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NEKATERE PUBLIKACIJE S PODROČJA REGIONALNEGA 
PROSTORSKEGA PLANIRANJA 

I g o r V r i š e r 

I. 

Skokoviti razvoj znanosti in čedalje večja specializacija so pripomogli, 
da se je na marsikaterem področju sodobnega življenja pokazala potre'ba po 
kompleksnejšem obravnavanju problemov. Pod vplivom teh novih naziranj 
s® čedalje številnejši primeri formiranja novih znanstvenih ved, ki pove-
zujejo dve ali več sorodnih v eno novo. Iznova so pridobile na pomenu ne-
katere po svojem značaju kompleksne vede (geografija, ekonomija, sociolo-
gija). In končno, reševanje določenih znanstvenih nalog je postalo mogoče 
zgolj s pomočjo koordiniranega sodelovanja različnih strok (tako imenovano 
>tea.misko« delo). 

Ze zgodaj in zelo očitno se je pokazala potreba po takšnem kompleksnem 
obravnavanju pri poizkusih urejanja in načrtovanja prostora oziroma nje-
govih delov — regij. Razgibano družbeno življenje XIX. in XX. stoletja je 
namreč v marsikateri visoko razviti pokrajini povzročilo obilo nereda in 
težav pri nadaljnjem razvoju. Čeprav so bile te težkoče najhujše v velikih 
mestih, jih je ibilo mogoče uspešno reševati edino, če so v te ureditvene 
posege zajeli tudi mestno okolico ali kar celo regijo. Tudi v mnogih neraz-
vitih deželah .so posegli po regionalnem planiranju ikot po sredstvu, ki na j bi 
pripomoglo k hitrejšemu iin smotrnejšemu družbenemu razvoju. V socialistič-
nih deželah, k j e r je planiranje ena izmed osnov družbeno-ekonomske politike, 
je postalo urbanistično in regionalno načrtovanje eno izmed najpomembnejših 
sredstev in pripomočkov pri upravljanju. 

Pri oblikovanju prostora ali pokrajine sodelujejo naravne in družbene 
sile, ki se med seboj borijo, prepletajo, součinkujejo in so v medsebojni 
sozavisnosti. Zato se kmalu izkaže, da ni dovolj, če upoštevamo in usmerjamo 
zgolj osnovno gibalo družibenega razvoja — proizvajalne sile in niiihovo 
razmestitev. Resda od njih v prvi vrsti zavisi nadaljnji razvoj, vendar je 
trelba vzeti v obzir še druge pojave in činitelje, ki se uvel javl ja jo v pokrajini . 
Tako je treba upoštevati razne sociološke faktorje (organizacijo družbe, 
hierarhijo javnih služb, milje itd.), tehnološke razloge (zlasti kmetijske in-
gozdarske zahteve), tehnične potrebe sedanje družbe (npr. prometne zahteve), 
estetske vrednote, zaščito naravnih in kulturnih spomenikov itd. Na vse te 
zahteve nam ekonomsko planiranje, ne glede na kateri stopnji je, splošno, 
regionalno ali mikroregionalno, ne more odgovoriti. Potrebno je širše, 
kompleksnejše planiranje, ki so ga prav izato, da ga ločijo od ekonomskega 
planiranja, pričeli nazivati regionalno prostorsko planiranje. Njegov pogla-
vitni cilj lahko formuliramo na kratko takole: želi doseči koordiniranje treh 
osnovnih skupin činiteljev v pokrajini, naravno okolje, gospodarsko dejav-
nost in .bivanje človeka v zdravo, humano in organsko povezano sožitje. 

Tako široko postavljene oil je, ki imajo skorajda univerzalen značaj, 
je razuml jivo bilo imogoče doseči edino s sodelovanjem vseh dejavnosti, ki se 
aktivno ukvar ja jo s prostorom. Pri dosedanji stopnji razvoja prostorskega 
planiranja je tudi težko govoriti o te j dejavnosti kot samostojni znanstveni 
disciplini, čeprav je res, da je v zadnjih tridesetih letih, odkar se je pojavilo, 
uveljavilo lastne znanstvene metode, svojstven način reševanja problemov in 
si je pridobilo precej ibogato prakso. Doslej so se pri prostorskem planiran ju 
uveljavljale predvsem ekonomija, arhitektura, geografija in sociologija. 
Vsaka med njimi je prispevala enega od bistvenih aepektov prostorskega 
planiranja. Ekonomija je podajala nad vse pomembne ugotovitve o gospodar-
skem razvoju in s tem začrtavala smernice družbenega razvoja. Zanimiv je 
bil vpliv arhitekture. Ta veda je prva občutila potrebo po kompleksnejšem 
obravnavanju prostora, s a j pomeni vsaka nova gradnja ali rekonstrukcija 
poseg v pokrajino, ki lahko povzroči daljnosežne posledice, dobre ali slabe. 
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Geografi ja ima is prostorskim planiranjem veliko skupnega, zlasti isti pred-
met proučevanja in zato tudi skora j enake metode. Le pogled ene in druge 
pa noge je različen, prva se ustavl ja pri sedanjosti, druga je usmerjena 
v prihodnost. Ker je prostorsko p lani ranje posvečalo v praksi največ pozor-
nosti velikim prebivalstvenim aglomeracijam, je razumljivo, da so bili iz-
redno pomembni tudi različni sociološki izsledki. Velik pomen pri u r e j a n j u 
pokra j ine iraiajo še nekatere tehnične vede kot npr. agronomija, gozdarstvo, 
elektrogospodarstvo, prometne stroke. Pogosto odločajo o možnosti ekonomske 
in tehnične izvedbe raznih posegov v prostor. 

Iz tega nekoliko obširnega uvoda izhaja jo tudi nekatere ugotovitve, po-
membne pri vsakem poizkusu izdelati še tako skromno bibliografi jo regional-
nega in prostorskega planiranja . Prva, najpomembnejša, je ta, da mora 
prostorski planer poznati poglavitna temeljna spoznanja zgoraj naštetih 
strok, če hoče pravilno vrednotiti vse činitelje. Zato se mora seznanjati 
z njihovimi strokovnimi publikacijami. Na j navedem neka j primerov. Tako 
npr. je nujno poznavanje družbenih planov, s a j je iz nj ih mogoče razbrati 
zakonitosti ekonomskega razvoja, dinamiko, delitev in, ka r je za prostorsko 
planiranje še alasti pomembno, prostorsko razporeditev novih naložb. Prav 
tako mora planer dobro poznati driižbenogeografske in prirodnogeografske 
razmere v pokraj ini , ki jo proučuje in bo zato znova in znova posegal po 
različnih regionalnih monografijah, priročnikih itd. (npr. po Melikovi »Slo-
veniji*). V dosedanji praksi so se v prostorskem (planiranju uveljavili neka-
teri normativi pri načrtovanju, na primer različnih socialnih institucij (šol, 
vrtcev, zdravstvenih zavodov itd.). Publicirani so bili olb različnih prilikah, 
zborovanjih, seminarj ih ali drugih prireditvah arhitektov, sociologov aili 
drugih družbenih delavcev (npr. urbanistični seminar v L jub l jan i leta 1961 
»Človek — stanovanje — naselje«). Seveda je .povsem razumljivo, da na tem 
mestu še zdaleč ni mogoče našteti vseh najrazl ičnejših del, ki bodo prišla 
v poštev pri prostorskem planiranju. Pač pa ver je tno ne bo odveč, če na-
vedem vsaj neka j del s področja ekonomike prostora, ki se po predmetu 
proučevanja in po metodološki strani močno pribl ižuje prostorskemu načrto-
vanju . 

