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Aka de mik prof. dr. Igor Vri šer – ute me lji telj slo ven ske geo graf ske regio nal no pla ner ske šole

Dol go let no uspe šno znans tve no in stro kov no ter uni ver zi tet no peda goš ko delo aka de mi ka red ne -
ga pro fe sor ja dr. Igor ja Vri šer ja, naše ga pro fe sor ja, kole ga, sode lav ca in pri ja te lja na Oddel ku za geo gra fi jo
Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni, je kon ča no.

Pre gled, ana li za in vred no te nje pre ho je ne znans tve ne, razi sko val ne, stro kov ne in peda goš ke poti
ter celot ne ga ustvar jal ne ga opu sa prof. Vri šer ja, ki je bil nepre sta no pri so ten v geo graf skih znans tve -
nih in stro kov nih ter peda goš kih kro gih, in tudi izven njih, več kot šti ri de set let, zah te va poseb no štu di jo.
Nje go va boga ta zaklad ni ca znans tve nih in stro kov nih pris pev kov na področ ju teo ret skih, meto do loš -
kih ter vse bin skih vpra šanj regio nal ne ga pla ni ra nja, siste ma pose li tve ozi ro ma urba ne ga siste ma,
indu strij ske, agrar ne in eko nom ske geo gra fi je Slo ve ni je je bil in osta ja pred met šte vil nih raz prav tudi
v po go jih sodob ne ga raz vo ja.

Z izred no boga to pub li ci stič no dejav nost jo je prof. Vri šer pomemb no soob li ko val slo ven sko geo -
graf sko bib lio gra fi jo dru ge polo vi ce 20. sto let ja. V pe tih deset let jih znans tve ne ga, razi sko val ne ga, stro -
kov ne ga in peda goš ke ga dela je obja vil šte vil ne samo stoj ne pub li ka ci je, znans tve ne mono gra fi je, ela bo ra te,
raz pra ve, pomemb nej še stro kov ne in poljud ne član ke. »V slo ven ski bib lio graf ski bazi se nje go vo ime
v vlo gi avtor ja, soav tor ja, ured ni ka ali men tor ja poja vi v 480-ih bib lio graf skih eno tah«. Uvrš ča mo ga
med šti ri naj po go ste je citi ra ne slo ven ske geo gra fe, kar velja tudi za nje go vo med na rod no odmevnost,
saj je uvrš čen med »red ke slo ven ske geo gra fe, ki so citi ra ni v naj več ji med na rod ni bib lio graf ski bazi

Slika:IgorVrišerz ženoBredoinsinomBorisomnaBrkinih(maj 2010).
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SSCI«. Pri nje go vem razi sko val nem delu so nasta le šte vil ne štu di je, razi sko val ne nalo ge in ela bo ra ti,
ki jih je opra vil za raz lič ne naroč ni ke. O nje go vem dol go let nem peda goš kem delo va nju pri ča tudi men -
tors tvo pri šte vil nih diplom skih nalo gah, magi str skih delih ter dok to ra tih. Vzgo jil je šte vil ne geo graf -
ske stro kov nja ke, ki uspe šno dela jo na področ ju raz voj ne ga pla ni ra nja. Nje gov pub li ci stič ni opus, v ob li ki
samo stoj nih pub li ka cij, znans tve nih in stro kov nih član kov ter pomemb nej ših poljud noz nans tve nih pris -
pev kov je bil pri ka zan v bib lio gra fi ji ob nje go vi sedem de set let ni ci (Geo graf ski vest nik 72-1).

Pris pev ki, ki jih je prof. Vri šer s teh podro čij obja vil, so danes ponov no v os pred ju pozor no sti stro -
kov nih geo graf skih in regio nal no pla ner skih, ter ne nazad nje tudi raz voj nih in šir ših druž be nih raz pra vah.
Če ome nim med temi samo pris pev ke na področ ju zasno ve slo ven skih pokra jin, ponov ne vzpo sta vitve
siste ma regio nal ne ga pla ni ra nja in orga ni za ci je lokal ne samou pra ve. Spoz na nja in rezul ta ti znans tve -
ne ga in razi sko val ne ga dela, pa tudi odpr ta vpra ša nja s tega področ ja so ponov no, na tak šen ali dru ga čen
način aktual na. Pris pev ki prof. Vri šer ja so posta li sestav ni, obvez ni, nes por ni del šte vil nih refe renc doma -
čih in tujih stro kov nja kov, ki tudi v se da njem času raz miš lja jo o geo graf ski stro ki, o ur ba nem siste mu
in regio nal ne mu raz vo ju. Le malo je znans tve nih in stro kov nih razi skav in raz prav zno traj geo gra fi je
s po droč ja eko nom ske, urba ne, indu strij ske in agrar ne geo gra fi je, geo graf ske regio na li za ci je ter regio -
nal ne ga raz vo ja, ki se ne skli cu je jo na pris pev ke, ki jih je zapi sal prof. Vri šer. Geo graf ski pri sto pi in kon cep ti
ter pogle di, ki jih je zago var jal so prav tako, kot so bili v se dem de se tih in osem de se tih ter devet de se -
tih letih prejš nje ga sto let ja, ponov no pred met podrob nej ših stro kov nih ana liz, pre ver janj in vred no tenj.

V knji gi prof. Vri šer ja Regio nal no pla ni ra nje (1978), do sedaj edi ni znans tve ni mono gra fi ji s tega
področ ja v Slo ve ni ji, je zapi sa no: »Avtorknjige,dr. IgorVrišerjeredniuniverzitetniprofesorzageogra-
fijoinregionalnoplaniranjenaljubljanskiuniverzi.Šolalsejev Ljubljaniinnavisokitehničnišoliv Zürichu.
Pokončanemštudijugeografijeinzgodovinesejezaposlilkotplanernaurbanističnempodročjuinjesode-
lovalpriizdelaviurbanističnihprojektov.Tudipozneje,kojepostalfakultetniučitelj,ješevelikosodeloval
priizdelaviprostorskihplanov,v zadnjemčasuzlastipripripraviregionalnegaprostorskegaplanazaSR
Slovenijo.Strokovnosejenajvečukvarjals problemislovenskegainjugoslovanskegamestnegaomrežja
inz industrializacijoSlovenijeterjeo temobjavilvečrazpravinporočalnarazličnihstrokovnihprire-
ditvahdomainv tujini.Napisaljetudidvageografskaučbenika«.

