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UVODNE TEZE IN IZHODIŠČA ZA RAZPRAVO NA OKROGLI MIZI… 
 

… so v nadaljevanju jedrnato predstavljena na način napaberkovanega 'kolaža' nekaj izbranih tem. 
Le-te naj bi skupaj s temami drugih udeležencev okrogle mize podale dovolj celovito sliko skupnega 
videnja problematike, ki ji je posvečena okrogla miza. 
 
 
* STROKOVNA TERMINOLOGIJA:  
- Pomenskega razlikovanja med »prostorskim planiranjem (načrtovanjem)« in »urbanističnim 
planiranjem (načrtovanjem)« v veljavnem Zakonu o prostorskem načrtovanju ni. Zakaj je do tega prišlo 
in ali je to ustrezno? 
- V Sloveniji (še) ne premoremo 'uradnega' terminološkega slovarja za področje prostorskega 
načrtovanja. Zakaj je temu tako? Kakšne so posledice? 
 
* STROKOVNE PODLAGE - PRISTOPI IN VSEBINA: 
- Pri pripravi strokovnih podlag se soočamo z dilemo, v koliki meri se naj posvečamo (1) obravnavi 
nekega prostora in prostorskega razvoja v njem na celovit način in v koliki meri (2) projektno oz. 
programsko osredotočeno. Dilema se neposredno navezuje na učinkovitost in uporabnost 
prostorskega načrtovanja in njegovih rezultatov. 
- Pri pripravi strokovnih podlag ni uveljavljeno ustrezno pojmovanje zvez med (celovito) družbeno 
reprodukcijo (funkcioniranjem) in naborom dejavnosti, ki so v prostoru izraziteje odražene. Zato so 
potrebni dodatni metodološki pripomočki na to temo. 
- Pri prostorsko planerski obravnavi posameznih naselij (naselbin) in njihovega prihodnjega 
prostorskega razvoja so analizirani in načrtovani raznoliki socialni, gospodarski in prostorsko-okoljski 
parametri naselij. Dobrodošel bi bil standardizirani nabor teh parametrov, oblikovan glede na velikost 
in dejavnostno (ne)kompleksnost naselij. 
- V Sloveniji so v marsikateri regiji pogost pojav posamično locirana kmečka gospodarstva. Na 
osnovni prostorsko-načrtovalski ravni obravnave le-teh se soočamo s problematiko neusklajenosti 
prostorskih podatkov zanje in pomanjkanjem informacij za načrtovanje njihovega prostorskega razvoja 
(širitev, urejanje, sanacija…).  
- Pri pripravi strokovnih podlag se soočamo s problemom položajnega spreminjanja zemljiško 
katastrskega prikaza (ZKP; prej digitalni katastrski načrt oz. kratko DKN). Mag. Zoran Živec iz ZUM 
d.o.o je pripravil postopek povečini avtomatizirane prilagoditve že izdelanih vektorskih prostorskih 
podatkov položajno spremenjenemu ZKP. 
 
* STROKOVNJAKI ŽE, TODA KAKŠNI? 
- Različne stroke, ki se ukvarjajo s prostorom, razvijajo svoja specialna znanja oz. tovrstno poznavanje 
ter obravnavo prostora. Zastavlja se vprašanje, ali ne bi bilo v prid bolj kakovostnemu prostorskemu 
razvoju strateško treba dati več poudarka integraciji (nosilcev) specialnih znanj kot pa nadaljnjemu 
razvoju (premalo povezanih) specialnh znanj (in njihovih nosilcev)? 
- Kakšen naj bi bil prostorski načrtovalec(ka) po osebnostni plati? Ni dovolj, če od njega pričakujemo 
le celovito oz. interdisciplinarno poznavanje prostora in razvoja v njem, temveč bi naj bil tudi celostno 
nazorsko/vrednostno izoblikovan, zmožen (logičnega) povezovanja/sintetiziranja informacij in dovolj 
'socialno dodelan' (v smislu zmožnosti razumeti in povezovati (parcialne) zorne kote in interese ljudi iz 
različnih družbenih sfer). 
 
* (NE)SODELOVANJE OSEBKOV PRI PRIPRAVI STROKOVNIH PODLAG IN NALOG:  
- Stanje obstoječega (ne)sodelovanja (organiziranih) strokovnih osebkov na področju regionalnega in 
prostorskega planiranja v Sloveniji je takšno, da bi bilo potrebno podrobneje se posvetiti analizi tega 
stanja in možnostim za razvoj tega sodelovanja v prihodnje (fakultete – podjetja – društva - …). 
- Pri pripravi strokovnih podlag bi bilo treba v večji meri kot doslej upoštevati dejanske potrebe in 
dejanski (prostorsko-kulturno-interesni) domet naročnikov strokovnih podlag in (lokalnega) 
prebivalstva ('končnih uporabnikov'). 
- Kakšne so (ne)možnosti za vključevanje profesorjev, asistentov in študentov v praktične (ne zgolj 
zamišljene) prostorsko-načrtovalske naloge, ki jih na podlagi naročil izdelujejo podjetja s tega 
področja? 
 
 