Naslednja pomembna ugotovitev se nanaša na regionalno-planerske 
publikacije v ožjem pomenu besede. Prostorsko p lani ranje je organsko raslo 
iz družbeno-ekonomskih razmer in pot reib domače dežele. Zato ima n u j n o 
vsaka publikacija obeležje razmer, k i v ladajo v državi, k j e r je delo nastalo. 
Cil j i in metode so morda več ali man j enaki, toda praktični pri jemi se od 
dežele do dežele močno razl ikujejo. .Zlasti so občutne razlike glede na druž-
beni sistem; pa tudi različna družbeno-ekonomska politika v oikviru (podob-
nega družbenega sistema je lahko nad vse pomembna za različno usmeritev 
prostorskega planiranja . Odveč je, da opozarjam na razlike v i zva jan ju 
prostorskega planiranja v socialističnih in kapitalističnih deželah. Bolj za-
nimive .so razlike, ki obs ta ja jo med1 posameznimi kapitalističnimi ali so-
cialističnimi državami. N a j navedem n e k a j primerov! Prav igotovo je .pro-
storsko p lani ranje zaenkrat na jbol je zasnovano in izpeljano v Veliki Bri-
taniji , k j e r k l j u b kapitalističnemu svobodnemu podjetništvu skrlbno izdelana 
zakonodaja teži za vsklajenim planiranjem. Izredno skrb posveča smotrni 
izrabi tal, pri čemer j avna uprava čuva splošne koristi. Nasprotno se je 
prostorsko p lani ranje v Franci j i razvilo šele pred n e k a j leti. V kra tkem 
času je dosegli o velike uspehe. Toda pri njem gre zaenkrat v prvi vrsti za 
regionalno ekonomsko planiranje , man j so pa zajeti ostali prav tako po-
membni aspekti in načrtovanje manjših regionalnih enot. V Zvezni republiki 
Nemčiji je regionalno prostorsko planiranje k l jub lepim teoretičnim dosežkom 
pri prakt ičnem uve l j av l j an ju še zelo nemočno, ker se še ni irazvilo obče 
državno ekonomsko načrtovanje in ker zaenkrat še ni sprejeta ustrezna zako-
nodaja. Podobne razlike pri uveljavljam ju prostorskeiga planiranja zapažamo 
na primer med Poljsko in Sovjetsko zvezo. Na Poljskem j e doseglo regionalno 
prostorsko planiranje bržkone med vsemi socialističnimi deželami najviš jo 
stopnjo. Nasprotno temu menijo v ZSSR, da za u r e j a n j e in načrtovanje 
prostorskega razvoja povsem zadošča skrbno zasnovano ekonomsko planiranje 
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velikih regij. Razumljivo je, da so 'našim razmeram in potrebam na jbo l j 
blizu izkušnje socialističnih dežel, zlasti Poljske. Ta ugotovitev seveda ve l ja 
tudi za publikacije. 

V naš kratki pregled publikaci j s področja regionalnega prostorskega 
p lan i ran ja so razen poglavitnih metodoloških priročnikov vključeni tudi ne-
kateri pr imeri publiciranih regionalnih načrtov. Za urbanističnega delavca 
so pogosto ibolj zanimivi kot pa razni metodološki prispevki, sa j ga seznan ja jo 
s praktičnimi pri jemi in rešitvami. Pr i teh publ ikaci jah pa je vendarle treba 
upoštevati, da so nemalokrat nastale o'b u r e j a n j u in načr tovanju , na jbo l j 
problematičnih regi j in da zaradi tega ne poda ja jo nekakšnih povprečnih 

-razmer. Iz informativnih razlogov je na k r a j u tega sestavka podan tudi 
kra tek pregled nekaterih najpomembnejš ih revij . 

П. 

Največ metodoloških prispevkov s področja regionalnega prostorskega 
p lani ranja pri nas je bilo objavl jenih v različnih publ ikaci jah jugoslovanskih 
urbanističnih zborovanj. Zlasti VI. posvetovanje v Airaindjelovcu je bilo v ce-
loti posvečeno te j problematiki. Ob te j priliki so v posebni knjižici z naslo-
vom »Regionalno prostorno planiranje, Savez društava urbanista Srbije, 
Beograd, 195?« izšli referati treh glavnih poročevalcev MARJANA TEPINE, 
NIKOLE DOBROVIĆA in BRANKA PETROVIČA — STANKA 2ULJIĆA. 
Naj 'bolj zanimiv je referat zadnjih dveh avtorjev, sa j vsebuje tudi konkreten 
predlog skromnejše metodologije. Drugo takšno metodološko delo, dasi veliko 
popolnejše in bolj vsestransko, je žal zaenkrat še v rokopisu. To je »Enotna 
metodologija regionalnega prostorskega p lani ranja v LR Sloveniji, Urba-
nistični inštitut LRS, L jub l jana , 1960/61«. V njem je vrsta sodelavcev podala 
poleg metodološke sheme tudi vso problematiko te dejavnosti in n jeno pove-
zovanje z drugimi strokami, prakso in zakonodajo. Zvezni zavod za urbani-
zem, komunalna in s tanovanjska vprašanja je priredil leta 1962 širše posve-
tovanje pod naslovom »Regionalno prostorno planiranje«. Številni prispevki 
in diskusija so bili pozneje publicirani pod naslovom »Regionalno prostorno 
planiranje , savetovanje 18-20. juna 1962«. Najzanimivejši del te publikacije 
je tisti, k j e r so diskutanti razčiščevali odnos med prostorskim in ekonomskim 
planiranjem. Med ostalim gradivom je tudi n e k a j poizkusov shem metodologij 
prostorskega planiranja . V istem letu so še pred tem sestankom obravnavali 
probleme načrtovanja na .posvetovanju Zveze društev ekonomistov Jugosla-
vi je v okviru posebne sekcije. Gradivo je bilo publicirano pod naslovom 
»Problemi regionalnog privrednog razvoja« (Beograd. 1962). Nekatere posebne 
regionalne in urbanistične prostorske probleme so obravnavali tudi na dveh 
drugih urbanističnih posvetovanjih. Na zagrebškem posvetovanju, ki je bilo 
1. 1958, je SAŠA SEDLAR poročal o »Stanbeni zajednici kao urbanističkom 
elementu planskog razvoja gradova i drugih naseljenih naselja«, na XI. 
blejskem posvetovanju pa VLADIMIR KOKOLE o »Komuni kao urbanističkom 
pojavu«, Bled, 1963. 

Proces »urbanizacije«, ki je zadnja leta tako naglo spremenil našo pokra-
jino in ki je »ključno vprašanje naše ekonomike«, je obravnaval ERMIN 
KR2IČNIK v Ekonomski reviji, L jubl jana , 1960. DOLFE VOGELNIK je to za 
p lane r j e tako pomembno preobrazbo obširneje prikazal v knjigi »Urbani-
zacija kao odraz privrednog razvoja FNRJ« (Beograd, 1961). Isti avtor se je 
v razpravah »Selitev delovne sile v Sloveniji 1945—1957« (Ekonomska revija, 
Ljubl jana , 1959) in »Perspektiva prebivalstva in delovne sile LR Slovenije 
1960—1980« (Ekonomski zbornik V., Ljubl jana , I960), lotil tudi nekaterih so-
cialno-ekonomskih vprašanj , ki so ključnega pomena za planersko delo pri 
nas. O urbanizacij i je razpravl ja l tudi PAJO IVKOVIC-IVANDEKIČ v študiji 
»Pravoi i neki problemi posleratne urbanizacije u Jugoslaviji« (Ekonomist, 
Beograd, 1961). Ekonomske probleme razraščanja mest je obdelal TONE KLE-
MENČIC v razpravi »Izgradnja mest kot splošno narodnogospodarski pro-
blem« (Ekonomska revija, Ljubl jana , 1962). Isti avtor je leta 1962 izdal tudi 
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skripta »Komunalno gospodarstvo«, v katerih se dotika nekaterih problemov 
regionalnega .prostorskega planiranja . 

