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MESTNI MUZEJ LJUBLJANA, PETEK, 22. JUNIJ 2007

Spoštovani poslanci, udeleženke in udeleženci,
prav z zadovoljstvom mi je pozdraviti tak izbor udeležencev, kot ga predstavljate tukaj prisotni.
Izrazim naj tudi priznanje organizatorjem prireditve, ki nosi – nenazadnje nekaj dni pred dnevom
državnosti – simbolično ime »Prostor za prihodnost Slovenije«.
V uvodu je bilo poudarjeno, da smo v Sloveniji v postopku prenove prostorske zakonodaje. Pri
tem nas vodi predvsem gospodarska uspešnost, zagotavljanje čim boljših možnosti za izkoriščanje
investicijskih in evropskih razvojnih sredstev, regionalnega razvoja in prostorske povezanosti.
Povsem univerzalne ureditve področja urejanja prostora, prostorskega načrtovanja in graditve
seveda ni, kot takih ureditev ni tudi na katerem koli drugem področju. Vedno so zato možni
očitki, da so posamezne ureditve v zakonodaji neustrezne, da bi bile lahko boljše in bolje
premišljene. Ne želim se zatekati k izgovoru, da so nameni ministrstva pri prenovi tega
pomembnega sklopa zakonodaje objektivni in najboljši, saj mi boste lahko odvrnili, da je lahko
tudi slaba pot tlakovana z najboljšimi nameni.
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Možno je, da so pripravljavci besedil osnutkov zakonov spregledali posamezne, morda boljše
rešitve, da tudi proces priprave besedil in njihovega strokovnega usklajevanja ni bil najbolj
optimalen, verjemite pa mi, da kakršen koli spregled ali pomanjkljivost nikakor nista namerna ali
podcenjujoča do stroke in do tistih, ki jih zastopate in ki naše dejavnosti na tem področju budno
spremljate. Nasprotno: stanje na področju medsebojnega sodelovanja si želimo izboljšati in zavzel
se bom za to, da bomo na ministrstvu bolj pozorni do vaših stališč in predlogov.
Vaše današnje strokovno srečanje smatram za iskren izraz želje po sodelovanju, zato ga
pozdravljam. Upoštevali bomo to vašo željo, saj tudi sami ocenjujemo, da morda obstaja
neuravnoteženost nekaterih področij ali ureditev v besedilih gradiv, ki jih prebirate, in nanje
dajete pripombe. Morda res ni ustrezno razmerje med urejanjem urbanega prostora v primerjavi
z odprtim prostorom, krajino, morda je pretirano izraženo favoriziranje ene stroke proti ostalim.
Resno je treba premisliti o morebitnem licenciranju poklica prostorskega planerja in o formalnih
kvalifikacijah, ki jih ta mora imeti, če bomo področje sploh licencirali. Resno je treba premisliti
o prenovi študijskih programov, ki kvalificirajo strokovnjake in jih opremijo z znanji, in gotovo je
treba pri tem upoštevati tradicijo, in ne nepremišljeno skočiti v preveč inovativne posege na
področju izobraževanja.
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S spoštovanjem je treba tudi pogledati na način, kako ste počastili svojega kolega dr. Milana
Naprudnika. Tudi jaz mu izrekam čestitke ob rojstnem dnevu ter za njegovo preteklo poklicno
delovanje in verjamem, da ceni to, kar ste mu danes priredili. Prav tako s spoštovanjem je mogoče
pogledati tudi revijo, ki ste jo izdali ob tej priložnosti. Čestitke vsem, Zvezi geodetov Slovenije,
so-organizatorjem posveta, dr. Naprudniku in reviji Geodetski vestnik.

Želim vam uspešno delo v današnjem dopoldnevu.
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Hvala.
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Še beseda o današnjem dogodku: občudovati je treba vašo sposobnost sodelovati med sabo.
Upam, da vas predvsem druži to, da nam pomagate. Zavedam pa se, da je na nas odgovornost,
da to vašo pripravljenost izkoristimo.
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