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 št. 15/1991

 Vladimir MUŠIČ, Katja -REPIČ

 Regionalno planiranje na
 Urbanističnem institutu RS

 Pojem regionalnega planiranja je bil v
 světu in při nas vsaj do konca 60. let
 tudi sinonim za prostorsko planiranje.
 Komponenta načrtovanja gospodar-
 skega razvoja na določenem ozemlju
 je bila v tistih časih nekako samo po
 sebi umevna oz. je bila - bolj ali manj
 posplošena - izhodiščna za vse ostale
 vidike koncipiranja prometnega o-
 mrežja, poselitve, varstva narave, rabe
 tal itd. To trditev dokazujejo taka pio-
 nirska dela, kot «o temcljna besedila
 Patricka Geddesa, Lewisa Mumforda,
 Carla Aronovicija ali Patrica Aber-
 crombieja...

 Vsekakor je zanimivo, da je bila prva
 večja naloga inštituta, ki jo je finan-
 cirala republika, Enotna metodoloģija
 regionalnega prostorskega planiranja
 v LR Sloveniji. Razvoj in rast te veje
 planiranja je povzročil potřebo, da
 smo pričeli sčasoma uporabljati bolj
 sestavljene nazive, npr. regionalno-
 prostorsko ali regionalno-urbanistič-
 no (in nazadnje prostorsko plani-
 ranje).*

 Druga pomembna značilnost inštitut-
 ske doktríně' je bila v tem, da smo
 prostor obravnavali komplcksno, vse-
 obsežno, vedno hkrati kot "poseljen"
 in "jodprt" prostor. Izrazitejša delitev
 tehdveh komponent seje pojavilašele .
 proti konců 70. let, predvsem zaradi
 vzporednih tokov raziskovalnega in
 načrtovalskega dela, ki so jih razvijale
 nekatere druge inštitucije, kjer so se s
 posebno ostrino soočala vpraŠanja
 varstva kmetijskih zemljišč, varstva
 krajině, veliki infrastrukturní sistemi
 in podobno.

 Prvo srečanje sodelavcev inštituta s
 pravimi "kliničnimi" dimenzijami re-
 gionalne analizę in prostorskega pla-
 niranja je bil študentski "raziskovalni
 tabor" (kot bi to danes imenovali), ki
 smo ga organizirali pod vodstvom
 prof. Marjana Mušiča v Selški dolini.

 Del gradiva, kije ostalo kot rezultat te
 akcije, je v arhivu Škofjeloškega mu-
 zeja (Vrednotenje pokrajinskih, urba-
 nističnih in arhitcktonskih motivov

 Selške doline).

 Sledila je Regionalna analiza Gore-
 njske, iz njc pa je nastala prva zares
 obscžna naloga inštituta na tem po-
 dročju, tj. regionalni plan za nekdanji
 ljubljanski okraj. Prèhod iz Gorenjske
 na celotno osrednjo Slovenijo je bil
 zaznamovan z administrativno refor-

 mo okrájev. Zaključek naloge ljub-
 ljanskega okraja (gl. poročilo pod
 naslovom Regionalni program razvo-
 ja in ureditve območja okraja Ljub-
 ljana) je pádel v čas, ko so bili okraji
 ukinjeni, inštitut pa je bil vključen v
 dejavņost Biroja za regionalno pros-
 torsko planiranje, ki gaje vodil pokoj-
 ní Marko Šlajmer.

 Težišče regionalnega planiranja se
 je ob konců 60. let in v 70. letih
 přeneslo v Závod za regionalno pro-
 storsko planiranje SRS, inštitut pa
 jé prevzemal posamezne razisko-
 valne naloge iz skupncga programa,
 od katerih so bile najpomembnejše
 teme vezañe na pripravo regional-
 nega prostorskega plana SR Slo-
 venije: Urbani sistem v SR Sloveniji
 (dr. Vladimir Kokole, dr. Igor
 Vrišer, idr.), Zasnova regionalnega
 plana SRS Slovenije, Funkcijske
 regije (dr. Vladimir Kokole idr.),
 Policentrična zasnova in urbaniza-

 cija v slovenskih regijah (dr. Vladimir
 Kokole idr.), Družbenoekonomska
 izhodišča in smernice za gospodar-
 jenje s prostorom in varstvo okolja -
 gradivo za RPP SRS (dr. Vladimir
 Kokole, Vinko Mlakar, Vladimir
 MuŠič, Marjan Tepina idr.) itd.

 Posebno poglavje predstavljajo spe-
 cializirane naloge s področja razvoja
 turislično - rekreacijskih dejavnosti,
 zlasti razvoja zimsko - športnih
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 središč, ki so imclc izrazito regionalno
 dimcnzijo (Marjan Debclak idr.).