Drugo pomembno vprašanje — vprašanje ekonomske regionalizacije so 
v naši znanstveni li teraturi obravnavali SVETOZAR ILEŠIČ (»O principima 
geografske rajonizacije«, Zbornik radova Y. kongresa geografa FNRJ. Ce-
tinje, 1958, »Problemi geografske rajonizaci je ob pr imeru Slovenije«, Geo-
grafski vestnik, Ljubl jana , 1958 in »Geografska regionalizacija Jugoslavije«, 
Geografski vestnik, Ljubl jana , 196.1), VLADIMIR DJURIĆ (»Problematika 
geografske rajonizacije Srbije«, Zbornik radova V. kongresa geografa FNRJ, 
Cetinje, 1958). RUDE PETROVIČ (»O problemu geografske rajonizaci je Ju-
goslavije«, Geografski Pregled, Sarajevo, 1957) in SAVA OBRADOVIC (»Eko-
nomski rejoni Jugoslavije i problem rejoniranja«, Ekonomski anali, 1955). 
SVETOZAR ILEŠIČ. je dal ustrezno poročilo tudi v publikaciji prvega se-
stanka komisije za ekonomsko regionalizacijo Mednarodne geografske uni je 
leta 1961 v Utrechtu* 

O ekonomskem regionalnem plani ranju so pisali JAKOV SIROTKOVIĆ 
v študiji »Problemi privrednog p lan i ran ja u Jugoslaviji« (Zagreb, 1961), 
KOŠTA MIHAJLOVIĆ v razpravi »Regionalni aspekt privrednog planiranja« 
(Ekonomist, Beograd, 1962) in BRANKO KUBOVIC v knj igi »Regionalni 
aspekt privrednog razvitka Jugoslavije« (Zagreb, 1961). Ista tema je bila 
podrobneje obravnavana tudi v že omenjenem zborniku »Problemi regionail-
nog privrednog razvoja«. 

Izredno zanimivi urbanistični razvoj naših mest je obravnavalo več 
avtorjev. ANTON MELIK je poročal »O mestih in trgih na Slovenskem* 
(Glasnik muzejskega društva za Slovenijo, L jubl jana , 1939), BRANKO 
MAKSIMOVIĆ o »Urbanizmu u Srbiji« (Beograd, 1936 in 1962) in NIKOLA 
DOBROVIĆ v prvem delu .svoje kn j i ge »Urbanizam kroz vekove, I. deo, Ju-
goslavija« (Beograd, 1954). 

Toliko na kra tko o poglavitnih razpravah o regionalnem prostorskem 
planiranju pri nas! Namen tega pregleda je. da bralce v prvi vrsti seznani 
s tuj imi študijami s tega področja, medtem ko so domači prispevki več ali 
manj vsem poznani. 

Prvi površen pregled o regionalnem prostorskem plani ranju po svetu in 
v Evropi si lahiko bralec ustvari iz dveh prispevkov LESLIE-a B. GINS-
BURG-a »Current Trends Influencing Regional Planning« in »Regional Plan-
ning in Europe«. Izšla sta v Bulletin of the Housing and Country Planning, 
ki ga izdaja OZN v New Yorku (št. 12 in 13. letnik 1959). 

V tuj ini je izšlo doslej največ metodoloških del v domovini prostorskega 
planiranja v Veliki Britaniji . Klasični deli s tega področja sta PATRICK-a 
GEDDES-a »Cities in Evolution«, London, zadnja izdaja 1949 (UI)** in 
PATRICK-a ABERCROMBI-a »Town and Country Planning«, London. 1959 
(UI in GO). Kl jub temu, da je minulo že veliko časa odkar sta bili napisani, 
sta še vedno sveži ter metodično in duhovno bogati. Omeniti bi kazalo še 
druga klasična dela, kot na pr imer LEWIS MUMFORD »The Culture of 
Cities«, New York, 1938 (GO) aLi RAYMOND UNWIN »Town Planning in 
Practice«, London, 1920, vendar bi z nava jan jem starejših del naš pregled 
preveč narâsel. Razgibano zgodovino angleškega urbanizma zadnjih sto let 
opisuje delo WILLIAM-a ASHWORTH-a »The Genesis of Modern British 
Town Planning«, London, 1954 (UI). 

Za novejša anglosaška dela s področja prostorskega planiranja velja na 
splošno, da so čedal je bo l j stvarna, polna primerov iz prakse in tesno na-
vezana na t amka j šn je zakonske predpise. Zelo veliko je med njimi priroč-
nikov. Med slednjimi je treba v prvi vrsti omeniti kolektivno delo angleških 
urbanističnih delavcev »Town and Country Planning Textbook, A. P. R. R.«, 

* »L'état a t les méthodes des recherches sur la régionalisation économique en Yougoslavie«:, 
Economic Regionalization, Dokumentacja Geograficzna, Warszawa 1%2. 

** V oklepajih nava jam z okra jšavami insti tucije, ki navedeno knj igo hrani jo v svojih 
knj ižnicah. Okra j šave pomenijo: UI = Urbanist ični inšti tut , GO = Geografski oddelek Filozofske 
fakultete, PA = Projektivni atelje, EF = Ekonomska fakul te ta , CTK = Centralna tehnična knjiž-
nica, NUK = Narodna in univerzitetna knj ižnica. 
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London 1950 (PA). To je obsežen učbenik, iki še vedno velja za morda najpo-
polnejšo delo s 'področja urbanističnega in regionalnega prostorskega plani-
r an j a ne le v Veliki Britaniji , temveč na svetu sploh. Ker je sodelovalo pri 
njegovi sestavi veliko avtorjev, je koncept nekoliko neenoten. To je razvidno 
tudii iz razvrstitve poglavij, k i slede v temile redu: geografija, planska analiza, 
socialna analiza, promet, industr i ja in energetika, zakonodaja in gospodarstvo 
ter realizacija razvojnega plana. Ne glede na to pa je priročnik stvaren, 
bogat s praktičnimi navodili in je v injem vse, kar potrebuje planer pri delu. 
Njegova še najš ibkejša s tran je premalo obdelano ekonomsko planiranje, 
kar pa je seveda posledica obstoječega druižbeno-gospodarskega sistema v Ve-
liki Britaniji . Podobno delo, vendar ne tako Obsežno in usmer jeno bolj v urba-
nistično planiranje, je knj iga LEWIS-a KEEBLE-a »Principles and Practice' 
of Town and Country Planning«, London, 1950 (UI, GO). Pisano je kot pri-
ročnik, sa j pr ikazuje ves proces planiranja, od osnovnih pojmov regional-
nega planiranja in izdelave regionalnih planov do izdelave urbanističnih 
načrtov in podrobnosti pri prostorskem oblikovanju, uporabe standardov pri 
prostorskem načrtovanju ter kontrole in organizacije planiranja. Delo je 
zraslo na podlagi bogatih izkušenj angjeških planerjev in je izato morda 
v nekaterih pogledih našim potreba m nekoliko tuje . Do podobnih vtisov po-
gosto pride bralec tudi pri uporabi ostalih publ ikaci j iz angleškega jezikov-
nega območja. Ta ugotovitev na primer velja za dve starejši deli M. P. 
FOGARTY, »Town and Country Planning«, London, 1948 (EF) in Me ALLISTER 
GILBERT, »Town and Country Planning«, London, 194-5 (CTK) kot tudi za 
nekatere novejše knj ige , npr. za kra tek, a jedrnat priročnik avtorjev P. B. 
GILLLE-a in P. L. HUGHES-a »Some Principles of Land Planning«, Liverpool, 
1950 (UI) ali pa za delo, k i j e nastalo na podlagi avstralskih izkušenj v pla-
n i ranju . To je delo A. J. BROWN-a in M. H. SHERRARD-a »Town and Country 
Planning«, Melbourne, 1951 (UI). Za marsikaterega delavca na tem področju 
bo zanimiva knj iga ARTHUR-a GLIKSON-a »Regional Planning and Develop-
ment«, Leiden, 1953 (UI), ki vsebuje šest predelanih avtorjevih p redavan j 
o regionalnem planiranju in njegovih osnovah ter prikaze nekaterih prime-
rov iz prakse. Pisana ni z gledišča specialista, temveč žeili opozoriti na nuj -
nost širšega sodelovanja pri tovrstnih nalogah. Ekonomske osnove in vredno-
ten je ekonomskih fak tor jev pri prostorskem načrtovanju obravnava delo 
NATHAiNIEL-a LICHFIELD-a »Economics of Planned Development«, London, 
1956 (UI), k i je prvo te vrste v angleški literaturi. V probleme regionalnega 
prostorskega p lan i ran ja posega tudi delo angleškega geografa R. A. DICKIN-
SON-a »City, Region and Regionalism«, London, 1947 (GO). Za p laner ja so 
na jbo l j zanimiva poglavja, k j e r avtor razpravl ja o regionalizaciji. JACK 
P. GIBBS je ûîbral v posebnem zborniku z naslovom »Urban Research 
Methods«, New York, 1961 (UI) različne članke in razprave o problemih 
mestnih meja, gostoti prebivalstva in zazidave, o tako imenovanih CBD 
(Central Business Areas), s t rukturi mest itd. 

