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prof. dr. Vladimirja Klemenčiča 

Dovolite, da v imenu prirediteljev: Inštituta za geografijo Univerze 
v Ljubljani in Biroja za regionalno prostorsko planiranje, otvorim simpozij 
o urbani geografiji. Ob tej priliki se posebej zahvaljujem za finančno po-
moč Zveznemu svetu za koordinacijo znanstvenih dejavnosti v Beogradu, 
Filozofski fakulteti v Ljubljani za brezplačno dodelitev prostorov in finanč-
no pomoč, Oddelku za geografijo Filozofske fakultete pa za pomoč pri 
organizaciji simpozija-

Predno pričnemo z delom simpozija mi dovolite, da pozdravim v naši 
sredi uglednega gosta, tov. docenta dr. Vladimirja Bračiča, člana in pred-
stavnika Izvršnega sveta SR Slovenije, akademika in univerzitetnega pro-
fesorja dr. Svetozarja Ilešiča, predsednika Geografskega društva Slovenije 
prof. dr. Ivana Gamsa, zastopnike Zveze geografskih društev in institucij 
Jugoslavije in vse prisotne goste iz Jugoslavije. Pozdravljam tudi naše 
cenjene goste iz inozemstva, profesorja dr. Rupperta iz Miinchena, prof. 
dr. Heinemeyerja iz Amsterdama in prof. dr. VVatanbea iz Tokia. 

POZDRAVNI NAGOVOR 

dr. Vladimirja Bračiča 

Spoštovani zbrani! 

Dovolite mi, da vam izročim pozdrav Izvršnega sveta Skupščine Socia-
listične republike Slovenije in da vas pozdravim tudi v svojem imenu. 

V Izvršnem svetu smo prav veseli, da se je zbralo v Ljubljani toliko 
znanstvenikov, da imamo simpozij o urbani geografiji z mednarodno ude-
ležbo, kajti naš razvoj v preteklosti in še posebej naša razmišljanja o pri-
hodnosti nam kažejo, da je tovrstna dejavnost zelo pomembna in zato z 
zanimanjem pričakujemo od vašega simpozija in nadaljnjega strokovnega, 
znanstvenega dela mnogo koristnih pobud za urejanje zelo perečih proble-
mov urbanizacije naše dežele. Mnogim je znano, da je naša ožja domovina, 
Socialistična republika Slovenija, o kateri govorimo, da je relativno, raz-
vita skupnost, sorazmerno slabo urbanizirana, da živi v urbanih naseljih 
sorazmerno malo ljudi. To je naša specifika z negativnim predznakom in 
zato smo sklenili v prihodnjem petnajstletnem obdobju proces urbanizacije 
nekoliko pospešiti. Vendarle že sedaj ugotavljamo, da so tradicija, menta-
liteta ljudi in mnogi drugi elementi našega dosedanjega razvoja takšni, da 
bomo tudi v prihodnje v odnosu na podobno razvite dežele sorazmerno 



slabo urbanizirana nacionalna skupnost. Ker je zmagalo načelo o policen-
tričnem razvoju naše republike, je še toliko bolj pomembno, da bi si vsi, ki 
razpolagajo z ustreznim znanjem, in še posebej vi geografi prizadevali po-
magati pri čim smotrnejši prostorski ureditvi naše domovine. 

Čimbolj preudarno moramo izbrati predele, kjer bomo razvijali in-
dustrijo ali speljali nove avtomobilske ceste, eventualne naftovode in pli-
novode, zato da bi ohranili in očuvali našim zanamcem za jutrišnji dan 
lepote naše pokrajine, kjer bodo preživljali svoj prosti čas, kjer bodo nabi-
rali novih psihičnih in fizičnih moči za ustvarjalce dela. 

Skratka, od vašega današnjega simpozija in od bodoče dejavnosti slo-
venskih in jugoslovanskih geografov ter ostalih strokovnjakov na pod-
ročju urbanizma pričakujemo mnogo in zato želim prvemu jugoslovanske-
mu simpoziju o urbani geografiji mnogo plodnega dela, vsem našim gostom 
pa prijetno bivanje. 

POZDRAVNI NAGOVOR 

ing. Milana Naprudnika 

Najprej želim pozdraviti ta zbor v imenu Biroja za regionalno pro-
storsko planiranje Republiškega sekretariata za urbanizem in mu zaželeti 
mnogo uspehov. Čeprav smo prevzeli soorganizacijo, je vendar glavni or-
ganizator tega simpozija Inštitut za geografijo Univerze. Z naše strani smo 
prispevali med drugim nekaj strokovne literature in dva naša sodelavca 
se udeležujeta simpozija z dvema prispevkoma (tov. Mlakar in Jeršič). 

Nimam pripravljenega nobenega prispevka, to je naloga znanosti. Rad 
bi se pa oglasil kot potrošnik, kot tisti, ki bi moral imeti posluh za tako 
bogate prispevke in jih znal kasneje uporabiti na področju planiranja re-
publike ali posameznih mest. Dokončno oceno simpozija bomo dobili ver-
jetno čez čas v miru. Ne glede na to, pa sodim, da že pestrost referatov 
in udeležba iz inozemstva in iz vse Jugoslavije pomeni uspeh in lep pri-
spevek k problematiki o urejanju prostora. Le-te se v Jugoslaviji zadnji 
čas vse resneje lotevamo in ker nam primanjkuje skušenj, je vsaka takšna 
prireditev zelo dobrodošla. 

Prav tako ni slučaj, da smo se udeležili tega simpozija kot soorgani-
zatorji. To je rezultat vloge, ki jo imajo slovenski geografi pri izdelavi re-
gionalnega prostorskega načrta Slovenije, to je dokumenta, za izdelavo 
katerega se je Skupščina SRS odločila pred dvema letoma- Pri izdelavi je 
sodelovalo veliko vnetih geografov in celotni Inštitut za geografijo pri 
Univerzi. Čeprav so sodbe o deležu posameznih strok pri planiranju pogo-
sto relativne ali subjektivne, je prispevek geografov vendarle mogoče 
oceniti. Pri dokumentih o regionalnem planu so geografi, bodisi kot no-
silci tem ali kot sodelavci, izdelali več kot tretjino prispevkov, kar kaže 
živo prizadetost geografov. Pri planiranju naletimo na številne dileme in 
zato nam je stroka, ki proučuje prostor in dogajanje v njem in ki pozna 
njegove stvarne razmere, zelo koristen sodelavec. Želim, da bi imela geo-
grafska stroka takšno vlogo in delež tudi pri izdelavi projekta prostorske 
ureditve Jugoslavije in pri številnih življenjskih dokumentih, ki manife-
stirajo izdelavo republiških, občinskih in urbanističnih dokumentov, skrat-
ka, povsod tam, kjer se planske zamisli realizirajo v konkretnem prostoru. 