Prof. Vri šer je knji go regio nal no pla ni ra nje zasno val »kot splo šni pri roč nik, ki naj bral ca sez na ni
s teo ri jo in prak so regio nal ne ga pla ni ra nja« ter naj ga uve de v »te melj na znans tve na spoz na nja«, ki se
upo rab lja jo na področ ju regio nal ne ga pla ni ra nja. Hkra ti pa naj mu pri ka že »tudi pogla vit ne dejav nike
in nji ho ve zako ni to sti, zla sti tiste, ki so odlo čil ne ga pome na pri obli ko va nju pokra ji ne in nje ne ga pri -
hod nje ga raz vo ja«.

Ne ka te ra stro kov na geo graf ska izho diš ča za potre be »ur ba ni stič ne ga pla ni ra nja« je prof. Vri šer obja -
vil še pred izi dom knji ge. Naj ome nim znans tve no mono gra fi jo Vpliv na območ ja jugo slo van skih mest
in dru gih sre dišč (1972), uni ver zi tet ni učbe nik – skrip ta z na slo vom Urba na geo gra fi ja (1973) na takrat -
ni Fakul te ti za arhi tek tu ro grad be niš tvo in geo de zi jo, leta 1984 pa še uni ver zi tet ni učbe nik Urba na
geo gra fi ja za potre be Inter dis ci pli nar ne ga podi plom ske ga štu di ja pro stor ske ga in urba ni stič ne ga pla -
ni ra nja, prav tako na Fakul te ti za arhi tek tu ro, grad be niš tvo in geo de zi jo.

Ele men ti »slo ven ske geo graf ske regio nal no pla ner ske šole« so po zaslu gi prof. Vri šer ja pre ra sli red -
ne dodi plom ske štu dij ske okvi re in se nada lje va li tudi na indi vi dual nem podi plom skem štu dij skem pro -
gra mu na Oddel ku za geo gra fi jo ter na Inter dis ci pli nar nem podi plom skem štu dij skem pro gra mu iz
urba ni stič ne ga in pro stor ske ga pla ni ra nja na takrat ni Fakul te ti za arhi tek tu ro, grad be niš tvo in geo de -
zi jo. K zad nje mu inter dis ci pli nar ne mu štu dij ske mu pro gra mu lah ko doda mo poleg regio nal ne ga pla -
ni ra nja še pred met urba no geo gra fi jo. Še več, prof. Vri šer je z vztra ja njem na geo graf skih kon cep tih
in ude ja nja nju le-teh v šte vil nih znans tve nih eks per ti zah, razi ska vah in stro kov nih pris pev kih ter aka -
dem skih kro gih odpi ral vra ta tudi osta lim temelj nim geo graf skim pred me tom, ki so posta li pre poz -
nav ni del pla ner ske izo braz be. Pri tem pa velja še pose bej pou da ri ti, da šte vil ni in raz no vrst ni rezul ta ti
geo graf ske pla ner ske šole niso osta li in ne osta ja jo zgolj v aka dem skih kro gih. Po nje go vi zaslu gi, pred -
vsem zara di nje go ve ga raz no vrst ne ga stro kov ne ga sode lo va nja so bili in so pri sot ni tako na znans tve -
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no ra zi sko val nem področ ju šte vil nih geo graf skih in tudi pla ner skih insti tu cij, držav nih in regio nal nih
zavo dih ter ura dih, kakor tudi v vsa kod nev ni pla ner ski pra ski na lokal ni, občin ski rav ni pla ni ra nja.

Ob petin se dem de set let ni ci prof. Vri šer ja je Odde lek za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze
v Ljub lja ni orga ni zi ral stro kov no raz pra vo o si ste mu regio nal ne ga pla ni ra nja v Slo ve ni ji in izdal šti -
riind vaj se to šte vil ko revi je Dela, z na slo vom »Re gio nal no pla ni ra nje in regio nal ni raz voj med teo ri jo
in prak so«.

Teo ret ske, meto do loš ke, vse bin ske in prak tič ne raz sež no sti regio nal ne ga pla ni ra nja ter vpra ša nja
sodob ne ga regio nal ne ga raz vo ja v Slo ve ni ji, so bile pred met dol go let ne ga uspe šne ga znans tve ne ga in
stro kov ne ga prou če va nja, ter ne nazad nje tudi uni ver zi tet ne ga peda goš ke ga dela prof. Vri šer ja, ute melji -
te lja ljub ljan ske »slo ven ske geo graf ske regio nal no pla ner ske šole«. Zasno val jo je na teme ljih a pli ka ci je
geo graf ske ga kon cep ta pred vsem na področ ju šte vil nih geo graf skih ana liz pose li tve ne ga in urba ne ga
siste ma, indu stria li za ci je, eko nom sko-geo graf skih regio na li za cij in vred no tenj druž be no geo graf skih
in pro stor skih vpli vov ter posle dic regio nal ne ga raz vo ja Slo ve ni je.

Prof. Vri šer je s svo jim znans tve no ra zi sko val nim in stro kov nim delom, ter ob ustvar jal nem sode -
lo va nju z dru gi mi sode lav ci in stro ka mi, pomemb ne je pris pe val k pri pra vi stro kov nih teme ljev in izho dišč
pri zasno vi druž be ne, regio nal ne, pro stor ske in raz voj ne poli ti ke Slo ve ni je.

Raz sež nost nje go ve ga obsež ne ga znans tve no ra zi sko val ne ga in stro kov ne ga dela na področ ju siste -
ma pose li tve ozi ro ma urba ne ga siste ma se je odra ža lo in se odra ža še danes v vseh temelj nih raz voj nih
usme ri tvah Slo ve ni je. V dru gi polo vi ci šest de se tih let je prof. Vri šer opre de lil urba no omrež je in cen -
tral ne kra je v et nič nem pro sto ru Slo ve ni je, v za čet ku sedem de se tih let pa je pri pra vil štu di jo o vpliv nih
območ jih slo ven skih mest. Rezul ta ti ome nje nih in neka te rih dru gih temelj nih razi skav so bili objav -
lje ni v kar to graf skem doku men ta cij skem gra di vu o sta nju v pro sto ru in raz voj nih tež njah (1970) ter
v gra di vu o ur ba nem siste mu, kjer so bile pri ka za ne tri raz li či ce poli cen trič ne ga urba ne ga raz vo ja Sloveni -
je. Tudi na tej pod la gi so bila spre je ta sta liš ča o iz bo ru ene izmed raz li čic urba ne ga siste ma: poli cen trič ni
urba ni sistem.