 Inštitut je sodcloval tudi pri rcgional-
 ncm planu za Sevemi Jadran, ki ga
 siccr širšc poznamo kot Projekt Zdru-
 ženih narodov. Zlasti naloge s tega
 področja so inštitut povezale tudi z
 drugimi območji Jugoslavije: osnově
 za prostorski pian zimske olimpijade
 v Sarajevu, planersko in razvojno dělo
 na območju Durmitorja (Marjan De-
 belak idr.).

 Poleg že omenjenih raziskovalnih
 nalog, ki so se v začelku 70. let iz-
 delovale na inšitutu na terno priprave
 regionalnega prostorskega planiranja,
 si je inštitut prizadeval za izdelavo in
 uveljavitcv prostorskih planov regij
 kot nujne podlage za planiranjc na
 ravni občin. V tem času so bili siccr

 pričeti nekateri pomembni projekti,
 vendar zanje ni bilo zagotovljcnih
 sredstev za zaključek dela niti interesa
 in volje za uporabo izdelanih gradiv v
 plancrski praksi.

 Najširše zastavljcn tovrstni projekt je
 bila brez dvoma naloga Ljubljana
 2000 - prostorski plan gravitacijskega
 območja Ljubljane, za izdelavo katere
 je bil ustanovljen medinštitutski kon-
 zorcij (UI SRS - dr. Boris Gabcrščik
 idr., Inštitut za ekonomska razisko-
 vanja - Stane Mrzlikar in Janez Šumi,
 Ljubljanski urbanistični zavod - Vido
 Vavken idr.). Iz tega obdobja je - gle-
 dano z vidika povczavc planiranja na
 ravni regije in občin - omembe vredna
 naloga Regionalni plan Dolenjske re-
 gije, ki je bila zasnovana kot meto-
 dološki prispevek k razvoju sistem-
 skega pristopa v regionalnem plani-
 ranju (Ranko Bon, Jože Dcklcva,
 Rudi Jakhel, Pavle Mihevc, Vladimir
 Mušič, Nevenka Sterlekar idr.). Dělo
 na nałogi je bilo žal ustavljcno po
 zaključeni prvi fazi.

 Nerazumevanje vloge in pomena re-
 gionalnega prostorskega planiranja
 lahko pripisujemo tudi pripravam na
 reformo sistema družbenega planira-
 nja konec 70. let. V januarju 1980
 sprejcti zakon o sistēmu družbenega
 planiranja je uvedel prostorsko

 planiranje kot sestavino celovitega
 družbenega planiranja, prostorski
 planski dokumenti niso bili več
 samostojni akti, temveč prostorske se-
 stavine dolgoročnih (in družbenih)
 planov republike in občin. Pojma, kot
 sta "regionalno prostorsko planiranje"
 ali "regionalni prostorski plan", se v
 novem sistemskem zakonu, pa tudi v
 léta 1983 sprejetem zakonu o urcjanju
 prostora, nista več poja vila. Nado-
 mcstila ju je ohlapno ponujena
 možnost medobčinskega sodclovanja
 in usklajevanja planskih usmeritev,
 dolgoročni plani občin pa so se obvez-
 no usklajevali le z dolgoročnim pla-
 nom republike.

 Urbanistični inštitut SRS je ob sodc-
 lovanju pri pripravi dolgoročnih
 planov - žal brez ustreznega odziva -
 skušal uveljaviti pomen regionalne
 dimenzijc planiranja oz. regionalno
 komponento kot obvezno usklajeno
 sestavino dolgoročnih planov določc-
 ne regije.

 Najpomembnejša tovrstna inštitutska
 naloga je bila priprava regionalnega
 vidika dolgoročnega razvoja občin
 ljubljanske regije v okviru projekta
 Ljubljana 2000 (Jože Dckleva, Franc
 Zakrajšek, dr. Lojze Gosar, Pavle
 Mihevc idr.); naloga seje zaključila s
 pripravo dogovora o skupnih temeljih
 dolgoročnih planov občin ljubljanske
 regije.

 Zaključimo lahko, da je v desctletju,
 ki je za nami, regionalno planiranjc
 izgubilo svojo vlogo v procesu pla-
 niranja, saj ni imelo zaslombc ne v
 zakonodaji. ne v úpravno - politiSni
 zgradbi. Namesto regionalnega pla-
 niranja ponujene (neobvezne) možno-
 sti usklajevanja in dogovarjanja občin
 o skupnih interesih so bile v praksi
 brez resnih učinkov - tako v postopkih
 usklajevanja, kakor tudi pri uresniče-
 vanju sprejetih skupnih razvojnih u-
 smeritev. usmeritve temeljile na resni
 strokovni utemeljitvi. To kaže ne sa-
 mo na zanemarjanje pomena regional-
 nega planiranja, temveč predvsem
 na dějstvo, da v dosedanjem sistē-
 mu upravljanja s prostorom še nismo
 razvili mehanizmov za usmcrjanje
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 regionainih razsežnosti razvoja.

