PROSTOR ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

V Mestnem muzeju Ljubljana je bil 22. junija 2007 strokovni posvet z naslovom Prostor za
prihodnost Slovenije. Posvet je bil posvečen 80-letnici dr. Milana Naprudnika. Glavni organizator
posveta je bila Zveza geodetov Slovenije s soorganizatorji: UL Fakulteto za gradbeništvo in
geodezijo, Društvom urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije (DUPPS), Društvom krajinskih
arhitektov Slovenije (DKAS), Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, Zvezo geografskih
društev Slovenije in Urbanističnim inštitutom Slovenije ob podpori Ministrstva za okolje in prostor
oz. ministra Janeza Podobnika.
Ker je v številnih strokovnih okoljih navada, da se posamezniku, ki je zaslužen za razvoj stroke
oz. znanstvene vede, ob jubilejih izda posebna publikacija in organizira strokovni simpozij, smo
tudi v geodetskih krogih presodili, da je izr. prof. dr. Milan Naprudnik med slovenskimi geodeti
nedvomno osebnost, ki si zasluži, da mu strokovna javnost ob njegovem življenjskem jubileju
izkaže posebno pozornost z izdajo tematske številke Geodetskega vestnika in organizira strokovni
posvet. Zveza geodetov Slovenije je s tem dejanjem počastila osebni jubilej dr. Naprudnika in ob
podpori soorganizatorjev opozorila slovensko javnost, da je tudi na področju načrtovanja razvoja
v prostoru še vedno pomembna stroka.
V Sloveniji smo v postopkih oblikovanja in spreminjanja zakonodaje s področja načrtovanja prostora.
Postavitve novih zakonskih okvirjev in izvedbenih pravil na tako širokem in pomembnem področju
zahtevajo premišljeno, skupinsko in interdisciplinarno delo. In v to strokovno področje je znal že v
sedemdesetih letih preteklega stoletja dr. Milan Naprudnik vpeljati interdisciplinarnost. Osebnost,
kot je dr. Milan Naprudnik, si zasluži, da smo mu organizirali srečanje in da so si tradicionalno
sodelujoče stroke pri planiranju prostora izmenjale mnenja in ob tem podale usmeritve za nadaljnje
delo. Tako organizator kot soorganizatorji so bili mnenja, da je prihodnost Slovenije skrb nas vseh,
in ne zgolj in samo politike. Še pred tem srečanjem smo organizator tega strokovnega srečanja,
skupaj s soorganizatorji, obvestili javnost, da se čutimo zapostavljene, preslišane in odrinjene pri
oblikovanju nove prostorske zakonodaje. Arhitektura, geodezija, geografija, krajinska arhitektura,
prostorsko načrtovanje, sociologija, urbanizem (po abecednem vrstnem redu), ob tem pa še
ekonomija in varstvo okolja, so strokovna področja, ki morajo soustvarjati strokovne podlage in
soodločati v procesih planiranja prostora. Posvet, posvečen našemu jubilantu dr. Milanu Naprudniku
in prihodnosti planiranja prostora, naj bi pomenil tudi svojstven odziv na sedanje razmere na tem
strokovnem področju pri nas in je neke vrste strokovni odgovor tistim, ki zanikajo interdisciplinarnost
in smatrajo, da geodezija in nekatere druge stroke na tem področju nimajo kaj iskati.
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Na uvodu strokovnega posveta je pozdravil jubilanta in udeležence predsednik Zveze geodetov
Slovenije Jurij Režek (v nadaljevanju objavljamo govor). Sledil mu je urednik Geodetskega vestnika
Anton Prosen, ki je jubilantu simbolično izročil izdano tematsko številko, sledil je pozdravni
nagovor ministra Janeza Podobnika (v nadaljevanju objavljamo govor) ter dekana Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo prof. dr. Bojana Majesa. V imenu soorganizatorjev je jubilantu voščil
še mag. Miran Gajšek.
V strokovnem delu so predstavili referate naslednji povabljeni referenti: prof. dr. Andrej Pogačnik,
prof. dr. Janez Marušič, doc. dr. Marjan Ravbar, doc. dr. Pavel Gantar,
akad. prof. dr. Zdravko Mlinar in izr. prof. dr. Anton Prosen. Njihovi strokovni prispevki so bili
objavljeni v tematski številki Geodetskega vestnika, vendar da pravo težo prispevkom šele njihova
javna predstavitev in strokovni razgovor.
Na koncu so pozdravili jubilanta še nekateri njegovi nekdanji sodelavci, in sicer: Tomaž Vuga,
mag. Vesna Kolar Planinšič in Tomaž Ogrin, za presenečenje pa je poskrbel tudi jubilantov prvi
diplomant Roman Novšak. Njihovi nagovori so osvetlili Milana Naprudnika še s človeške plati,
kot toplega in polnega človeka, vedno priljubljenega med ljudmi.
Sledila je pogostitev udeležencev in prijeten klepet, tako med prijatelji kakor tudi med različnimi
strokovnimi disciplinami.
Posvet je bil na visoki strokovni ravni in obenem lepa počastitev jubileja prof. Milana Naprudnika,
kar povedo tudi slike, ki jih objavljamo v nadaljevanju.

Slika 7: Udeleženci posveta.

Slika 1: Dr. Naprudnik z organizatorjema posveta.
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Slika 4: Pozdravni nagovor predsednik ZGS Jurij
Režek...
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Slika 3: Glavni in odgovorni urednik GV dr. Anton
Prosen izroča jubilantu dr. Milanu Naprudniku
tematsko številko revije.

Slika 8,9: Na strokovnem posvetu so predstavili prispevke
strokovnjaki različnih področij, med njimi tudi dr. Andrej Pogačnik
in dr. Pavel Gantar.

Slika 10: Pozdravili so ga tudi
dolgoletni sodelavci in prijatelji.
Roman Novšak izroča prof.
Naprudniku sliko, kot spomin na
nastajanje diplomske naloge.

mag. Mojca Foški
dr. Anton Prosen
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Fotografije: Jože Miklič, Geodetska uprava Republike Slovenije
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Slika 5, 6, 7: ...in pozdravni nagovori ministera Janeza Podobnika, dekana FGG prof. dr. Bojana Majesa in
predsednika DUPPS-a mag. Mirana Gajšeka.
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