
 
 

 

 
Ljubljana, 30.11.2012 

 
 

Vabilo 
 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 24. Sedlarjevega srečanja, ki bo v torek, 11.decembra 2012, 
ob 10 uri v prostorih Urbanističnega inštituta Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, v Ljubljani. 

Tema tokratnega srečanja bo Urbanizem in predpisi in se navezuje na pričakovane spremembe 
zakonodaje s področja prostora.   

Srečanje bo organizirano z aktivno participacijo vseh udeležencev v obliki delavnice. Zaradi 
prostorskih omejitev predavalnic je število mest omejeno na max. 50 udeležencev. Hvala za 
razumevanje. 

Veselimo se vašega obiska 

organizacijski odbor: 
 
Boštjan Cotič, predsednik 
izr.prof.dr. Lučka Ažman  
Dušan Blatnik 
Barbara Mušič 
doc.dr. Manca Plazar 
izr.prof.dr. Maruška Šubic Kovač 
Tomislav Vauda  
Tadej Žaucer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prilogi: 
- Prijavnica 
- Program srečanja 



 

 

24. Sedlarjevo srečanje – program srečanja 
Urbanizem in predpisi 
 
Sedlarjevo srečanje bo potekalo 11. decembra 2012 na Urbanističnem inštitutu RS, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana v 
veliki predavalnici, 2. nadstropje. 
 
10.00 Uvodni pozdrav 

Boštjan Cotič, predsednik DUPPS 
 doc.dr. Breda Mihelič, direktorica UIRS 
10.15 Opredelitev problema 

prof.dr. Lučka Ažman Momirski 
10.35 Spremembe predpisov v prostorskem načrtovanju 

Tanja Bogataj 
11.00 Odmor – razdelitev skupin po prostorih 
 
11.15 Delo po skupinah 
 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 
Vodja skupine: 
Ivan Stanič 

Vodja skupine: 
Jože Novak 

Vodja skupine: 
dr. Liljana Jankovič 

Udeleženci skupine: 
občine in Upravne enote 

Udeleženci skupine: 
investitorji, razvojniki, 
nepremičninski posredniki 

Udeleženci skupine: 
projektanti 

Razprava Razprava Razprava 
 
13.00 Odmor za kosilo 
 
14.00 Delo po skupinah 
 

1. skupina 2. skupina 3. skupina 
Vodja skupine: 
Ivan Stanič 

Vodja skupine: 
Jože Novak 

Vodja skupine: 
dr. Liljana Jankovič 

Udeleženci skupine: 
Občine in Upravne enote 

Udeleženci skupine: 
Investitorji, razvojniki, 
nepremičninski posredniki 

Udeleženci skupine: 
Projektanti 

Oblikovanje sklepa skupine Oblikovanje sklepa skupine Oblikovanje sklepa skupine 
 
15.30 Odmor 
 
15.45 Predstavitev rezultatov delavnice / sklepi skupin 
 1. skupina 
15.55 2. skupina 
16.05 3. skupina 
 
16.15 Razprava in komentarji k sklepom skupin 
 
16.55     Zaključek delavnice 

Boštjan Cotič, Barbara Mušič 
Zaključni dokument Sedlarjevega srečanja bo DUPPS posredoval Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.  



 
 

 

Prijavnica za 24.Sedlarjevo srečanje 2012 
 (Prijavnico izpolnite s tiskanimi črkami. Hvala.) 
 
Ime…………………………………………..............................................................…………………. 
Priimek ……………………………….......................................................……………………………. 
Ustanova…………………………………………………………………………………………………… 
*E-pošta …………………......................................................………………………………………… 
Naslov ……………………………………….…………………………………………………………..… 
Polni naslov in davčna številka plačnika kotizacije (če je plačnik pravna oseba) 
………………………………………………………………….………………………………………....... 
Telefon………………......................................................……………………………………………... 
* vpis e-pošte je obvezen, saj bo komunikacija s strani DUPPS v prihodnje potekala le še v elektronski obliki.  

Označite modul, ki se ga želite udeležiti: 
 občine in upravne enote 
 investitorji, razvojniki, nepremičninski posredniki, banke 
 projektanti 

 
Kotizacija** (označite izbrano) 

 - za članice in člane DUPPS:     95 €; (cena velja v primeru plačane članarine za leto 2012) 
 - ***kotizacija plus članarina za 2012 130 €; 
 - za študente in upokojence:     30 €;(cena velja v primeru plačane članarine za leto 2012) 
 - za vse ostala je kotizacija   140 €; 

 
Prosimo, da izpolnjeno kompletno prijavnico in dokazilo o plačani kotizaciji pošljete na e-pošto 
drustvo.dupps@gmail.com 
 
**S plačilom kotizacije se udeležencem zagotavlja udeležba na srečanju, stroški kosila niso zajeti v ceni. 
*** v primeru, da prijavljeni/a še ni član DUPPS in se odloči za plačilo opcije »kotizacja plus članarina za leto 
2012, se prijavnica za Sedlarjevo srečanje šteje tudi kot prijavnica za društvo DUPPS. Plačnik je lahko tudi 
pravna oseba. 
  
Kotizacijo bom poravnal(a): z nakazilom na: 
Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Karlovška 3/II, Ljubljana, Slovenija.  
Št. transakcijskega računa: Nova Ljubljanska banka,  
IBAN: SI56 02083-0050-701296 
BIC Banke: LJBASI2XXXX  
koda namena: OTHR 
namen: plačilo kotizacije za ....(vpišite ime prijavljene osebe, v kolikor je plačnik pravna oseba) 
Sklic 99  
 

Datum: ...………………………………………        Kraj: ………………………………………………………... 

Podpis: ………………………………………..         Žig: ................................................................................. 
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