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POGLEDI NA PROSTORSKO NAČRTOVANJE SKOZI ČAS –
OKROGLA MIZA
Anton Prosen

Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije ter Društvo krajinskih arhitektov Slovenije sta
23. marca 2017 v veliki sejni dvorani Magistrata organizirala okroglo mizo z naslovom Pogledi na prostorsko
načrtovanje skozi čas. Na dogodku je bilo več kot 90 udeležencev, med njimi študentje fakultet FGG,
FA, FF (geografija) in BF (krajinska arhitektura). Med prisotnimi je bilo kar nekaj kolegov geodetov.
Izhodišča za razpravo so bili objavljeni prispevki v reviji IB (december 2016, izdajatelj Urad RS za
makroekonomske raziskave), s katerimi so vidni soustvarjalci slovenskega prostorskega načrtovanja in
regionalnega planiranja počastili petdesetletnico njenega neprekinjenega izhajanja. Avtorji prispevkov,
objavljenih v reviji, so na okrogli mizi predstavili svoje poglede na prostorski razvoj Slovenije skozi čas.
Revija je dosegljiva na spletni strani: http://www.umar.gov.si.
Osrednji del okrogle mize so bili tako nastopi predavateljev, profesorjev, nekdanjih ministrov, spoštovanih
kolegov, in sicer: dr. Milana Naprudnika, Tomaža Vuge, dr. Pavla Gantarja, dr. Janeza Marušiča, mag. Iva
Piryja, dr. Marjana Ravbarja in dr. Andreja Pogačnika. Moderatorja sta bila predsednika obeh stanovskih
društev, in sicer dr. Liljana Jankovič Grobelšek ter Jože Novak.
Predavatelji so se slikovito in kompleksno, pa tudi kritično, ozrli na zadnja desetletja prostorskega načrtovanja v Sloveniji, jih začinili z osebnimi vtisi in izkušnjami, obenem komentirali današnje stanje in
podali svoja videnja za naprej. Sledila sta diskusijska prispevka kolegov mag. Mirana Gajška in Jožeta
Kavčiča. Živahna in plodna je bila tudi razprava. Po besedah moderatorke dr. Liljane Jankovič Grobelšek
je bilo srečanje pravo strokovno medgeneracijsko druženje, predajanje in izmenjava znanja in izkušenj.
Na spletni strani DUPPS si je mogoče ogledati fotografije in videoposnetek s srečanja (www.dupps.si).

Prof. dr. Milan Naprudnik med nastopom.
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Organizatorja sta obljubila, da bodo na podlagi prispevkov in razprave oblikovali sklepe v obliki memoranduma ter ga poslali odgovornim na državni in lokalni ravni, ki so posredno ali neposredno povezani s
prostorskim načrtovanjem v RS. Naj naštejemo nekaj predlogov, ki jih je pripravil kolega prof. dr. Milan
Naprudnik in ki bodo v celoti vključeni v navedeni memorandum:
—
—

—

sprememba zakonodaje v skladu z mednarodnimi izhodišči o prostorskem razvoju (CEMAT,
Svet Evrope 2013);
vzpostavitev prostorske službe na državni in medobčinski ravni ter izdelava celovite zasnove
regionalno-prostorskega razvoja Slovenije kot obvezne podlage za načrtovanje razvoja urbanih
središč in izdelava programov sektorjev prostorskega pomena ter
uskladitev prostorskih zasnov s sosednjimi državami na podlagi protokola o varstvu Alp in
opredelitev prostorske politike na državni ravni.
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Ob koncu zapisa želim omeniti, da so taka srečanja izredno pomembna za razvoj stroke ter srečevanja
različnih mnenj in pogledov na pretekli, sedanji in prihodnji čas. Kot omenjeno, je bil delež prof. Naprudnika na srečanju izjemno pomemben, in želim mu, da bi še naprej tako budno in kritično spremljal
dogajanje v stroki ter s svojimi predlogi pripomogel k razvoju pomembne dejavnosti, ki pa jo državne
institucije vrsto let povsem zanemarjajo.

Dr. Anton Prosen
e-naslov: prosenanton@gmail.com
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