Vabilo na posvet z naslovom
ČAS JE ZA SPREMEMBE V UREJANJU PROSTORA
v četrtek, 25. februarja 2010, ob 11. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Razmere v prostoru in številni polemični odzivi na načrtovane posege in ukrepe že
dalj časa vznemirjajo prostorske načrtovalce in širšo javnost. Zaskrbljeni nad
sistemom urejanja prostora so načrtovalci pod okriljem Zbornice za arhitekturo in
prostor sestavili poziv za spremembe. S podpisi se jim te dni pridružuje vedno več
somišljenikov. Uveljavlja se prepričanje, da se sistemske težave odražajo v prostoru,
zgradbah in krajini na način, ki je dolgoročno škodljiv in zadeva vse državljanke in
državljane ter njihov skupni vsakdanjik in prihodnost. Poziv opozarja, da je urejanje
prostora izrazito podleglo zakonsko podprtim sektorskim politikam in se skoraj
povsem osredotočilo na umeščanje novih posegov v prostor ter tako zanemarilo svoje
druge izvorne naloge.
Namen posveta je v okviru poziva začeti javno razpravo o stanju v urejanju prostora
v Sloveniji in odgovorne spodbuditi k razmisleku in ukrepom za izboljšanje. Na
osnovi predstavitev in razprave bodo stališča udeležencev posveta strnjena v sklepe,
ki bodo posredovani odgovornim v državi in širši javnosti.

PROGRAM
Uvodni nagovor
Mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
Pozdravni nagovor
Aleksander Saša Ostan, predsednik skupščine Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije
Predstavitev poziva za spremembe v urejanju prostora
Mag. Maja Simoneti in dr. Aleš Mlakar

***
Izhodišča za razpravo
Prof. Vladimir Braco Mušič, arhitekt in urbanist, zaslužni profesor Oddelka za krajinsko
arhitekturo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Prof. dr. Andrej Pogačnik, predstojnik Katedre za prostorsko planiranje, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani
Prof. mag. Peter Gabrijelčič, dekan Fakultete za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Prof. dr. Davorin Gazvoda, prodekan za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta v
Ljubljani, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Prof. Janez Koželj, arhitekt in urbanist, podžupan Mestne občine Ljubljana
Darja Matjašec, krajinska arhitektka, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije
Mag. Peter Bassin, Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije
Doc. dr. Breda Mihelič, Urbanistični inštitut RS
Mag. Vida Wagner Ogorelec, Umanotera
Dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije, Inštitut za vode RS
Mag. Bojan Radej, ekonomist, Slovensko društvo evalvatorjev
Razprava
***
Posvet bosta povezovala državni svetnik dr. Andrej Rus in mag. Maja Simoneti z
Inštituta za politike prostora.
***
Vljudno vas vabimo, da se posveta udeležite ter s svojimi mnenji in vprašanji aktivno
sodelujete v razpravi in prispevate k oblikovanju sklepov posveta.

Marko Peterlin, l.r.
Inštitut za politike prostora

Mag. Blaž Kavčič, l.r.
predsednik DS RS

Posvet bo potekal v soorganizaciji Inštituta za politike prostora v okviru projekta »Mreža za prostor«, ki ga delno financira
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov,
razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih
organizacij, civilnega in socialnega dialoga.