Prav številna metodološka dela o prostorskem plani ran ju najdemo tudi 
v nemškem jeziku. Klasični deli s tega področja, nad katerima pa žal leži 
senca nacističnega imperializma, sta napisala GOTTFRIED FEDER »Die 
Neue Stadt«, Berlin, 1937 (CTK) in FRITZ RECHENBERG »Das Einmaleins 
der Siedlung«, Berlin, 1940 (CTK). Med starejšimi deli se večkrat nava ja delo 
avtor ja OTTO BLUM-a »Städtebau«, Berlin, 1937 (CTK, GO), k i je namenjeno 
urbanističnim delavcem v praksi. Po vojni je n a j v e č tovrstnih publ ikaci j 
izdal »Institut fü r Raumforschung« iz Bad Godesberg-a in »Akademie fü r 
Raumforschung und Landesplanung« iz Hannovra, ki de lu je ta na tem področju 
že vrsto let. (V Veliki Britanij i oprav l ja podobno nalogo kot ta dva zavoda 
dobro poznani Town Planning Institut.) Med večjimi metodološkimi š tudi jami 
je v nemški l i teraturi precej znano delo J. UMLAUF-a »Wesen und Organi-
sation der-Landesplannung«, Essen, 1958 (UI). Zal je težišče v te j publikaci j i 
na prikazu razvoja p lani ranja v Nemčiji, nekako od 1910 dalje. Za nas so 
naj.bolj zanimiva poglavja, v katerih avtor obravnava odnos med urbanskim, 
komunalnim in regionalnim planiranjem, predvsem v luči obstoječih pred-
pisov. Historični razvoj urbanizma irn prostorskega p lani ranja od antike sem 
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obravnava delo J. H. SCHULTZE-a »Stadtforschung und Stadtplanung«, Bre-
men, 1955 (GO). VeLiiko težav ima nemško p lan i ran je zaradi pomanjkan ja 
vsedržavnih in resornih planov ter zaradi prevelike izoliranosti zveznih 
dežel. Za,to ne preseneča, da posvečajo tem problemom številni avtorj i obilo 
pozornosti in opozar ja jo na potrelbo po koordiniranem planiranju na vseh 
stopnjah in vskla jevanju načrtov med zainteresiranimi zveznimi deželami. 
Ta vprašanja obravnava tudi ROLOFF v delu »Aufgaben der Bundesraum-
ordnung«, Köln, 1956 (UI), ki ga je založila t re t ja velika nemška organizacija, 
ki se ukva r j a s prostorskim planiranjem. Deutscher Verband für Wohnungs-
wesen, Städtebau uind Raumplanung v Kol,nu. Knjiga ARNOLD-a STÖCKLI-a 
»Die Stadt, ihre Wesen und ihre Problematik«, Köln, 1954 (GO) je, ko.t je že 
iz naslova razvidno, posvečena prvenstveno mestnim problemom. Prav go-
tovo si še najbol jš i pregled o dosežkih prostorskega p lani ranja v Zahodni 
Nemčiji ustvari bralec iz obsežnega zbornika »Raumforschung«, Bremen, 
1960 (UI), ki je izšel ob 25-letnici obstoja organiziranega prostorskega pla-
n i ran ja v t e j deželi. V zborniku so obdelani v 34 sestavkih ne le načelni 
problemi, temveč tudi odnos planiranja do gospodarstva, pravnih in za-
konskih predpisov, kmetijstva, prometa itd. 

V Vzhodni Nemčiji je izšla doslej vrsta manjših razprav in priročnikov, 
namenjenih predvsem tistim, ki se praktično u k v a r j a j o z načrtovanjem. 
Nekateri zvezki so posvečeni planiranju podeželsikih nasel i j [npr. WALTER 
NIEMKE. »Dorfplanung am Beispiel Marxwalde«, Berlin, 1956 (PA) ali 
R. SACHSE — D. SCHILLING, »Komplexe Planung auf dem Lande, dargestellt 
am Beispiel des Kreises Neuruppin«, Berlin. I960 (UI)], drugi zopet problemom 
mestnega načr tovanja [npr. KURT JUiNGHAiNNS, »Der Wohnkomplex ails 
Planungselement im Städtebau«, Berlin, 1954 (PA)1 ali raznim gradbeniškim 
problemom. Iz ruščine so prevedli tudi priročnik J. P. LEVCBNKA »Die 
Stadtplanung«, Berlin, 1953 (PA). Večina teh del je izšla v založbi Deutsche 
Bauakademie. Doslej najobsežnejše publicirano delo je LUDWIG-a KÜT-
TNER-a »Zur Gebiets-, Stadt- und Dorfplanung«, Berlin, 1957 (CTK, GO). 
Ta publikacija ni priročnik, temveč nekakšna komparacija prostorskega 
planiranja v Vzhodni Nemčiji in na Poljskem. Avtor do podrobnosti raz-
č len ju je dosežke poljskih planer jev in ob tem nakazuje možnosti za izpo-
polnitev vzhodnanemškega prostorskega planiranja . Delo je miselno bogato, 
vsestransko in opremljeno s številnimi, za prak t ika nepogrešljivimi tabelami, 
normativi, organizacijskimi shemami itd. 

