26. Sedlarjevo srečanje: Vizije prostorskega razvoja - urejanje voda
Ljubljana, Slovenija, 12. Junij 2015
(osnutek, 20.4.2015)

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije DUPPS vabi na 26. Sedlarjevo srečanje z
naslovom: »Vizije prostorskega razvoja in urejanje voda«, ki bo v Mestnem muzeju v Ljubljani, v
petek, 12.6.2015.
Z njim bomo tudi mi obeležili 150. letnico rojstva arhitekta in urbanista prof. Maksa Fabianija.
UVODNI NAGOVORI:
Prof. Janez Koželj, podžupan Mestne občine Ljubljana in Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica DUPPS
g. Nikolaus von Peter, Evropska komisija za transport (kabinet komisarke Violete Bulc)
ga. Barbara Radovan, Ministrstvo za okolje in prostor, generalna direktorica Direktorata za
stanovanja, prostor in graditev
Predstavitve – 1.del (posvečen prof. dr. Maksu Fabianiju)
prof. dr. Lučka Ažman Momirski, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana in DUPPS: Urbanizem obalnega
pasu med Tržičem in Koprom: načrti Maksa Fabianija
mag. Miran Gajšek, Mestna občina Ljubljana: Fabianijevo regionalno prostorsko načrtovanje in
vodna pot severni Jadran – Donava v luči kohezijske politike EU
g. Ivan Stanič, Mestna občina Ljubljana: Fabianijevo urbanistično načrtovanje javne koristi
ga. Tina Jazbec, Ustanova Maksa Fabiani: Maks Fabiani: Urbanizem vasi in manjših krajev 1917 - 1922
Predstavitve – 2.del (aktualne rešitve, urbanistični in planerski projekti)
prof. mag. Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana: Voda kot priložnost
ga. Sandra Jakopec, predsednica Hrvatskog udruženja urbanista: Priprema projekta "Koncept
prostornog razvoja Savskog bazena"
g. Igor Cotič: Sava, reka ki povezuje - Ljubljanski prispevek Savskemu prostoru
mag. Jelka Hudoklin, Acer Novo mesto d. o. o.: Hidroelektrarne na Spodnji Savi – nova podoba reke
mag. Rok Fazarinc, IZVO-R d.o.o.: Urejanje voda - zagotavljanje poplavne varnosti Ljubljane
dr. Aleš Bizjak, Inštitut za vode Republike Slovenije: Razvojni koncept rečnega koridorja Drave od
Maribora do Zavrča
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Srečanje pripravljamo v sklopu dogodkov Fabianijevega leta 2015. Fabianijevi predlogi za regulacije
mest in voda so bili daljnovidni in so še vedno aktualni. To, na primer, dokazuje Regulacijski načrt za
popotresno obnovo Ljubljane iz leta 1895, v katerem je Fabiani zasnoval cestni ring, ki je bil šele
nedavno zaključen z izvedbo mostu v podaljšku Roške ceste (Fabianijev most).
Ob spominu na prof. Maksa Fabianija bomo izpostavili njegove urbanistične, predvsem vodne in
vodnoregulacijske ureditve ter se navezali na aktualno tematiko urejanja voda in nabrežij v mestih ter
urejanje obvodnega prostora. Ne bomo pozabili na poplave in nujno izvedbo protipoplavnih ukrepov
(kar je eden od 22-tih projektov, ki jih je Slovenija poslala v Bruselj v okviru Operativnega programa
za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020: Investments to reduce flood risk
in Slovenija).
Spomnili se bomo tudi na Fabianijevo smelost pri načrtovanju transportne vodne poti – kanala, ki bi
povezal severni Jadran z Donavo in naredili primerjavo z današnjimi izzivi vodnih poti oz. vode kot
elementa povezovanja (tudi v smislu vodnih oz. transportnih poti).