V Za sno vi urba ni za ci je (1974) kot ele men tu regio nal ne ga pro stor ske ga pla na so bili pri ka za ni rezul -
ta ti obsež nih razi skav prof. Vri šer ja o vpliv nih obmo čij slo ven skih mest na zgor nji, sred nji in spod nji
stop nji oskr be. Ta stro kov na izho diš ča so bila pod la ga za opre de li tev prvih štu dij sko-plan skih regij v Slo -
ve ni ji. Med leto ma 1975 in 1977 so nasta la stro kov na gra di va z na slo vom Zasno va upo ra be pro sto ra
(1977), ki so bila, sku paj s po glav ji o eko nom sko-so cial ne mu raz vo ju, indu stria li za ci ji in urba ni za ci -
ji, ki jih je pris pe val prof. Vri šer, pred stav lje na v ob li ki delav ne ga gra di va z na slo vom: Sin te za, Pov zet ki
stro kov nih gra div, ki zade va jo pro stor ski plan Slo ve ni je.

Po li cen trič ni urba ni sistem ozi ro ma poli cen trič ni kon cept raz vo ja Slo ve ni je je postal tudi temeljna
raz voj na usme ri tev za celot no pose li tev Slo ve ni je v tako ime no va nih pro stor skih sesta vi nah dol go roč -
ne ga druž be ne ga pla na Slo ve ni je do leta 2000 (1986) ter za ohra nja nje pose li tve na celot nem območ ju
Slo ve ni je kot ele men tu spod bu ja nja sklad ne ga regio nal ne ga raz vo ja (1999) in eden izmed ciljev pro -
stor ske ga raz vo ja Slo ve ni je  – raz voj poli cen trič ne ga omrež ja mest in dru gih nase lij  – v  stra te gi ji
pro stor ske ga raz vo ja Slo ve ni je (2004). In ne nazad nje je bil poli cen trič ni raz voj ni kon cept v ob li ki zasno -
ve mest po nače lu poli cen trič ne ga raz vo ja pre poz nan kot temelj na raz voj na pred no sti Slo ve ni je
v stra te gi ji gos po dar ske ga in stra te gi ji regio nal ne ga raz vo ja.

Dru gi pomem ben ele ment regio nal ne ga raz vo ja je prof. Vri šer pove zo val z in du stri jo in indu stria -
li za ci jo Slo ve ni je, zato je pos ve čal veli ko razi sko val no pozor nost geo graf skim zna čil no stim indu strij skih
dejav no sti. Rezul tat tega prou če va nja je geo graf ski pri kaz pome na, vlo ge in učin kov indu stri je, kot naju -
čin ko vi tej še ga druž be ne ga in naj hi tre je delu jo če ga geo graf ske ga dejav ni ka pri obli ko va nju geo graf skih
poja vov ter pro ce sov in nji ho ve raz me sti tve na zemelj skem površ ju, žal veli ko krat tudi z vr sto ško dlji -
vih učin kov. Indu stri jo je uvrš čal med tiste dejav ni ke, ki so pomem ben ele ment zapo slo va nja in omo go ča jo
pre ma go va nje gos po dar skih ter druž be nih kriz in stag na cij. Indu strij ske dejav no sti in nji ho vo delo -
va nje je imel za pomem ben sestav ni del gos po dar ske ga ter druž be ne ga siste ma kot celo te in nje nih
regio nal nih ter lokal nih sestav nih delov, saj naj bi »industrijaustvarjalanajvečrazvojnihspodbudin
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s svojotržnonaravnanostjotervisokostopnjodružbenedelitvedelapovezovalasvetovnainregionalna
gospodarstvav celoto«. Zno traj tega kon tek sta je prof. Vri šer pose bej ute me lje val pomen ener get skih
virov za indu stri jo, zara di ener get skih potreb člo veš ke druž be, ki sko ko vi to naraš ča jo z raz vo jem proi -
zva jal nih sred stev in dvi gom živ ljenj ske ga stan dar da, zara di tega, ker so se potre be po mehan ski ener gi ji
z mno žič no upo ra bo stro jev ter mno žič no bla gov no proi zvod njo v dobi indu strij ske revo lu ci je izred -
no pove ča le in to raz me ro ma v zelo krat kem obdob ju ter ne nazad nje, zara di tega, ker se je z rast jo
ener get ske potroš nje spre mi nja la tudi vlo ga posa mez nih ener get skih virov.

Ute me lji telj »slo ven ske geo graf ske regio nal no pla ner ske šole« je zasno val pred met regio nal ne ga pla -
ni ra nja že v šest de se tih letih, naj prej na »ko mu nal ni sme ri«, nato pa kot osred nji in usme ri tve ni pred met
na dodi plom skem štu di ju na Oddel ku za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te, na Fakul te ti za arhi tek tu ro,
grad be niš tvo in geo de zi jo (se da nji Fakul te ti za grad be niš tvo in geo de zi jo), na Oddel ku za kra jin sko
arhi tek tu ro Bio teh niš ke fakul te te in na Peda goš ki fakul te ti Uni ver ze v Ma ri bo ru (se da nji Filo zof ski fakul -
te ti), ter Fakul te ti za grad be niš tvo v Ma ri bo ru.

Vpli val je, da je geo graf sko zna nje, geo graf ski vidik prou če va nja postal sestav ni in pomem ben del
novih bolonj skih štu dij skih pro gra mov na ljub ljan ski uni ver zi s po droč ja regio nal ne ga in pro stor skega
pla ni ra nja, urba niz ma in kra jin ske arhi tek tu re na magi str ski stop nji, in sicer na Oddel ku za geo gra fi -
jo Filo zof ske fakul te te (re gio nal no pla ni ra nje in urba no rural ne štu di je), Fakul te ti za grad be niš tvo in
geo de zi jo (pro stor sko pla ni ra nje), Bio teh niš ki fakul te ti (kra jin sko pla ni ra nje) in Fakul te ti za arhi tek -
tu ro (ur ba ni zem). Osred nje pre poz nav ne vse bi ne te šole so v prvi vrsti vse ka kor geo graf ske pod la ge
za regio nal no pla ni ra nje ozi ro ma geo graf ski kon cept, pri stop k ana li zi stvar nih raz mer v po kra ji ni, regi -
ji, raz lič nih pro stor skih eno tah, geo graf ska ana li za poja vov ali pro ce sov ozi ro ma prou če va nje temelj nih
raz voj nih dejav ni kov spre mi nja nja struk tur ter funk cij pokra jin in regij.

V uvod ni bese di v knji gi Regio nal no pla ni ra nje (1978) je prof. Vri šer na kon cu zapi sal: »Prvotna
zamiseljebila,dabipoleg»regionalnegaplaniranja«izšlašedrugaknjigaz naslovom»urbanističnoplanira-
nje«.Napisalnajbijoedenpionirjevslovenskegainjugoslovanskegaurbanizmainmojdolgoletnimentor
inprijateljuniv. prof. dr. SašaSedlar.Žalmujepreranasmrttopreprečila.Njegovemuspominuposvečam
toknjigo«.