Že v uvodu je bilo govora, da se je regionalno prostorsko planiranje 
v Franci j i razmahnilo šele v poslednjem času. Največ zaslug za to imajo 
v t e j deželi ekonomisti, čeprav tudi pobud številnih arhitektov, geografov in 
sociologov ni mogoče omalovaževati. Spomnimo se samo na pionirsko delo. 
Le Corbusiera, ki vel ja za enega od utemelj i te l jev modernega urbanizma. 
Tudi znani uibanist GASTON BARDET je na pr. napisal ka r več del s tega 
področja. Na jbo l j znani sta »L'urbanisme«, Paris, 1947 (NUK) in »Mission dé 
l'urbanisme«, Paris, 1949 (UI, CTK). Zadnje delo je sicer izrazito načelna 
študija, v kateri avtor povezuje znanstvene postavke s filozofijo in umetni-
škimi dojemanji , a je k l j u b temu tudi za praktika zanimiva, sa j se kot mnoga 
tovrstna dela na zahodu ukva r j a s sociološkimi vidiki in problemi pre t i rane 
industrializacije, z vprašanj i decentralizacije indust r i je in uprave, preure-
ditve podeželja in pa zlasti z rekonstrukcijo mest. Zgodovino urbanizma 
podaja delo PTERR-a LAVEDAN-a »Histoire de l 'urbanisme«, Paris, 1952 (GO). 
Isti avtor je napisal tudi več drugih študij, od katerih j e na jbo l j poznana 
njegova kn j iga »Géographie des vilies,« Paris, 1936 in 196-1 (GO), pisana bo l j 
z urbanističnega kot pa geografskega vidika. Uvršča se med druge zelo uspele 
geografi je mest kot so knj ige P. Geoiige-a, Chabot-a, M. Sorre-a in drugih. 
Veliko francoskih del s tega področja se ukva r j a z ekonomskimi in sociolo-
škimi aspekti planiranja . CAMILLE ROSIER obravnava v svoji kn j ig i 
»L'urbanisme ou la science de l'agglomération«, Paris, 1953 (UI) v sicer skopi, 
a jedrnat i obliki, predvsem probleme velikih aglomeracij in svojstvenih po-
javov v nj ih. JEAN COPPOLANI povezuje v študiji »Le réseau urbain de la 
France, sa structure et son aménagement«, Paris, 1959 (UI) prihodnji razvoj 
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meet z ekonomskimi perspektivami novih gospodarskih regij, ki so jih v ne-
davni preteklosti zasnovali v Franci j i in na podlagi ka ter ih načr tu je jo razvoj 
dežele. V poljudni obliki nas seznanja ta z nekaterimi ekonomskimi problemi 
prostorskega načrtovanja CLAUDE DELMAS »L'aménagement du territoire«, 
Paris, 1962 (UI, EF) in JACQUES BOUDEVILLE »Les espaces économiques«, 
Paris, 1961 (UI). Obe deli sta izšli v znani zbirki »Que sais-je?«. Zanimiv 
zbornik razprav o prostorskem planiranju je »Aménagement régional et dé-
mocratie économique«, Lyon, 1960 (UI). V Belgiji izhaja že dal j časa zbirka 
»Cahier d'urbanisme«, v kateri pr iobčujejo k ra j še sestavke o urbanističnih 
in regionalnih problemih. N a j navedem nekatere, ki se na jbo l j pr ibl ižujejo 
Obravnavani snovi. To so: J. M. L. DEMEYERE »Urbanisme et démographie«, 
(1951). GROUPBE L'ÉQUERRE iz Liége-a je napisala instruktivno knjižico 
»Technique des surveys régionaux«. Sem sodijo tudi brošure »La mise en 
valeur et l 'aménagement des régions rurales« (1957), »La habitation« ali 
»L'aménagement du terri toire au service de l 'agriculture« (1958) itd. 

O prostorskem planiranju na Nizozemskem, za katerega velja, da se je 
zelo uspešno uveljavilo, lahko izvemo iz prikazov »Raumordnung in derf 
Niederlanden«, Haag, 1955 (UI), J. VIiNK »Raum und Stadtplanung in den 
Niederlanden« Den Haag, 1959 (UI), J. M. RICHARDS »A New Towns in thè 
Netherlands«, 1956 (UI) itd. 

I tal i janska urbanistika uživa precejšen sloves. Težišče dela se v zad-
n jem času čedalje 'bolj p res tav l ja na proučevanje regionalnih problemov in 
ni več toliko usmerjeno zgolj v .snovanje novih naselij, u r e j a n j e obstoječih 
mest in zaščito kul turne dediščine. O teh tendencah lepo pr ičajo t r i je ob-
širni zborniki, ki so izšli ob obdobnih urbanističnih posvetovanjih. To so: 
»La pianificazione regionale, Atti del IV. Congresso nazionale di urbanistica«, 
(Venezia, 1952), »La pianificazione intercomunale, Atti del VI. Congresso 
nazionale di urbanistica«, (Torino, 1956) in »Bilancio dell 'urbanistica comu-
nale nel quadro della pianificazione territoriale e paesistica, Atti del VII. 
Congresso nazionale .di urbanistica« (Bologna, 1958, UI). I tali jansko mini-
strstvo za javna dela je za prostorske p lane r j e Izdalo poseben priročnik pod 
naslovom »I piani regionali, Criteri d'indirizzo per lo studio dei piani terri-
toriali di coordinamento in Italia«, I, II, Roma 1952 (UI). Služil ibi maj pred-
vsem urbanističnim delavcem, ki se ubadajo s temi problemi na terenu, na 
občinah in okra j ih . Prav zato bi se ga lahko s pridom posluževali, seveda 
v predelani obliki, tudi pr i našem delu. Neka j podobnoga bi si ver je tno želel 
marsikateri naš urbanist oziroma regionalni prostorski planer. I tali janski 
arhitekt GIUSEPPE SAMONA je v svoji p rece j znani knjigi »L'urbanistica 
e l 'avvenire della citta negli Stati Europei«, Bari 1960. prikazal razvoj urba-
nistične ide je in današn je urbanistične in regionalno-planerske razmere 
v Evropi. 

Kl jub bogatim izkušnjam in velikemu številu izdelanih regionalnih na-
črtov je bilo doslej v socialističnih deželah publiciranih le mallo obširnejših 
metodoloških priročnikov. Zlasti se občuti, da v Sovjetski zvezi t e j snovi 
zaenkrat še ne posvečajo dovolj pozornosti. DAVIDOVIČ-eva .knjiga »Pla-
ti i rovka gorodov, inženirsko ekonomičeskie osnovi«, Moskva, 1947 (GO, EF; 
CTK) in S. P. LEVČENKA kn j iga »Tehniko-ekonomičeskie osnovi planirovki 
poselkov«, Moskva, 1944 bi resnično potrebovali tudi nekoliko širše regio-
nalno dopolnilo, sa j sta posvečeni zgolj u re j an ju mest in drugih naselij . Po 
drugi s t rani tudi sovjetski ekonomisti doslej niso priobčili razen nekaterih 
raizprav nobenega obsežnejšega dela o regionalnem plani ranju . Se največkrat 
omenjamo naslednje š tudi je : J. G. FEIGIN »Razmeščanie proizvodstva pri ka-
pitalizme i socializme«, Moskva, 1954 in »Razmeščanie proizvoditelnih sil 
v SSSR«, Voprosi ekonomiki, Moskva, 1957, R. S. LIVSIC »Očerki po razmešče-
n j im promišlenosti SSSR«, Moskva, 1954, V. M. KQSTINIKOV »Ekonomičeskie 
ra joni SSSR«, Voprosi geografu, Moskva 1958 (EF, GO). Veliko prispevkov 
je bilo priobčenih v revi jah »Voprosi ekonomiki« in »Voprosi geografii«. 
Menim, da ni pretirano, če trdim, da je doslej indjbaljši priročnik te vrste 
v vzhodnoevropskih državah delo Pol jaka TADEUSZ-a MRZYGLOD-a »Pia-
no wanie regionalne«, Warszawa, 1958 (UI). Čeprav nekoliko kratko, je vendar 
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vsebinsko bogato in prakt ično uporabno. Odl ikuje ta g a zavestna težnja po 
sinhronizaciji ekonomskega in prostorskega planiranja . Povsem upravičeno 
tudi stremi za tem, da p lani ranje ne razvodeni v preobširnih analizah, temveč, 
da se vsi zaključki s trnejo v zaključno faizo načrtovanja, v sintezo. Vsebina 
je razdel jena v naslednja poglavja: bistvo in obseg regionalnega planiranja , 
razvoj regionalnega p lan i ran ja s posebnim oziram na Poljsko, oznaka na j -
pomembnejših regionalnih načrtov izvedenih na Poljskem, problemi delitve 
države na regije in problemi regionalnega razvoja, glavne metode v regio-
nalnem planiranju, metode izdelave posameznih delov regionalnega plana in 
na koncu sinteza regionalnega plana. Na jbo l j zanimivo je poglavje o metodah 
izdelovanja posameznih delov regionalnega plana, k j e r avtor podaja meto-
dologijo posameznih družbenih in gospodarskih dejavnosti s prostorskega vi-
dika. Njegova dognanja bi lahko brez večjih pomislekov s pridom uporabili 
tudi v našem načrtovanju. 

