Katedra za prostorsko planiranje (KPP) v letu 2018 obeležuje kar dve pomembni obletnici. Mineva
60 let, odkar je prof. Saša Sedlar na takratni Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo
ustanovil Katedro za komunalno tehniko (predhodnico KPP), in 45 let od ustanovitve
Interdisciplinarnega podiplomskega študija prostorskega in urbanističnega planiranja – IPŠPUP.
VABILO IN PROGRAM OKROGLE MIZE:
PROSTORSKI NAČRTOVALCI 21. STOLETJA IN NJIHOVA VLOGA
PRI UREJANJU IN NAČRTOVANJU SLOVENSKEGA PROSTORA
ki bo v petek, 9. 11. 2018 ob 10.00 uri
v prostorih UL FGG, Jamova cesta 2, Ljubljana
Spoštovani,
vabimo vas na okroglo mizo, na kateri se bomo ozrli nazaj, ocenili stanje in skušali pogledati v prihodnost,
da osvetlimo vlogo prostorskega načrtovanja in prostorskih načrtovalcev v 21. stoletju. Poseben
poudarek bomo dali izobraževanju na tem področju v Sloveniji ter stanju v praksi. V razpravi se zagotovo
ne bomo mogli izogniti novemu svežnju prostorske zakonodaje, še posebej v luči dolgo pričakovanih
strateških regionalnih prostorskih planov, pa tudi v luči spremenjene vloge prostorskega načrtovalca
skozi prizmo reguliranega poklica. Okroglo mizo bo pospremil tudi izid znanstvene monografije z
naslovom Prostorski načrtovalci 21. stoletja.
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do ponedeljka, 5. 11. 2018, po e-pošti na naslov:
alma.zavodnik@fgg.uni-lj.si. To vabilo lahko posredujete vsem, za katere menite, da bi jih dogodek
zanimal.
V imenu uredniškega in organizacijskega odbora lepo vabljeni,

doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek

PROGRAM
9.30–10.15

Registracija udeležencev

10.15–11.40

Pozdravni nagovor: prof. dr. Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo
Univerze v Ljubljani
Pozdravni nagovor: prof. dr. Krunoslav Šmit, dekan Fakultete za arhitekturo Univerze v
Zagrebu
Dosežki in izzivi na prehojeni poti: prof. dr. v pok. Andrej Pogačnik, dolgoletni predstojnik
KPP in IPŠPUP
Pogled naprej in predstavitev monografije Prostorski načrtovalci 21. stoletja:
viš. pred. dr. Mojca Foški, predstojnica KPP

11.40–12.00

Odmor s kavo

12.00–12.50

12.50- 14.00

Uvodni prispevki okrogle mize z naslovom Prostorski načrtovalci 21. stoletja in njihova
vloga pri urejanju in načrtovanju slovenskega prostora:
Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja,
Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Miran Gajšek, vodja Oddelka za urejanje prostora, Mestna občina Ljubljana
prof. dr. Davorin Gazvoda, Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete
Univerze v Ljubljani
dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica Društva urbanistov in prostorskih planerjev
Slovenije
dr. Aleš Mlakar, prostorski načrtovalec
Razprava

14.00

Druženje ob kosilu