Tudi sam sem ob sedem de set let ni ci prof. Vri šer ja v geo graf ski revi ji (Geo graf ski vest nik 72-1) zapi -
sal željo in pri ča ko va nja, da bi pro fe sor, poleg tiste ga, kar je imel v ti stih letih še sam v na čr tu, napi sal
»…vsajšeknjigos predlaganimnaslovom:Regionalnoplaniranje,dvaindvajsetletpozneje«. A žal sta tudi
nje mu bole zen in smrt to pre pre či la.

Ce lo ten ustvar jal ni opus ozna ču je prof. Vri šer ja kot izvrst ne ga znans tve ni ka, stro kov nja ka in peda -
go ga in ne nazad nje kot člo ve ka. Pre pri čan sem, da potre bu je mo vsa leta, da se nau či mo oce ni ti raz da ljo
med znans tve ni kom, stro kov nja kom, sode lav cem in člo ve kom.

An drej Čer ne

In memo riam: prof. dr. Vla di mir Kle men čič (10. 7. 1926–27. 5. 2013)

27. maja 2013 je pre mi nil cenje ni kole ga, uči telj in vzor nik, zasluž ni pro fe sor Filo zof ske fakul te te
Uni ver ze v Ljub lja ni, Amba sa dor Repub li ke Slo ve ni je v zna no sti, dr. Vla di mir Kle men čič. 87 let dol -
go živ lje nje in pol sto let ja aktiv ne ga dela v geo graf ski sre nji je doma in v tu ji ni pusti lo boga te sle do ve.
Kle men čič je ned vom no pre mo gel izje men razi sko val ni in peda goš ki eros ter člo veš ki etos. Bis tve no je
zaz na mo val pro stor in čas svo je ga obsto ja ter delo va nja in pomemb no vpli val na misel ne toko ve slo -
ven ske ter tudi evrop ske geo gra fi je, pa tudi etnič nih štu dij.

Živ lje nje mu je zače lo teči leta 1926 v Ljub lja ni, mla dost pa je pre ži vel v Kam ni ku. Med dru go sve -
tov no voj no je pro ti svo ji volji postal nemš ki vojak, po svo ji pa begu nec, nato ruski ujet nik in konč no
povrat nik. Čeprav so bur na leta in živ ljenj sko nevar ne situa ci je pusti le sle di, se ni dal. Obr nil jih je sebi
v prid: poma ga le so mu širi ti empa ti jo v raz no li kih druž be nih situa ci jah, kre pi ti samo za vest in iznaj -
dlji vo iska ti nova pota. Vpi sal se je na štu dij geo gra fi je, zgo do vi ne in etno lo gi je na ljub ljan ski Filo zof ski
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fakul te ti, kjer je leta 1951 diplo mi ral. Potem se je razi sko val no vrnil na doma čo kam niš ko-bi striš ko
rav ni no. Štu di ja o preo braz bi Pod gor ja je posta la »kla si ka« social no geo graf skih razi skav, na kate ri so
kali le mno ge gene ra ci je štu den tov. Že zelo hitro, še pre den je obra nil dok tor sko diser ta ci jo leta 1959,
ga je pot zane sla na Koroš ko, s ka te ro je ostal oseb no – dru žin sko, znans tve no in stro kov no pove zan.
S to regi jo in manj šin sko tema ti ko je tudi skle nil svoj več kot pol sto let ni delov ni opus – tri obsež ne
mono gra fi je, ki sta jih pri pra vi la sku paj s si nom Mat ja žem, zgo do vi nar jem, ki so dale tudi piko na i vede -
nju in raz gle du o ko roš ko-slo ven ski tema ti ki. Prav »ko roš ka« pota so bila pomem ben mej nik tudi
v nje go vem znans tve no ra zi sko val nem opu su, saj so geo gra fi zi ra la teme – kon kret no manj šin sko – ki
se jih je prej geo gra fi ja le obrob no doti ka la.

Pred vsem pa je bil Kle men čič nestor slo ven ske social ne geo gra fi je. Že zgod nje pove za ve s tako ime -
no va no München sko social no geo graf sko šolo so dale izvrst na teo re tič na izho diš ča za štu dij doma čih,
slo ven skih pri me rov. V to geo graf sko pano go je vsto pil v ča su nje ne naj več je kul mi na ci je v šest de se -
tih in sedem de se tih letih, ko je v te snem sode lo va nju, a z zelo samo stoj ni mi pri sto pi odpi ral pota slo ven ski
in tudi jugo slo van ski geo gra fi ji v med na rod no are no. Poz nej še sode lo va nje tudi z dru gi mi sre diš či nemške
social ne geo gra fi je (Augs burg, Bayreuth, Frank furt), s švi car ski mi in ita li jan ski mi geo gra fi je pri na ša -
lo nova zna nja, obe nem pa je pro mo vi ra la Slo ve ni jo in slo ven sko geo gra fi jo. Boga ti sti ki s polj sko, češ ko,
slo vaš ko in madžar sko, pa tedaj vzhod no nemš ko in tudi rusko geo gra fi jo sta ga vztraj no vra ča li k prvi
razi sko val ni lju bez ni – pode že lju. Podrob ne štu di je rabe zem ljišč so odpi ra le nove nian se agrar ne geogra -
fi je, da o po de žel skem pro sto ru kot celo ti sploh ne govo ri mo. Tako so poleg že ome nje ne štu di je o Pod gor ju
in diser ta ci je o Br ki nih (Po kra ji na med Snež ni kom in Slav ni kom), ključ no vlo go pri uve ljav lja nju nove
sme ri odi gra le razi ska ve o geo graf ski raz sež no sti dnev nih migra cij, pa o ob mej nem pro sto ru kot posebnem
tipu pokra ji ne ter o manj šin skih vpra ša njih v lu či sodob nih social nih (so cial no geo graf skih) spre memb,
posta le jedro teo re tič ne ga in meto do loš ke ga razu me va nja »po geo graf sko«. Prav tako je skr bel za upo -
rab nost svo jih spoz nanj, zato velja za druž be no zelo anga ži ra ne ga avtor ja. Tu je pri šel do izra za ne le
nje gov nemir ni razi sko val ni duh in živ ljenj ski opti mi zem, tem več pred vsem drz nost in ino va tiv nost.
Ni bilo lah ko, saj se je (po dob no tudi v sve tu) za vsaj dve deset let ji podal v pre cej zagri ze no in na momen -
te tudi ideo loš ko obre me nje no raz pra vo o geo gra fi ji kot vedi. Z ne ver jet no ener gi jo je – vča sih prav
upor niš ko – jadral v nove misel ne sfe re geo graf ske inter pre ta ci je stvar no sti, ki se je v di na mi ki spremi -
nja nja iz agrar ne v in du strij sko in poz ne je v po stin du strij sko druž bo. A to je znal pla stič no opre de li ti,
znans tve no posta vi ti in teo re tič no ute me lji ti. Saj so zna ne nje go ve naj bolj pogo ste bese de: pro ces in
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prob lem! Obe namreč kaže ta na bis tve ne raz sež no sti nje go ve ga znans tve ne ga dela: nene hen stik s te -
re nom in upo rab na narav na nost.

