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27. Sedlarjevo srečanje  
 
 

Vizije prostorskega razvoja: zelena tirna infrastruktura 
 
 

Ljubljana, Mestni muzej, petek, 03. junij 2016 ob 8.30 
 
 

Pogledali bomo skozi prizmo razvoja evropskih infrastrukturnih koridorjev Baltsko – Jadranskega in 
Mediteranskega na poteku skozi Slovenijo. Obravnavali bomo infrastrukturno prioriteto drugi tir Divača – 
Koper, vizijo razvoja železnic v Sloveniji ter konkretne projekte, kot so drugi tir Ljubljana – Jesenice (z odcepom 
do letališča Brnik), Ljubljansko železniško vozlišče in Logistični center, vizije razvoja mestnega in primestnega 
tirnega prometa in drugo. 
 
Primerjalno bomo spomnili na izvedbo slovenskega avtocestnega križa, ki je po anketah javnega mnenja 
največji dosežek urejanja prostora Slovenije v zadnjem stoletju. "Pomeni zgodovinsko prelomnico v povezanosti 
in dostopnosti našega nacionalnega prostora in njegovi vključitvi v evropsko prometno omrežje. Pomeni novo 
prelomnico od izgradnje železnic pred stoletjem in več, to je še v časih Avstro-ogrske monarhije ...« je zapisano 
v obrazložitvi žirije Nagrade Maks Fabiani, ki je projektu v letu 2015 podelila posebno jubilejno odličje. 
 
Namen srečanja je  spodbuditi strokovno in laično javnost h kritično konstruktivni razpravi, obenem pa 
vladajoče strukture na državni in lokalni ravni k pravim in pravočasnim odločitvam in ukrepom. 

 
 

 
             
 



 

27. Sedlarjevo srečanje: PROGRAM 
 
 
8.30-9.00 Registracija udeležencev 

 
9.00-10.00 Uvodni nagovori in predavanja    

 

 g. Zoran Janković, Župan Mestne občine Ljubljana 
 dr. Liljana Jankovič Grobelšek, predsednica DUPPS  
 ga. Barbara Radovan, MOP generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja 
 prof. dr. Bogdan Zgonc, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Problemi in izzivi razvoja 

slovenske železniške infrastrukture 
 g. Metod Di Batista, SLOMAN d.o.o: Avtocestni projekt v Republiki Sloveniji, zgodba o uspehu  

 
10.00-11.00 Predstavitve – 1. del    

 

 dr. Peter Verlič, Prometni inštitut Slovenskih železnic  
 mag. Franc Žepič, MzI:  Pomen infrastrukturnih prometnih povezav iz vidika makroregije 
 mag. Ljubo Žerak, MzI, Direkcija RS za  infrastrukturo: Organizacija železniškega sektorja  

v Republiki Sloveniji na področju infrastrukture 
 g. Zoran Hebar, Zavod za urbanizam Grada Zagreba, ga. Irena Matković, Hrvatski zavod za 

prostorni razvoj:  Načrtovalske rešitve železniškega omrežja v Republiki Hrvaški 

 
11.00-11.30 Odmor za kavo 

 
11.30-13.00 Predstavitve – 2. del    

 ga. Karla Jankovič, LUZ: Problematika umeščanja tirnih naprav v prostor z vidika prostorskega 
načrtovanja 

 izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, Fakulteta za arhitekturo: Vpliv železniške infrastrukture na 
pristanišči Trst in Reka v 19. stoletju 

 g. Marko Jelenc, PNZ: Prometna mobilnost in sodobni načini povezovanja v prostoru (Nove 
železniške povezave na območju Trsta, Kopra in Istre) 

 mag. Lenča Humerca Šolar, MOP DPGS: II. tir – od strateških usmeritev do gradbenega dovoljenja  
 g. Ivan Simčič, Pokrajinski muzej Koper: Koprska proga včeraj, danes, jutri  
 mag. Miran Gajšek, MOL: Intermodalni logistični terminal Ljubljana 
 Razprava 

 
13.00-14.00 Kosilo (v atriju Mestnega muzeja) 

 
14.00-15.00 Predstavitve – 3. del    

 dr. Mojca Šašek Divjak, Evgen Čargo: Mestni in primestni tirni promet 
 g. Gregor Pretnar, PNZ; g. Tadej Žaucer, IPoP: Prenova železnic za regionalni potniški promet v 

Ljubljanski urbani regiji – projekt RailHUC 
 dr. Sašo Murtič, Savaprojekt d.d. Krško: Koridorske proge – gospodarski umik ali železniški uklon? 
 g. Andrej Panker, abs. arh.: Med vizijo in realnostjo: pregled razvoja železnic na Slovenskem 
 ga. Marjana Duhovnik, GURS: Novi državni topografski podatkovni model kot podlaga za 

načrtovanje 

 
15.00-15.45 Razprava in sklepi srečanja 

Moderatorji:  Boštjan Cotič, UI RS, DUPPS, dr. Liljana Jankovič Grobelšek, DUPPS, Jože Novak, 
DKAS 

 
15.45 Zaključek 27. Sedlarjevega srečanja 

 