O dosežkih čehoslovaškega prostorskega planiranja se bra lec še na jbo l j e 
seznani iz neka j priložnostnih zbornikov. Tako na primer iz zbornika »Urba-
nisme en Tchécoslovaquie«, Prague, 1958 (UI) ali pa iz prispevka čehoslova-
ških urbanistov na mednarodnem urbanističnem kongresu v Liégu, ki je 
izšel tudi pod naslovom »Urbanisme en Tchécoslovaquie«, Liège, 1958. Članke 
o regionalnem prostorskem planiranju so napisali Emanuel Hruška, Jiri 
Hruza, Bohuslav Fuchs, Miloš S têpa ne k, Oskar Poriska in drugi. EMANUEL 
HRUŠKA je napisal tudi prav zanimiv kra j š i priročnik o osnovnih pojmih 
prostorskega planiranja z naslovom »Krajina a j e j i so u dob d urbanisace«, 
Praha, 1946. 

Na koncu tega bežnega pregleda metodoloških del je treba omeniti še 
zbornike, ki i zha ja jo ob vsakoletnih zasedanjih Mednarodne federaci je za 
stanovanjsko izgradnjo in p laniranje mest. Zlasti XXIV. kongres, k i je bil 
v Liégu leta 1958, je bil sko ra j v celoti posvečen te j tematiki. 

III. 

Pričujoči pregled regional no-planerske l i tera ture n a j 'dopolnijo še na-
vedbe primerov nekaterih publiciranih regionalnih načrtov. Številni med 
njimi so namreč dosegli po metodološki in praktični strani visoko stopnjo in 
so zato lahko koristno dopolnilo razpravam. Za marsikaterega p laner ja pa 
bodo morda bolj zanimivi kot suhoparna teorija, sa j mu omogočajo, da se 
seznani s tujimi izkušnjami in ob tem izvede številne pr imerjave. Seveda je 
pričujoči izbor med tolikim številom objavl jenih del povsem samovoljen. 
Izbral sem pač tiste, katere poznam. 

V tiuji l i teraturi se kot zgled še vedno nava ja ta regionalna načrta za 
London in New York. Prvega sta izdelala P. ABERGROMBIE in J. FORSHOW 
leta 1943-45, drugi pa datira celo iz let 1927-29 (z naslovom »Regional Plan of 
New York and its Environs — Regional Survey«). Obilo pozornosti je bil tudi 
deležen znameniti TVA načrt, ki še vedno vel ja za eno od naj,bolj uspelih 
regionalnih ureditev. Seveda takšni velikopotezni primeri ne pridejo v poštev 
za naše razmere. Bliže so nam nekateri skromnejši vzori. G. H. S. DAYSH je 
zbral v knjigi »Studies in Regional Planning«, London 1949 (GO, UI) vrsto 
regionalnih analiz in načrtov za Anglijo in Škotsko. Delo se odl ikuje po 
številnih metodoloških shemah in kartah. Zanimiva je tudi š tudi ja o Middles-
brough-u, v kater i je RUTH GLASS obdelala sooialno ozadje plana na pri-
meru tega mesta v severovzhodni Angliji. Naslov (knjige je »Tihe Social 
Background of a Plan«, London, 1949 (UI). Tudi v francoski l i teraturi je bilo 
priobčeno veliko regionalnih načrtov. Nekateri so bolj ekonomskega zna-
čaja, drugi bolj regionalno-prostorskega tipa. Za nove ekonomske rajone, 
zlasti za na jbo l j nerazvite med njimi, so francoske oblasti izdelale in uradno 
sprejele vrsto ekonomskih regionalnih načrtov. Kot primer navajam načrta 
za »Région Midi-Pyrénées, Programme d'action régionale« Paris 1955 (UI) in 
enak načrt za ekonomski ra jon Languedoc (1. 1959) (UI). Še bo l j vsestransko 
je bil obdelan načrt za »région Nord-Pas de Calais«. Poseben »Comité 
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d'études régionales at sociales (C. E. R. E. S.)« v Liliji je .proučil in tudi pu-
bliciral vrsto zanimivih (študij o te j regiji in .sicer: zvezek št. 2. Prebivalstvo 
iin .delovna siila, št. 3. Proimet v regiji, št. 4. Inventar premogovniške in žele-
zarske industrije, št. 5. Prebivalstvo in aktivno prebivalstvo in njegov per-
spektivni razvoj 1954—1970, št. 6. Atlas lokacije industrije, št. 7. Energetika, 
št. 8. Kmetijstvo, št. 9. Tekstilna industrija, št. 11. Optimalna velikost mest 
(UI). V Belgiji je bilo na podoben način obdelano področje mesta Liège, enega 
izmed najizrazitejših industrijskih področij te države. Rezultati raziskav so 
bili publicirani v poročilu OMER-a TULlPPE-a v knjižici »L'aménagement de 
l'espace«, Paris, 1952 (GO) in v študiji J. A. SPORGK-a. »L'activité indu-
strielle dans la région liégeoise, Étude de géographie économique«, Liège, 
1947 (GO). Na obširen in metodično dobro zasnovan način je bil v avstrijski 
literaturi publiciran »Raumordnungsplan Marchfeld, I., II., III.,« Wien, 1955, 
1956 (UI), k i obravnava ravninsko ozemlje severovzhodno od Dunaja. V treh 
delih so obdelani: pregled regije, opis občin in statistična dokumentacija ter 
predlogi za prostorsko ureditev. V Svici so objavili več študij za ziiriško 
regijo (npr. WERNER REAL »Erfahrungen und Möglichkeiten bei der Auf-
stellung von Richtlinien fü r die Städteplanung unter besonderen Geriiok-
siohtigung der Verhältnisse in der Stadt Zürich« (CTK) ali HEINRICH PETER 
»Regionalplanung im Kanton Zürich, Zürich, 1945 (GO). 

Ko je tudi pri nas po osvoboditvi postalo regionalno prostorsko planira* 
n je več ali man j redna oblika ure jan ja pokrajine, smo dobili tudi prve naše 
objavljene regionalne načrte. Med njimi se .prav posebno odlikuje, tako po 
dokumentaciji, kot po kartografski opremi in zlasti po metodični zasnovi 
delo Urbanističnega inštituta NR Hrvatske »Kotar Krapina, Regionalni pro-
storni plan«, Zagreb. Publikacijo sta uredila BRANKO PETROVIČ in STAN-
KO 2ULJIĆ (GO, PA, UI). To študijsko zelo temeljito delo, ki prav nič ne 
zaostaja za podobnimi deli v inozemstvu, je pripravila vrsta strokovnjakov. 
Kljub temu delo ni razdrobljeno na posamezne dejavnosti, kot se to pogosto 
dogaja pri »teamskem delu«, temveč je sistematično grajeno od analize ob-
stoječega stanja, do prikazov potencialnih možnosti regije, perspektivnega 
programa in konkretnih prostorskih perspektivnih načrtov. Drugo podobno 
delo, »Regionalni prostorni plan kotara Split, I.,« Split, -1961 (UI, GO), ki ga 
je izdal Urbanistički zavod kotara Split, pa je zaenkrat torzo, kajti .izšla je 
šele prva knjiiga, ki vsebuje analitična dognanja in dokumentacijo. V na-
sprotju s pre j omenjeno študijo, je to delo vsebinsko precej nestrnjeno, med 
sodelavci ni bilo prave povezave in se zato izvajanja ponavljajo; kot po na-
vadi je s prostorskega vidika premalo obdelan ekonomski del. Bogate ilu-
stracije vseh teh pomanjkljivosti ne morejo zadosti nadomestiti. Hrvatski 
urbanistički institut je tudi založil imanjšo knjižico »Urbanistički .plan Kla-
njec« Zagreb, 1957 (PA, UI, GO) avtorjev ANTUNA MARINKOVIĆA in STAN-
KA 2ULJIĆA. Izrazito urbanistična je študija »Nekateri današnji in jutrišnji 
problemi Ljubljane« OLO Ljubljana, Ljubljana, 1955, k je r so prikazali stanje 
l jubljanskih komunalnih naprav, p o t r t e po stanovanjih, zdravstvenih, kul-
turnih in prosvetnih ustanovah. Velika večina urbanističnih in regionalnih 
načrtov pa ni bila publicirana. Ostali so v rokopisih ali pa so bili v naj-
boljšem primeru razrooženi na kak preprost način. To je resnična škoda, saj 
se v teh študijah skriva veliko bogatega gradiva, idej in metodičnih pri-
jemov. 