Kle men či če va social no geo graf ska šola se je v ve li ki meri kali la na podrob nih prou če va njih etnič -
no meša nih oko lij, se pos ve ča la narod nim manj ši nam, med na rod nim seli tvam in obmej nim območ jem.
Pri štu di ju manj šin je uti ral pota inter dis ci pli nar ne mu in s tem »prob lem ske mu« pri sto pu na področ -
ju manj šin skih ter etnič nih štu dij. S tem je bis tve no pris pe val k preo bra tu raz miš lja nja o manj šin skih
uso dah ter nji ho vem pro sto ru. Tu je bil velik borec, a tudi opti mi sti čen vizio nar, kar je mar si ko mu tudi
iz manj šin skih vrst daja lo pogu ma in razi sko val ne vne me. Iz tega ter raz prav o me jah in obmej no sti
se je pri če la raz vi ja ti – prav po nje go vi zaslu gi – slo ven ska poli tič na geo gra fi ja.

Pol nih 44let dela na Oddel ku za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni, je pos ve til napred -
ku geo graf ske zna no sti in stro ke; bis tve no je pris pe val k nje ne mu raz vo ju, napred ku, med na rod ne mu
uve ljav lja nju, pre no su v prak so in uspe šne mu posre do va nju šte vil nim gene ra ci jam diplo man tov, magi -
stran tov in dok to ran tov. Mno gim je odpi ral vra ta v svet, s pre da va nji je širil ved nost o Slo ve ni ji, nje ni
geo gra fi ji in nje nih prob le mih. Čeprav se neka te rih tema tik oseb no ni niko li lotil (na pri mer področ ja
vars tva oko lja), je spod bu jal mlaj še in jim, koli kor je bilo mogo če, uti ral poti. Tri de set let je vodil Kate -
dro za druž be no geo gra fi jo, dve deset let ji je bil direk tor Inšti tu ta za geo gra fi jo, ki ga je tudi sou sta no vil,
dve leti pa vrši lec dolž no sti direk tor ja Inšti tu ta za narod nost na vpra ša nja. S to usta no vo je dol ga leta sode -
lo val. Bil je med sou sta no vi te lji Slo ven ske ga razi sko val ne ga inšti tu ta v Tr stu, med pri za dev ni mi tvor ci
in obli ko val ci koroš kih kul tur nih dni, zasno val je mla din ske razi sko val ne tabo re v Prek mur ju in jih petnajst
let tudi vodil. Zasno val je revi jo GeographicaSlovenica, orga ni zi ral je med na rod na sre ča nja znans tve -
ne nara ve in se jih pogo sto ude le že val. Seve da je nasto pal tudi kot sve to va lec ter recen zent doma čih in
tujih, zla sti avstrij skih in nemš kih avtor jev ter pro jek tov, pa tudi habi li ta cij skih postop kov. Pol nih 26 let
je bil član ured niš ke ga odbo ra Geo graf ske ga vest ni ka. Zara di med na rod ne ga uve ljav lja nje slo ven ske geo -
graf ske stro ke ter sode lo va nja s tu ji mi uni ver za mi ga je še tesne je zave za lo k šte vil nim sti kom: postal je
dopi sni član SüdosteuropaGesellschaft, München (1972), dopi sni član AkademiefürRaumforschungund
Landesplannung, Han no ver (1988), Dopi sni član München ske ga geo graf ske ga druš tva, član Internatio-
naleStädteforums, Gra dec (1989), član ured niš kih odbo rov stro kov nih in znans tve nih časo pi sov. Postal
je čast ni član make don ske ga, srb ske ga, ita li jan ske ga, polj ske ga in nemš ke ga geo graf ske ga druš tva. Za
zaslu ge na raz lič nih področ jih je bil več krat odli ko van: pre jel je 26 poh val, pla ket, priz nanj in nagrad.
Naj bodo tu ome je ne le neka te re naj bolj vid ne: leta 1982 Red dela z zla tim ven cem, leta 1987 odli ko va -
nje Red zaslug za narod s sre br ni mi žar ki, leta 1992 priz na nje Amba sa dor Repub li ke Slo ve ni je v zna no sti,
leta 1995 zla to pla ke to Uni ver ze v Ljub lja ni, leta 1996 Nagra do Repub li ke Slo ve ni je na področ ju šols -
tva in iste ga leta še Sre br ni čast ni znak svo bo de Repub li ke Slo ve ni je ter leta 1998 naziv »za služ ni pro fe sor«,
leta 2004 je pre jel Tisch ler je vo nagra do in 2011 zad nje (sku paj s si nom Mat ja žem) Zoi so vo nagra do.

In konč no mora mo ob tem krat kem pre le tu opom ni ti tudi na nje gov člo veš ki lik. Pred nami zaživi
podo ba neu trud ne ga uči te lja, men tor ja in razi sko val ca, ki je mno gim izmed nas omo go čil pot v (geo -
graf ski) svet. Znal je nav du ši ti, spod bu ja ti in bodri ti, a tudi oče tov sko razu me ti napa ke in nedo sled no sti.
Pred vsem pa se je znal vese li ti naših dosež kov. Znal je priz na ti, poh va li ti, vide ti moč in pri lož no sti geo -
gra fi je kot vede. To zmo re velik uči telj. O vsem je bil na teko čem tudi še dol go potem, ko je kot upo ko je nec
rad pri ha jal na malo da ne vse pri re di tve in sre ča nja. Ob tem je osta jal dosto pen in pre prost, nič aka -
dem sko vzvi šen. Kdor je hotel, se je ob nje go vih disku si jah lah ko bru sil in pilil ter posta jal kri tič no
raz miš lja joč in samo za ve sten znans tve nik. Tega huma ni stič no narav ne ga sve tov lja na in inte lek tual ca
širo kih obzo rij je kra si la še ena last nost: več ni opti mi zem, ki mu je bil prav tako lasten kakor vztraj -
nost, mar lji vost in pro nic lji vost.