 Podobo dela inštituta v zadnjih de-
 setíh letih, čeprav je to obdobje
 "nenaklonjeno" regionalnemu plani-
 ranju, vendarle lahko zaokrožimo z
 ugotovitvijo, da je inštitut intenzivno
 sodeloval pri posameznih regionainih
 nalogah Zavoda SR Slovenije za
 družbeno planiranje. Omeniti pa velja
 tudi znatno število drugih specializi-
 ranih nalog z izrazito regionalno raz-
 vojno tematiko, npr. naloge v zvezi z
 razvojem in usmerjeno preobrazbo
 slovenskega podeželja, naloge v zvezi
 s presojo vplivov velikih infrastruk-
 turnih naložb, posebej vpliva načrto-
 vanih hidrocentral in cestnih povezav.
 Ne nazadnje velja omeniti, daje v tem
 obdobju skupaj z Inštitutom za
 ekonom ska razsikovanja zasnovan in
 pretežno izdelan sklop razvojno-raz-
 iskovalnih nalog, povezanih z obli-
 kovanjem dolgoročnega razvoja turi-
 zma v turističnih regijah Slovenije (UI
 RS - Marjan Debelak, Marta Debelak
 idr., 1ER - Frančiška Logar, Marija
 Lužnik idr.).

 Osrednja osebnost reģionalnega pla-
 niranja na Urbanističnem inštitutu RS
 v prvi polovici njegòvega obstoja je
 bil dr. Vladimir Kokole, ki je za po-*
 trebe republikę pripravil pomembne
 študije o funkcionalnem ustroju slo-
 venskega omrežja naselij, teritorialne
 izoblikovánosti občin ipd. Sodelavci
 dr. Kokoleta (Pavle Mihevc, Vera Ko-
 kole idr.) so njegovo delo nadaljevali
 v okviru številnih raziskovalnih na-

 log. V tem kontekstu moramo omeniti
 razvoj "demografske Sole" UI ŘS pod
 vodstvom dr. Lojzeta Gosaija, ki je bil
 prvi v Sloveniji pri razvoju sodobnih
 planerskih metod in tehnik progno-
 ziranja razvoja prebivalstva, prispeval
 pa je tudi pomembnejše socialnoge-
 ografske osnově za družbeno kom-
 ponento planiranja.

 Na prehodu v novo razvojno obdobje
 Slovenije in - upamo - tudi Urbanis-
 tičnega inštituta je prav, da omenimo
 pomemben metodološki in kadrov-
 sko-razvojni prispevek jugoslovan-
 sko-ameriškega projekta študij regio-
 nalnega in urbanističnega planiranja,

 izdelane v okviru tega projekta, so
 zaznamovale naš razvoj v desetletju
 prehoda iz 60. v 70. leta. Takrat so na
 UI SRS dělali najeminentnejši ame-
 riški planerji svojega časa: John
 Dyckman, IraRobinson, Myer Wolfe,
 Richard May jr., Katherine Lyall,
 David Povey, Barry Lawson, Brian
 Barber, Jay Moore idr. Njim in
 mnogim našim sodelavcem gre za-
 hvala, da smo bili v tistih letih za
 kratek čas središče tega dela Evropě
 na področju razvoja metodiķe pro-
 storskega planiranja. Ozkosti sloven-
 skega duha in medrepubliški ljubo-
 sumnosti gre pripisati, da se pri nas ni
 uspěl razviti mednarodno središče za
 regionalno in urbanistično planiranje.

 Prav tako je třeba omeniti razvoj stro-
 kovne doktríně na inštitutu, ki danes

 obsega kritičen odnos do kompleks-
 nosti prištopa in hkrati obviada me-
 tode medsektorske (generalistične)
 koordinacije, ekološko-razvojne ori-
 entacije in inter-in transdisciplinar-
 nega dela ter kulturo timskega dela.
 Upamo, da te ne bomo izgubili v času
 drobnih nalog in majhnih řazvojnih
 možnosti, ki jih povzroča globoka
 družbena kriza naše dežele.

 Za zaključek ne bo odveč, če v as-
 ketskem jeziku informacijsko- doku-
 mentacijskega jezika povzamemo
 naslove izbranih, značilnih nalog s
 področja regionalnega planiranja v
 ktosičnem pomenu tega pojma.

 mag. Vladimir Mušič, dipi, inž. arii., Katja
 Repič, dipl. inž. arh.

 Novembra 1990 je bilo javno
 predsiavljeno raziskov;i1no <íelo
 programa Urcjanjc prostora. Ob
 íej príložnosti je bila organizirana
 okrogla míza na temo KXJUČNA
 PROSTORSKA VPRAŠANJA
 V RAZVOJCJ SLOVEMJE,
 uvodne teze zanjo pa so předsta-
 vili Bogomir Kováč, