PROF. DR: ANDREJ POGAČNIK: IZHODIŠČA IN TEZE ZA OKROGLO MIZO
Bolj kot strokovne podlage sedanji trenutek terja metode, tehnike, koncepte in primere dobrih praks
v sintezi prostorskega plana.
Podatkovnih podlag, še zlasti po zaslugi sektorskega načrtovanja imamo dovolj in še preveč, šibka pa
je doktrina celostnega prostorskega načrtovanja. Vprašanje pa je ali naj bo ta bolj ali manj
kartografska? Bilančno uravnotežena? Bolj ali manj razvojna ali varovana? Bolj ali manj temelječa na
matematičnem modeliranju? Bolj ali manj vključujoča gospodarske, socialne, kulturološke in druge
sestavine itd. In zlasti, kako naj se v množici zakonov, predpisov in sektorsko pogojenih vnaprejšnjih
rezervacij prostora lahko uresniči kreativni pristop v prostorskem načrtovanju.
Glede na temo okrogle mize pa izpostavljam nekatere strokovne podlage, ki so tipične in lastne samo
za regionalno raven in to v Sloveniji (velike evropske in še bolj izven evropske države, bi raven
regionalnih analiz razumele drugače). Zlasti izpostavljam:
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Regionalni gospodarski grozdi in povezave znanstvenega in proizvodnega potenciala regij,
optimalna lokacija gospodarskih in tehnoloških parkov (tudi v povezavi s človeškimi viri regije).
Agroživilski potenciali regije od kmetijstva do končnih prehrambnih proizvodov ter tržnje (enako
za gozdarstvo od gozdno‐gojitvenih območij do končnih proizvodov lesarstva).
Značilni regionalni prostorski vzorci v Sloveniji, njihovo spreminjanje in ohranjanje glavnih
vrednot kulturno krajinskih tipov. Regionalno specifični modeli prenove vasi, sprememb v
parcelni strukturi, itd.
Vzpodbujanje hitrejšega razvoja ogroženih gorskih in obmejnih delov regij z učinkovitejšim
partnerstvom mest in podeželja , razvojem infrastrukture ter razvojem tele‐storitev. Cilj je da
periferne manj razvite regije postanejo del razvitih slovenskih regij.
Upravljanje s povodji regije (oziroma regije kot porečja) v cilju zmanjšanja poplavne ogroženosti,
energetike, namakanja, osuševanja, oskrbe s pitno vodo, itd. Regionalna vodna bilanca v povezavi
s klimatskimi spremembami.
Značilni regionalni turistični produkti , povezanost urbanega, kopališkega, gorskega, zdraviliškega,
kmečkega in ostalih oblik turizma v regiji
Optimalen razvoj regije glede na sosednje regije v državi, zamejstvu in glede na vključevanje v
Euroregije.
Druge strokovne podlage.