Za dol gim, mar lji vim živ lje njem so osta le boga te sle di. Mno ge so zapi sa ne in so že posta le dediš -
či na slo ven ske geo gra fi je. V Kle men či če vem duhu pa nam osta ja opti mi sti čen pogled na geo gra fi jo,
na pro stor in čas, v ka te rem smo sami pred vsem sno val ci. Naj bo nje gov delov ni zagon tudi popot nica
slo ven ske geo gra fi je.

Jer nej Zupan čič
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Mi lan Natek – osem de set let nik

Sre di letoš nje ga polet ja je dopol nil 80 let Milan Natek. Jubi lan to vo znans tve no pot je pred 20 leti
v Geo graf skem vest ni ku ori sal Dra go Meze, ki je pou da ril, da je Milan Natek eden »… najplodovitej-
šihslovenskihgeografskihpiscev …« in zaklju čil z že ljo »… dabišenaprejslovenskigeografijidajalvsaj
toliko,kotjijedoslej,vemopa,dajebilotegazeloveliko …«. Že bežen pogled na Nat ko vo bib lio gra fi -
jo zad njih dveh deset le tij nam poka že, da se je ta želja več krat no izpol ni la. Milan Natek je v zad njih
letih dela na Geo graf skem inšti tu tu Anto na Meli ka Znans tve no ra zi sko val ne ga cen tra Slo ven ske aka -
de mi je zna no sti in umet no sti, na kate rem je bil med leto ma 1992 in 1994 tudi uprav nik, napi sal obi lo
sin te tič nih znans tve nih raz prav, kot v prejš njih letih pa je bil tudi vest ni kro nist geo graf skih dogod -
kov, poro če va lec o no vih geo graf skih knji gah in revi jah ter pisec šte vil nih enci klo pe dič nih gesel. V tem
zapi su bom ome nil le izbra na Nat ko va dela zad njih 20 let, vseh niti našte ti ni mogo če. O Nat ko vem
ustvar jal nem delu v tem času nas pre pri ča že bežen pogled na nje go vo bib lio gra fi jo, ki samo v raz dob -
ju po letu 1993 obse ga več sto enot.

Je se ni leta 1993 je pote ka lo 16. zbo ro va nje slo ven skih geo gra fov v Nat ko vi rod ni pokra ji ni, v Spod -
nji Savinj ski doli ni. Milan Natek je pre da val o se sta vi nah pre bi vals tve ne rasti v sa vinj skih obči nah;
demo geo graf ske razi ska ve so bile nas ploh stal ni ca v Nat ko vi znans tve ni karie ri. Po isti meto do lo gi ji je
pri ka zal pre bi vals tve no rast Spod nje ga Podrav ja na nasled njem zbo ro va nju geo gra fov leta 1996 na Ptu -
ju; obe raz pra vi nam omo go ča ta zani mi vo pri mer ja vo med pokra ji na ma. Ude le žen cem zbo ro va nja v Ce lju
pa nam je osta lo v spo mi nu pred vsem nje go vo vode nje po Savinj ski doli ni med Celjem in Ljub nim,
kjer je poka zal svoj odli čen čut za regio nal no geo graf ski pri kaz pokra ji ne, ko smo ob nje go vih raz la -
gah lah ko začu ti li pove za vo med člo ve kom in nje go vim narav nim oko ljem tudi v lu či spre memb tega
odno sa v raz lič nih zgo do vin skih raz dob jih. V tem času smo slo ven ski geo gra fi pri prav lja li regio nalno -
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geo graf sko mono gra fi jo Slo ve ni je. Milan Natek je za to knji go (Slo ve ni ja – pokra ji ne in ljud je) pred -
sta vil dve regi ji: Savinj sko ravan ter Lož niš ko in Hudinj sko gri čev je. Ob bra nju teh bese dil obču du je mo
Nat kov čut za pove zo va nje narav nih in druž be nih dejav ni kov pri inter pre ta ci ji obrav na va nih pokra -
jin. Milan Natek je bil v vsej svo ji znans tve ni karie ri med geo gra fi naj bolj vesten pisec gesel v raz lič nih
enci klo pe di jah in lek si ko nih. Tako je za Kra jev ni lek si kon Slo ve ni je, ki izšel leta 1995, pri pra vil opi se
vseh nase lij v ta krat ni obči ni Žalec, ki jih je bilo takrat več kot 100. Bil je tudi sta len pisec gesel v En -
ci klo pe di ji Slo ve ni je, kjer je samo od leta 1993, to je od 7. do 16. zvez ka, pri pra vil več kot 50 ge sel. Kot
avtor slo var skih član kov je sode lo val tudi pri Geo graf skem ter mi no loš kem slo var ju in tudi pri Slo ven -
skem etno loš kem lek si ko nu. V de vet de se tih letih pre te kle ga sto let ja je Milan Natek aktiv no sode lo val
tudi pri pri pra vi Geo graf ske ga atla sa Slo ve ni je. Zanj je pri pra vil poglav je o kmeč kem pre bi vals tvu, v ka -
te rem je zdru žil svo je zna nje na področ ju pre bi vals tve ne in agrar ne geo gra fi je.

Kot je bilo že pou dar je no, Milan Natek v svo jem geo graf skem razi sko va nju niko li ni bil ozko usmer -
jen. V nje go vem opu su sicer res pre vla du je jo druž be no geo graf ske vse bi ne, ven dar pa je pose gal tudi
na področ je fizič ne geo gra fi je. Pogo sto se je namreč lotil prou če va nja narav nih nesreč. Pose bej bi izpo -
sta vil nje go vo raz pra vo o po let nem neur ju v po reč ju Bol ske leta 1994, ki je izš la v Geo graf skem zbor ni ku
leta 1995. Čla nek je zasno van mno go šir še kot bi lah ko pri ča ko va li gle de na naslov. Opi sa ne niso le posle -
di ce takrat nih neu rij, tem več so podrob no ana li zi ra ni fizič no geo graf ski dejav ni ki, ki vpli va jo na pogo stost
poplav in pla zov v tem poreč ju. Podrob no je ana li zi ra na reč na mre ža s strm ci poto kov ter geo loš ki in
pod neb ni dejav ni ki. Na dru gi stra ni so prou če ne pre bi vals tve ne in gos po dar ske raz me re, pose ben pou -
da rek pa je na posest ni sesta vi in dru gih zna čil no stih kme tij skih gos po dar stev v po reč ju. V delu se ni
ome jil le na neur je v letu 1994, ampak ga je posta vil v zgo do vin ski kon tekst in ga pri mer jal s po dobni -
mi dogod ki v pred hod nih 200 le tih. Štu di ja bi tako lah ko slu ži la kot zgled na stro kov na osno va za celo vi to
uprav lja nje pore čij.

