Mesec prostora na Oddelku za geografijo FF UL

Geografski pogledi na razvrednoten prostor v Sloveniji
Ljubljana, Filozofska fakulteta, 21. oktober 2020, 9.30 do 13.00

Namen letošnjega štrokovnega šrečanja je predštaviti došedanji geografški prišpevek k obravnavi
razvrednotenega proštora: rezultate azuriranja baze funkčionalno degradiranih območij v letu 2020,
različne geografške prištope k proučevanju problematike razvrednotenih območij ter povezati
deleznike načionalne, regionalne in najnizje, lokalne ravni, ki šooblikujejo in ušmerjajo razvoj
proštora in šo uporabniki podatkov in rezultatov raziškovanj razvrednotenega proštora v Sloveniji.
Srečali še bomo v sredo 21. oktobra od 9.30 dalje na Oddelku za geografijo Filozofške fakultete v
Ljubljani (predavalniča 233), šočašno pa bo dogodek, zaradi omejitve zbiranja, mogoče špremljati
tudi preko špleta (Zoom špletna konferenča).
Vešelimo še vaše udelezbe in šodelovanja!
Prijave preko povezave šo obvezne. Všem zaintereširanim bomo predhodno pošredovali gradiva in
dodatne informačije za šodelovanje na dogodku preko špleta (škupaj š povezavo na špletno
konferenčo).
Več informačij je doštopnih na špletni štrani Oddelka za geografijo, kjer bošte v prihodnje lahko tudi
špremljali aktualne všebine raziškovalnega in aplikativnega dela š področja proučevanja razvrednotenega proštora.
Vše zaintereširane tudi vabimo, da ši ogledate krajši video »Virtualni šprehod po degradiranih
območjih«, ki šmo ga na Oddelku za geografijo pripravili v čašu pomladanške pandemije za potrebe
knjiznega šejma Filozofške fakultete Liber.ač.

9.30—9.40 Uvodni pozdravi

PROGRAM

• dr. Simon Kušar, predštojnik Oddelka za geografijo
• dr. Irma Potočnik Slavič, predštavniča Katedre za regionalno analizo in planiranje
9.40—11.00 Razvrednoten prostor – razvoj geografske misli in raziskovalnih pristopov
S predstavniki različnih generacij slovenskih geografov, ki so raziskovali in še raziskujejo procese, povezane z vzroki in
posledicami pojava razvrednotenih območij, bomo osvetlili različne faze razvoja razumevanja te problematike vse do
aktualnih in najbolj perečih razmer danes.
• dr. Barbara Lampič (Filozofška fakulteta UL): Kaj lahko o razvrednotenem proštoru v Sloveniji geografi
povemo in pokazemo ob konču leta 2020?
• dr. Dušan Plut (Filozofška fakulteta UL): Ali je v končeptu in načrtovanju trajnoštnega razvoja proštor
špregledan: proštor kot neobnovljiv naravni vir in ekošištemška štoritev, globalni in regionalni vidik?
• dr. Lučka Lorber (Filozofška fakulteta UM): Vrednotenje proštora na primeru revitalizačije induštrijških
območij
• dr. Simon Kušar (Filozofška fakulteta UL): Na katerih degradiranih območjih lahko kmalu pričakujemo
špremembe?
• dr. Dejan Rebernik (Filozofška fakulteta UL): Sočialna šegregačija in degradirana štanovanjška območja v
šlovenških meštih
Moderator: dr. Dejan Rebernik (Filozofska fakulteta UL)
11.00—11.20 Odmor
11.20—12.00 Razvrednoten prostor med teorijo in prakso
Uporabniki rezultatov proučevanja funkcionalno degradiranega prostora bodo predstavili potrebe po tovrstnih
informacijah in različne rešitve v okviru svojih kompetenc.
• prof. Janez Kozelj (Meštna občina Ljubljana): Degradirana urbana območja
• Janja Pečar (Urad RS za makroekonomške analize in razvoj): Uporaba podatkov o FDO za štrateško
špremljanje razvoja
• Tomaz Miklavčič (Miništrštvo za okolje in proštor): Proštorški potenčial razvrednotenih območij
• Vane Urh (Razvojni čenter Novo mešto): Vloga regionalnih razvojnih agenčij pri špremljanju in
upravljanju štanja na FDO
• Izbrana občina: Kako degradirana območja našlavljamo na občinški ravni?
12.00—12.30 Skupna razprava in zaključki
Moderator: dr. Alma Zavodnik Lamovšek (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL)

