So dogodki in jubileji, ki jih moramo na ustrezen način obeležiti in tudi proslaviti. In ravno
strokovne in znanstvene revije imajo med drugim tudi nalogo oz. poslanstvo, da na svojstven
način obeležijo pomembne jubileje in strokovne dogodke. Tokrat prvič smo se spomnili
posameznika iz geodetskih vrst in ob njegovem visokem življenjskem jubileju mu poklanjamo
tematsko številko revije. Te časti je deležen naš stanovski kolega, izr. prof. dr. Milana Naprudnik.
V številnih strokovnih okoljih je ustaljena navada, da se posamezniku, ki je zaslužen za razvoj
stroke oz. znanstvene vede, ob jubilejih izda posebna publikacija in organizira strokovni simpozij.
Naš jubilant je med slovenskimi geodeti nedvomno osebnost, ki si zasluži, da mu strokovna
javnost ob njegovi osemdeseti obletnici izkaže pozornost z izdajo te tematske številke Geodetskega
vestnika. Ker mlajše kolegice in kolegi ne poznajo njegove poklicne poti, ga bodo prav s to
tematsko številko revije spoznali.
Zakaj smo naslovili to tematsko številko Prostor za prihodnost Slovenije? Odgovor bomo poiskali
pri jubilantu samem. Koncem šestdesetih in v začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je
slovenska geodezija pod njegovim vodstvom po zgledu drugih zahodnih držav hitro razvijala iz
zemljemerske vede v pomembno znanstveno disciplino ob razvoju kartografije, fotogrametrije,
informatike. Takratni vodilni planerski strokovnjaki so spoznali, da geodezija lahko nudi
pomembne strokovne podlage za upravljanje in gospodarjenje s prostorom ter za varstvo okolja.
In tako je naš jubilant prevzel vodenje Zavoda za regionalno-prostorsko planiranje Republike
Slovenije. V svoje delovno okolje je znal pritegniti različne strokovnjake, ki so se ukvarjali s
prostorskim in urbanističnim planiranjem, tedaj pri nas še dokaj neznane znanstvene in strokovne
vede. Skupini strokovnjakov, ki je delovala v tej instituciji, je uspelo z izsledki raziskovalnega in
strokovnega dela prepričati tedanje politično in republiško vodstvo Slovenije, da moramo opustiti
stihijske procese urbanizacije in vpeljati politiko usmerjenega prostorskega in gospodarskega
razvoja ob uveljavitvi policentričnega razvoja. Čeprav se je njegovo delo v tej ustanovi zaključilo
z uveljavitvijo samoupravnega družbenega planiranja in se je vrnil v geodetsko stroko, je po duši
in dejanjih ostal in ostaja prostorski planer. Ker je postavila imenovana institucija temelje
sodobnega prostorskega planiranja pri nas in ker je prav, da se zgledujemo v preteklost in gradimo
na prihodnosti, smo za to številko revije izbrali že omenjeni naslov.
Ko smo nekdanje sodelavce Milana Naprudnika, danes uveljavljene strokovnjake s področja
prostorskega planiranja ter geodezije oz. drugih ved, zaprosili, da v čast jubilantu prispevajo
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strokovni članek, da bi tako počastili ta jubilej in obenem predstavili svoje današnje videnje na
področje prostorskih ved v Sloveniji oz. kritično ocenili sedanji trenutek na tem področju ter
podali poglede za nadaljnji razvoj dejavnosti prostorskega planiranja, je bil odziv presenetljiv,
rezultat tega pa je ta številka revije.
Tematska številka, posvečena prostorskemu planiranju, pomeni tudi svojstven odziv na sedanje
razmere na tem strokovnem področju pri nas in je neke vrste strokovni odgovor tistim, ki smatrajo,
da geodezija in še nekatere druge stroke na tem področju nimajo kaj iskati. Morda pa je spet čas,
da se interdisciplinarno povežemo in pokažemo, kaj skupaj zmoremo in kakšen je lahko naš
doprinos pri razvoju države.
V imenu uredništva revije želim jubilantu vse najboljše, vsem kolegicam in kolegom ter bralkam
in bralcem te številke revije pa lepe poletne počitniške dneve. Vzemite si čas in preberite revijo,
berite tisto, kar vas zanima. Ne ustrašite se obsega revije, berite jo postopoma. Vsem želim
prijetno branje!
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