
 

 
 

 
 

 
 
 

Vabimo vas na seminar z naslovom 

Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne? 

ki bo v sredo, 8. septembra 2010, ob 17. uri v Avditoriju Centra Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. 

 
Težko bi našli koga, ki bi odkrito zanikal pomen urbanizma in urejanja prostora nasploh za kakovost življenja, 
oz. razvoj konkretne družbe. Nasprotno, praktično vsi, ki se profesionalno ali pa ljubiteljsko ukvarjajo z 
urbanističnimi vprašanji izpostavljajo, da je planiranje in urejanje prostora bistvenega pomena za smiselno, 
strokovno in demokratično usklajevanje mnogih interesov v prostoru in da lahko strokovno umeščanje 
dejavnosti v prostor prepreči mnoge konflikte, nelogičnosti, nepravilnosti, nepravičnosti … 

Zakaj so torej urbanistične teme v medijskih diskurzih dejansko marginalizirane, zakaj se o urbanističnih 
vprašanjih javna razprava razvname šele ko izbruhne škandal, ko je dejansko večinoma že prepozno za 
smiselne strokovne posege, ki bi sicer lahko sinergijsko učinkovito razpletli navidezno nerazrešljive vozle. 
Najpogostejši odgovor na to vprašanje je ugotovitev, da to ni mogoče, ker vedno znova politika, kapital, 
močne interesne skupine ipd. povozijo STROKO!  

Predavanje bo poizkušalo predstaviti argumentacijo, da je ta najbolj priročen odgovor dejansko precej 
pomanjkljiv, pravzaprav napačen in da je morda prvi korak k ustreznejšemu urbanizmu vzpostavitev 
strukturiranega komunikacijskega polja, kjer bi se lahko soočali vsi igralci, tako tisti, ki so strokovno kot tisti, 
ki so morda politično kapitalsko podkovani. Prvi etapa na poti k uspešnejšemu in pravičnemu urbanizmu je 
torej naučiti se pogovarjati o urbanizmu oz. prostorskem planiranju. 

 
Program seminarja 

17:00 – 17:10 Uvod, Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora 

17:10 – 18:40 Predavanje: Ali se znamo pogovarjati in dogovarjati o urejanju prostora in zakaj ne?  
prof. dr. Drago Kos, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za 
prostorsko sociologijo 

18:40 – 19:45 Razprava ob primerih besedil 

19:45 – 20:00 Zaključki – priporočila za vzpostavitev strukturiranega komunikacijskega polja 

 
Prijava na seminar in dodatne informacije 

Prosimo, da svojo udeležbo na seminarju prijavite do 7.9.2010 do 16h na elektronski naslov 
aidan.cerar@ipop.si. Potrditev naj vsebuje vaše ime, organizacijo in kontaktni e-naslov. Udeležba na 
seminarju je brezplačna. 

 
Izvedbo dogodka v Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske komisije v RS. Seminar 

poteka 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. 

 


