta RS
prof. dr. Andrej Pogačnik: Trajnostni razvojni projekti v njihovi zgodovinski, planetarni in
slovenski razsežnosti

10.00 Predstavitve 1 del: Prostorsko načrtovalski pristopi, moderator mag. Miran Gajšek









Janja Solomun: Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – primer sodobnega
prostorsko načrtovalskega pristopa
mag. Jelka Hudoklin: Arheološki park Situla, Novo mesto – od prve ideje do končnih odločitev
mag. Marija Prašin Kolbezen: Celovito načrtovanje prostora z vključevanjem javnosti – primer
Krajevne skupnosti Petrova vas v občni Črnomelj
mag. Nika Rovšek: Določanje stavbnih zemljišč in pogojev za gradnjo v podeželskem zaledju
Mestne občine Ljubljana
RAZPRAVA, vodi moderator

11.00 - 11.30 Odmor za kavo
11.30 – 13.00 Predstavitve 2. del - v 2 sekcijah
Sekcija 1: Trajnostna mobilnost in promet, moderator Boštjan Cotič




Klemen Milovanovič: Celostno prometno načrtovanje – primer celostne prometne strategije
Ljubljanske urbane regije
Petra Žarn: Razvojni trajnostni projekt - celostna prometna strategija Mestne občine Celje










mag. Peter Gabrijelčič: Trajnostni projekt revitalizacije mestnega središča Lendave
na osnovi načrtovanja novih prometnih rešitev
dr. Maja Simoneti: Načrtovanje trajnostnih prometnih rešitev – primer Vodnikove ceste v
Ljubljani
mag. Špela Berlot: Kamnik na poti do pešcem prijaznega mesta
Martina Lipnik: Kratek pregled osnovnih problemov urejanja prostora in ukrepov s stališča
varstva okolja zaradi posledic prometa - prometni okoljski vplivi v Ljubljani in tuje prakse
RAZPRAVA, vodi moderator

Sekcija 2: Kakovost bivanja in Trajnostni razvoj skozi perspektivo urejanja prostora, moderator
dr. Boštjan Kerbler









dr. Boštjan Kerbler: Trajnostne oblike stanovanjske oskrbe starejših v Sloveniji
Maja Brusnjak Hrastar: Obnoviti ali graditi? Primerjava stroškov za ureditev stanovanja v
Ljubljani
mag. Andrej Gulič: Metodologija za določanje tipov poslovnih con v Sloveniji ob upoštevanju
funkcionalnih in prostorskih vidikov ter vidikov varstva okolja
Jože Slak: Opredelitev prostora industrije Kočevja v kontekstu varovanj
Jernej Červek: Trajnostni razvoj in proces revitalizacije kmetijske dejavnosti v Občini Črenšovci
Danijel Davidovič: Agroekološki ukrepi za trajnostno urejanje podeželskega prostora v
Severovzhodni Sloveniji




RAZPRAVA, vodi moderator

13.00 - 14.00 Kosilo (v MAO)
14.00 – 15.30 PLENARNI DEL
14.00 – 14.20 Poročilo o delu obeh sekcij, Boštjan Cotič in dr. Boštjan Kerbler
14.20 – 14.50 Predstavitve 3. del: Prenova degradiranih območij, moderator Boštjan Cotič

Helena Štih: Sanacija območja Smodnišnice v Kamniku – trajni problem ali trajnostna razvojna
priložnost?

dr. Viktor Pust: Prenova degradiranih naselij - projekta prenove naselja hiš v Trzinu in soseske v
Kosezah v Ljubljani

Damjana Pirc: Izzivi trajnostnih prenov starih mestnih jeder Kostanjevice na Krki, Leskovca pri
Krškem, Škocjana, Sevnice in Krškega
14.50 - 15.30 Razprava in oblikovanje zaključkov srečanja, vodita dr. Pavel Gantar in dr. Liljana
Jankovič Grobelšek
15.30 – 16.00 Zaključek 30. Sedlarjevega srečanja, šampanjec in jagode ob 30. jubileju

Udeležba na Sedlarjevem srečanju prinaša 3 kreditne točke pri Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije – ZAPS.