Po leg stro kov nih in znans tve nih objav se je Milan Natek odli ko val kot vesten kro nist geo graf skih
dogod kov ter poro če va lec in recen zent šte vil nih geo graf skih del. Samo v zad njih 20 le tih ima s tega
področ ja več kot 150 ob jav. Oce nje val je nove geo graf ske knji ge in nove šte vil ke revij, geo gra fe pa nas
je obveš čal tudi o pub li ka ci jah sorod nih strok, med kate ri mi naj pose bej ome nim etno loš ka dela. Spom -
nil se je oblet nic šte vil nih svo jih kole gov in jim pos ve til zapi se tako v geo graf skem tisku kot v dnev nih
časo pi sih in dru gih revi jah. Vse sko zi je bil akti ven tudi v sta nov ski orga ni za ci ji – Zve zi geo graf skih dru -
štev Slo ve ni je (se da nji Zve zi geo gra fov Slo ve ni je), kjer je oprav ljal raz lič ne funk ci je. Zve za geo graf skih
dru štev Slo ve ni je mu je leta 1998 pode li la zla to pla ke to, leta 2001 pa Meli ko vo priz na nje za vrhun ske
dosež ke v znans tve nem delu.

Mi lan Natek je sicer že dobro deset let je v po ko ju, ven dar pa osta ja ves čas akti ven na stro kov nem
področ ju. Tako je na pri mer še v le toš njem letu sode lo val pri doku men tar nem fil mu o Li bo jah, ki pred -
stav lja rudar sko dediš či no na obrob ju Savinj ske doli ne. Slav ljen cu želi mo v pri ha ja jo čih letih obi lo zdrav ja
in vese lja do pisa nja.

Ma tej Gabro vec

Kon fe ren ca pro jek ta CHERPLAN
Ce ti nje, Črna gora, 17. 4. 2013

Apri la je v nek da nji pre stol ni ci Črne gore – Ceti nju – pote ka la vme sna kon fe ren ca pro jek ta CHERPLAN
(http://www.cher plan.eu/), ki se ukvar ja z uprav lja njem obmo čij s kul tur no dediš či no. Rde ča nit kon -
fe ren ce je bilo učin ko vi to uprav lja nje obmo čij: okolj sko načr to va nje, siste mi uprav lja nja, prob le ma ti ka
kul tur ne ga turiz ma. Ome nje ne vse bi ne je zao kro žil niz okro glih miz, pos ve če nih dediš či ni in traj nost -
ne mu raz vo ju, eko nom skim poten cia lom dediš či ne ter učin ko vi ti rabi ener gi je v pro ce su revi ta li za ci je
obmo čij s kul tur no dediš či no.

Ker so tovrst na območ ja pro stor delo va nja šte vil nih dejav no sti in živ ljenj sko oko lje pre bi val cev, zah -
te va nji ho va revi ta li za ci ja stal no vklju če va nje delež ni kov prek par ti ci pa tiv ne ga pro ce sa; sode lo va nje



je namreč nuj na pot k gos po dar ske mu raz vo ju ter sreds tvo za pre ma go va nje neso gla sij, za vklju če va -
nje lokal ne ga zna nja in za izbolj še va nje kako vo sti živ lje nja. Pri tem mora načr to val ni pro ces izha ja ti
iz potreb lokal nih delež ni kov, spre je te odlo či tve pa je tre ba vse sko zi dejav no ure sni če va ti.

Kot so ugo to vi li ude le žen ci okro gle mize na temo traj nost ne rabe kul tur ne dediš či ne, mora biti izhodiš -
če raz vo ja part ner ski odnos, zno traj kate re ga pa je tre ba zasle do va ti tako cilje pre bi val cev, gos po dars tva,
kot tudi stro ke. Odlo či tve mora jo izha ja ti iz spo ra zu ma o sred nje roč nih in dol go roč nih raz voj nih ciljih,
pri čemer je tre ba zago to vi ti dol go roč no ohra ni tev bis tve nih sesta vin kul tur ne dediš či ne.

Dru ga sku pi na, ki se je osre do to či la na gos po dar ske učin ke kul tur ne dediš či ne, je sicer izpo sta vila
pre vla du jo če učin ke na področ ju turiz ma, so pa kljub temu pre poz na li šte vil na gos po dar ska področ -
ja, kjer bi bilo dediš či no mogo če trži ti. Pri tem so se zave da li, da je pov pra še va nje sko raj neo me je no,
ponud ba kul tur ne dediš či ne pa ome je na in je nanjo tre ba še pose bej pazi ti. Osre do to či li so se na edins -
tve nost kul tur ne dediš či ne, ki se jo da upo ra bi ti kot trž no znam ko, a je tre ba biti pozo ren, da s tem kul tur na
dediš či na ni ogro že na in da se dobi ček name nja tudi za varo va nje ter obnav lja nje kul tur ne dediš či ne.
V na ve za vi na kul tur no dediš či no je mogo če raz vi ja ti tudi raz lič ne pro duk te, ven dar je pri tem tre ba
izha ja ti iz nji ho ve avten tič no sti in pove za no sti z ob moč jem ter pazi ti, da se pri tem kul tur ne dediš či -
ne ne izrab lja.

Kul tur na dediš či na ima veli ko vlo go tudi pri iden ti fi ka ci ji pre bi val cev s kra jem; če so ti pono sni na
kraj, so po nava di veli ko bolj vklju če ni v pro sto volj ne dejav no sti in zain te re si ra ni za raz voj, pomem -
ben dejav nik pa je tudi s tem pove za na kako vost živ lje nja.

Kul tur na dediš či na ima lah ko tudi neka te re nega tiv ne posle di ce, saj je tovrst na območ ja tež je vzdr -
že va ti, stav be so ener get sko potrat ne in kon struk cij sko zasta re le. Reši tve za to prob le ma ti ko je iska la
tret ja sku pi na. Sogla ša li so, da je ener get ska sana ci ja zaš či te nih stavb težav na, z njo pove za ni stroš ki
pa raz me ro ma viso ki, saj je tre ba iska ti uni kat ne reši tve. Zato bi mora le ime ti drža ve za to posluh in
revi ta li za ci jo ter ener get sko sana ci jo pod pi ra ti s sub ven ci ja mi. Veli ko pozor nost je tre ba name ni ti novim
teh no lo gi jam, ki bi omo go ča le učin ko vi to rabo sonč ne ener gi je ali nudi le dobro izo la ci jo ter bile ob
tem tudi vizual no nemo te če. Ena od reši tev bi bila, da se solar ne siste me name sti izven zaš či te nih obmo -
čij, tako pri dob lje no ener gi jo pa upo rab lja v ob moč jih kul tur ne dediš či ne.