IV. 

V poslednjem času so bili publicirani tudi nekateri slovarji, sinopsisi in 
bibliografije s področja prostorskega planiranja. 2e imenovani GASTON 
BARDlET je napisal manjši slovarček urbanističnih izrazov v šestih jezikih, 
v francoskem, nemškem, italijanskem, španskem in portugalskem. Naslov te 
publikacije je »Petit glossaire de l'urbaniste en six langues« Paris (UI). 
MYLES H. WRIGHT je sestavil za angleške bralce nekakšen kompendij in-
formacij o prostorskem planiranju poid naslovom »The Planner's Notebook«, 
London, 1948 (UI, PA). Mednarodna federacija za stanovanjsko izgradnjo in 

150 



Razgledi 

plani ran je mest je dala pobudo, da je STEPHAN RONART zbral y s t rn jen 
pregled poglavitne postavke planerske zakonodaje v sedmih državah, to je 
v Belgiji, Francij i , Nemčiji, Nizozemski, Švici in ZDA. Delo je izšlo pod 
naslovom »A Synopsis of the Planning Legislation in Seven Countries«, 
Amsterdam, 195T (UI). Doslej je izšlo tudi že neka j bibliografij o prostor-
skem planiranju. Navajam delo A. SPlELVOGEL-a »Selected Bibliography on 
Gity and Regional Planing«, Washington, 1951, ki ga pri nas ni mogoče za-
slediti, a ga tuj i avtorj i večkrat navaja jo . Podoben seznam j e izdal »Institut 
fü r Raumforschung« iz Bad Gódesberga za nemške publikacije (GO). Obsežen 
pregled anglosaške l i tera ture o prostorskem plani ran ju ima že citirano delo 
L. KEEBLE-a. 

V. 

Med najviš je dosežke regionalino-planer.skih raziskav sodijo številni 
atlasi prostorskih proučitev držav, pokra j in ali manjših regij. Največ so na 
tem področju napravili v Zahodni Nemčiji, k j e r je doslej že izšla vrsta at lan-
tov zveznih dežel in sicer za naslednje: Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Hol-
stein, Hessen, Bayern in Berlin. Za ostale so podobni atlasi v pripravi. V n j ih 
so obdelane geološke, klimatske, hidrografske, pedološke in gospodarske raz-
mere, komunalno, .socialno in kul turno s t a n j e pokra j ine in na k r a j u so po-
dani ureditveni predlogi. Največ ka r t se seveda nanaša na gospodarske 
razmere. V Belgiji so tudi že izšli prvi listi »Atlas-a du survey national, 
Ministère des t ravaux public & de la reconstruction, Administration de l 'urba-
nisme, Bruxelles«. Kot celota bo imel tudi ta atlas anak znača j kot že nave-
deni nemški. Nemškemu zgledu so sledili planerski uradi v Avstriji . Pričeli 
so izdajat i prostorsko-planerske atlase zaenkrat za ekonomsko na jbo l j pro-
blematična področja. Eden na jbo l j uspelih je »Planunigsatlas der Lavanttal, 
Bezirk Wolfsberg, 1958« (UI), ki v bogati kar tografski opremi in dokumen-
taciji prikaziuje prostorske probleme v Labotski dolini na Koroškem. 

VI. 

Veliko metodološkega gradiva, planerskih izkušenj in uspelih izvedb 
regionalnih prostorskih načrtov je priobčeno v revijah. Njihovo število iz leta 
v leto narašča in je zaradi tega skorajda nemogoče vse našteti. Zato bom na-
vedel le tiste, ki so si pridobile določen mednarodni sloves zaradi duhovnega 
bogastva, pestre vsebine, lepe opreme ali pa visokega nivoja svojih znanstve-
nih prispevkov. 

Združeni narodi izdaja jo revijo »Bulletin of the Housing and Country 
Planning« (New York), ki prinaša poročila o te j problematiki iz celega sveta. 
Podoben značaj ima glasilo Mednarodne federaci je za stanovanjsko, izgradnjo 
in mestno načrtovanje »News Sheet of the International Federation for 
Housing and Town Planning«, (Den Haag). 

Precejšen sloves so si pridobila nekatera nacionalna glasila, kot npr. 
revija angleških p laner jev »Journal of Town Planning Institut« in »Town 
and Country Planning« ali glasilo francoskih urbanistov »Urbanisme« in itali-
janska revi ja »Urbanistica«. Zadnja dva časopisa se odlikujeta po bogati 
opremljenosti s kar tami, barvnimi prilogami in fotografi jami. V nemščini 
izhaja več glasil. Med njimi so na jbo l j poznane švicarska revi ja »Plan — 
Schweizerische Zeitschrift f ü r Landes.-, Regional, und Ortsplanung«, glasilo 
zahodnonemškega inštituta za prostorske raziskave v Bad Gódesbergu »Raum-
forschung und Raumordnung« ter glasilo avstr i jskih p laner jev »Berichte zur 
Landesforschung und Landesplanung«. Na Poljskem objavl ja prispevke urba-
nistov revija »iMiasto«, pr i nas pa revije »Arhitekt«, »Arhitektura«, »Komu-
na« in »Čovjek i prostor«. O ekonomskem plani ran ju pr inaša jo na jveč član-
kov in razprav vsa tri glasila naših ekonomskih društev: »Ekonomski pre-
gled«, (Zagreb), »Ekonomist«, (Beograd) in »Ekonomska revija«, (Ljubljana). 
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Zdi se mi pravilno, da te j skromni bibliografij i dodamo še pregled pu-
blikacij s področja ekonomike prostora. V pr id t e j odločitvi govorita dva 
razloga. Ta znanstvena panoga, ki je sicer ve ja ekonomije, prinaša poleg 
družbene geografije in urbane in ruralne sociologije čedalje več znanstvenih 
dognanj, ki neposredno zadevajo in dopoln ju je jo regionalno prostorsko pla-
niranje . Doslej omenjane publikacije so povečinn nastale v krogih arhitektov 
ali pa so rezultat dosedanje prakse v planiranju in je zato njihov pristop k 
obravnavani tematiki k l jub vsemu vendarle nekoliko enostranski. Mnogi kri-
tiki regionalnega prostorskega planiranja namreč povsem upravičeno pri-
pominjajo , da je bila dosedanja praksa prostorskega načrtovanja pogosto vse 
preveč pod vplivom drobnih tehničnih nalog (npr. prométa, u r e j an j a po-
sameznih nasel i j itd.) in da je vse premalo vpoštevala širše ekonomske m 
sociološke determinante. Regionalno planiranje je konec koncev vendarle 
nekakšno gospodar jen je s prostorom, pri ka terem skušamo preprečit i škodo, 
ki bi sicer lahko nastala in iščemo pota za na jbo l j racionalno in humano pot 
pri nada l jn jem razvoju pokra j ine . Res pa je, da doslej niso niti ekonomisti, 
niti geografi, niti sociologi izdelali takšnih postavk in da prav tako niso iz-
gotovili niti na jprepros te jš ih meril, s katerimi bi merili učinke različnih 
posegov v pokraj ino. Posledica tega s t an ja je, da regionalno prostorsko pla-
n i ran je nima proučenih znanstvenih postavk o nada l jn jem razvoju .pokrajine 
in da pogreša širših družbeno-ekonomskih smernic (npr.: ali koncentraci ja 
ali dekoncentracija industr i je ; ali opustiti ali podpreti gorske kmeti je ; ali 
investirati v nerazvita področja, k i so po prirodnem bogastvu revna — kot sta 
to Lika, Bela k ra j i na — ali ne itd.). Zato bo prav gotovo ena poglavitnih 
nalog pri nada l jn jem razvoju prostorskega planiranja , da bo razširilo svoje 
proučitve na te širše družbene probleme in da bo vključilo ta dognanja v 
svojo prakso. V nasprotnem bo Obtičalo v dosedanjem nekoliko preozkem 
okv i r ju in se bo izgubilo v drobnem praktioizmu. Možnosti, da bi dobilo 
regionalno prostorsko p lan i ran je to širšo osnovo, vidim v nekaterih uspelih 
prispevkih ekonomike prostora, regionalne ekonomije, urbane .sociologije, 
družbene (socialne) geografi je ali kakorkoli že imenujemo vse te različne 
stroke, ki skušajo analizirati in vrednotiti družbene in prirodne procese v 
pokraj ini . 