Ve li ko teža vo na tem področ ju pov zro ča tudi pomanj ka nje zna nja, saj je tre ba iska ti zelo spe ci fič -
ne reši tve. Pri tem je pomemb na raz li ka tudi z vi di ka last niš tva stavb, saj zaseb ni ki gle da jo na to dru ga če
kot pred stav ni ki jav ne ga sek tor ja, poleg tega pa je po nava di zaseb na last ni na tudi bolj raz drob lje na in
je soglas je vseh delež ni kov tež je pri do bi ti.

Če prav so bile teme okro glih miz raz lič ne, se je zelo hitro poka za la nji ho va pre ple te nost, še bolj
očit no pa se je poka za la potre ba po celost nem načr to va nju in vklju če va nju vseh rele vant nih delež ni -
kov v raz voj ne aktiv no sti.

Ja nez Nared

Še sto sre ča nje v ok vi ru pro jek ta »Orod je za stra teš ko
pro stor sko načr to va nje v Sre do zem lju«
Mur cia, Špa ni ja, 28.–29. 5. 2013

V ok vi ru med na rod ne ga pro jek ta ToolfortheTerritorialStrategyoftheMEDSpace (Orod je za stra -
teš ko pro stor sko načr to va nje v Sre do zem lju) ozi ro ma krat ko OTREMED, ki je finan ci ran v ok vi ru EU
tran sna cio nal ne ga sode lo va nja za območ je Sre do zem lja, je bil konec maja 2013 orga ni zi ran šesti in hkra ti
zad nji usmer je val ni sesta nek. Sre ča nje je pote ka lo v špan ski pokra ji ni Mur cia ozi ro ma v nje nem istoi -
men skem glav nem mestu. Orga ni zi ra la ga je Dežel na upra va pokra ji ne Mur ci je (RegióndeMurcia),
ki je tudi vodil ni part ner pro jek ta. V pro jek tu sode lu je dva najst part ner jev iz šestih sre do zem skih držav
(Por tu gal ske, Špa ni je, Fran ci je, Ita li je, Grči je in Slo ve ni je). Namen pro jek ta je raz voj enot ne ga (skup -
ne ga) »orod ja za stra teš ko pro stor sko načr to va nje v Sre do zem lju«, z na me nom kre pi tve kon ku renč nost
tega območ ja. Pro jekt se je začel sep tem bra 2010 in se bo zaklju čil avgu sta 2013. Pred samim zaključkom
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Slika 1:Srečanjejepotekalov prostorihDeželneupravepokrajineMurcije.
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Slika 2:PoglavitnirezultatprojektaOTREMEDjespletnoorodjeSDIMED(SpatialDataInfrastructure
ofMED),kiprikazujeizbranekazalnikezavsaLAU 2inNUTS 3območjavključenav ProgramMediteran.
PrikazanjedeležpozidanihzemljiščnaobmočjihLAU 2leta 2006.
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Slika 3:Katedralav Murcijijebilazgrajenav 15. stoletjuv kastiljskemgotskemslogu.
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Slika 4:V španskipokrajiniMurciajezaradisušnegapodnebjaindegradacijetalvelikoerozijskihžarišč.
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pro jek ta je v Rimu, 16. ju li ja 2013, pote kal še InterregionalEuropeanForum (Me dre gio nal ni evrop ski
forum), kjer so bili rezul ta ti pro jek ta pred stav lje ni delež ni kom iz celot ne ga evrop ske ga Sre do zem lja
in šir še.

Sa me mu usmer je val ne mu sestan ku je bil name njen dru gi dan, prvi dan pa je bil orga ni zi ran »Tret ji
med na rod ni semi nar« (prvi je bil okto bra 2011 v Bo lo nji v Ita li ji, dru gi pa novem bra 2012 v Pa tra su
v Gr či ji) z na slo vom SDIMED –GeoportalNetworkforTerritorialCompetitivenessStrategyoftheEuro-
peanMediterranean. SDIMED (SpatialDataInfrastructureofMED; http://www.sdi med.eu/) je eden
glav nih rezul ta tov pro jek ta; gre za splet no orod je ozi ro ma enot ni infor ma cij ski sistem sre do zem ske makro -
re gi je, ki omo go ča ana li ze celot ne ga območ ja in je bil izde lan za laž je opre de lje va nje skup nih raz voj nih
izzi vov v Sre do zem lju. Povab lje nim delež ni kom je bilo pred stav lje no to orod je, poleg tega pa se je zvr -
sti lo še nekaj vab lje nih pre da vanj, v ka te rih so bila pred stav lje na podob na splet na orod ja na nacio nal nih
(na pri mer v Fran ci ji – ObservatoiredesTerritoires; http://www.ob ser va toi re-des-ter ri toi res.gouv.fr) in
lokal nih rav neh (na pri mer v  špan ski pokra ji ni Nava ra  – Observatorio Territorial de Navarra;
http://www.na su vin sa.es/es/ob ser va to rio-ter ri to rial-de-na var ra) ter so vsa po vrsti kaza la pred no sti tovrst -
nih oro dij za enot no pro stor sko načr to va nje na nekem območ ju. Tem orod jem je bila name nje na tudi
okro gla miza z na slo vom ContributionoftheObservatoriestoTerritorialDevelopmentofMED.

Na samem usmer je val nem sestan ku smo pre gle da li rezul ta te pre te klih aktiv no sti ter uskla di li sklep -
ne aktiv no sti na pro jek tu. Glav ni na aktiv no sti je bila v zad njem obdob ju pove za na z iz ved bo pilot nih
pro jek tov, ki smo jih izva ja li part ner ji iz Špa ni je, Ita li je, Por tu gal ske, Grči je in Slo ve ni je. V ok vi ru teh
aktiv no sti smo zbi ra li podat ke za pred hod no dolo če ne kazal ni ke, ki smo jih opre de li li v ok vi ru pro -
jek ta. Na sre ča nju smo sode lu jo či part ner ji pred sta vi li ugo to vi tve in opa ža nja gle de dostop no sti ter
upo rab no sti zbra nih podat kov in izd vo ji li skup ne izzi ve s ka te ri mi se bo tre ba v re gio nal nem ter pro -
stor skem načr to va nju v Sre do zem lju soo či ti v pri hod nje.

Re zul ta ti pro jek ta so dostop ni na splet nem naslo vu: http://www.sdi med.eu/, ter v dveh mono grafijah:
OTREMED:ToolforCompetitivenessStrategyintheEuropeanMediterranean (2013; ISBN 978-88-6257-162-3)
in ProstorskiinregionalnirazvojSredozemlja –enotnipristopinizbranaorodja (2013, Založ ba ZRC;
ISBN 978-961-254-649-6).

Ma ti ja Zorn, Mate ja Ferk
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