Ekonomika prostora (space economy), imenovana tudi regionalna ekono-
mija (economie régionale), ali kot jo je nazval W. Isard in njegova šola 
regional science, se je v poslednjih letih izredno razvila. Vendar diskusija 
o njej zaenkrat še ni poqehala. Nekateri jo smatrajo za del politične ekonomije, 
drugi celo za samostojno vedo, tretji pa jo ocenjujejo le kot znanstveno me-
todo. Temelje so položili tej znanstveni stroki ekonomisti LEOTIEFF, AVGUST 
LOESCH v knjigi »Die räumliche Ordnung der Wirtschaft«, Jena, 1944 (GO, 
EF) ter LAUNHARDT. WEBER. PALANDER in PREDÖHL v različnih raz-
pravah ; Zelo veliko je k njenemu razvoju prispeval ameriški ekonomist WAL-
TER ISARD s knjigama »Location and Space Economy«, New York, 1948 in 
»Methods of Regional Analysis«, New York, 1960 (EF, GO). Po Isardovi zaslugi 
je tudi obravnavanje zakonitosti razmestitve proizvajalnih sil v prostoru po-
stalo bolj življenjsko in ne več zgolj zanimiv ekonometričen problem. V ana-
lizo so pritegnili še druge faktorje, ki delujejo v pokrajini, tako da se je Isar-
dovo pojmovanje nove regional science zelo približalo običajnim difinicijam 
družbene geografije. Njegovim pobudam niso vsi sledili. Številna nova dela, 
ki so izšla v ZDA, se še vedno prvenstveno u k v a r j a j o s problemi lokacije in 
n jene odvisnosti od prometa, ekonomskih virov .in demografskih aglomeracij 
ter s problemi vrednotenja zemljišča, razmestitve naselij itd. in so potem-
takem še vedno zelo enostranska in močno teoretična. 

Med francoskimi ekonomisti so se s to problematiko ukvarjali v zadnjem 
času J. R. BOUDEVILLE, »L'économie régionale, espace opérationel«, Paris, 
1958 (U.I) in »L'espace opérationel macroéconomique, la région plan«, Paris, 
1960 ter LEON GORNY »L'économie régionale, Paris, 1958« (UI). Izšla je 
tudi cela vrsta konkretnih ekonomsko-prostor.skih in ekonomsko-geografskih 
proučitev poglavitnih francoskih ekonomskih rajonov. Med nemškimi publi-
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kacijami, k i obravnavajo to snov, je bila deležna veliko pozornosti knj iga 
OLAF-a BOUSTEDT-a in HERBERT-a RANZ-a »Regionale Struktur und Wirt-
schaftsforschung, Aufgaben und Methoden«, Bremen, 1957, (UI, GO). V raz-
liko od Is ardo v e knj ige »Methods of Regional Analysis« je s lednja glede na 
uporabl jene metode v marsičem bliže konceptu prostorskega planiranja , sa j 
gradi svoja dognanja predvsem na analizi majhnih regij, na odnosih med 

4 mesti in podeželjem, na analizi funkcijskih in homogenih regij ter na analizi 
potrošnje, medtem ko je prvo delo v prvi vrsti posvečeno makroekonomskim 
raziskavam (kot npr. input-output metodi, industri jskim kompleksom itd.). 
Bolj načelen in polemičen značaj ima delo DIETRICH-a STORBECK-a »Die 
wirtschaftliche Problematik der Raumordnung, eine Untersuchung über Not-
wendigkeit, Ziele und Mittel der Raumordnung in System der Marktwirt-
schaft«, Berlin, 1959. Tudi na Poljskem narašča število študij, ki se ukvar-
j a j o s itemi problemi. Omeniti kaže ekonomista O. LANGE-a »Wstçp do 
ekonometrii«, Warszawa. 1958. geografe KAZIMIERZA DZIEWONSKEGA 
»Probleme of Regional Structure of Poland«, Przeglqd geograficzny, XXXII, 
Warsizawa, 1960 (GO), ANDRZEJ-a WiRÖBEL-a »Wojewódstvo warszaws'kie 
— Studium ekonomicznej struk,tury regionalnej, Prace geograficzne nr . 24, 
Warszawa, 1960« itd. O sovjetskih prispevkih pa je že bilo govora. 

Pri nas bi med tovrstne š tudi je lahko uvrstili že omenjeno delo KUBO-
VIĆA »Regionalni aspekt privrednog razvoja Jugoslavije«, Zagreb, 1961, delo 
IVA VINSKEGA »Nacionalno bogastvo Jugoslavije«, Zagreb, 1957 in pa za-
nimivi študiji »Ekonomska utemeljitev lokacije industr i je s posebnim ozirom 
na delovno silo (Ljubljana, 1962) in »Ekonomska uspešnost investicij v LR 
Sloveniji 1947—1960, I., II., III., (Ljubljana, 1961), ki so jih izdelali v Eko-
nomskem inštitutu LR Slovenije. Sem bi sodili tudi prispevki iz zbornika 
»Problemi regionalnog privrednog razvoja, Beograd, 1962.« 

To skromno bibliografijo bi morali dopolniti še s publikacijami drugih 
strok, ki podobno kot ekonomika prostora neposredno zadevajo regionalno 
prostorsko planiranje. V mislih imam predvsem publikacije s področja so-
cioloških raziskav mest in vasi. ki so se silno pomnožile v zadnjih letih, 
zlasti v ZDA in v Francij i . Zelo interesantno bi bilo tudi poiskati različne 
tovrstne agronomske in gozdarske ter prometne študije. Vendar bi s tem 
obseg tega poročila preveč narasel. Upam pa, da bo ta bežen pregled ne glede 
na svojo nepopolnost, pomanjklj ivosti in morda preveč samovoljen izbor 
citiranih del vendarle opozoril bralce na nagel in vsestran razvoj regional-
nega prostorskega planiranja . 

R é s u m é : Quelques publications sur les problèmes de la planification 
régionale 

J. V r i š e r 

L'article nous donne un aperçu sur quelques ouvrages principaux traitant 
les problèmes de l 'aménagement d'espace (planification régionale). D'abord, 
l 'article présénte divers manuels et études méthodologiques concernants ces 
problèmes, publiés en Yougoslavie, Grande Bretagne, Republique Démocra-
tique et Republique Fédérale d'Allemagne, en France, en Belgique, dans 
les Pays Bas, en Italie, Pologne, URSS et Tchécoslovaquie. Dans la deuxième 
partie, l 'article traits quelques plans d'aménagement régionaux concretes en 
tant qu'ils ont été publié en Yougoslavie ainsi que quelques plans publiés 
dans les autres pays et servant de bon exemple. Dans un chapitre spéciel, 
quelques dictionnaires et bibliographies sur le sujet sont indiqués ainsi que 
quelques atlas et principales révues. Dans le dernier chapitre, l 'article traite 
lés ouvrages les plus connus du domaine de la »regional science«, celle-çi 
se rapprochant, pa r son objet et son contenu, le plus aux études sur la plani-
fication régionale. Toutes ces publications sont'cependant, d'après l'avis de 
l 'auteur, malgré ses buts communs, d'un caractère toujours fortement hétéro-
gène; les causes en sont la diversité des systèmes sociaux et économiques 
ainsi que la diversité des conceptions et traditions dans la planification 
économique. 
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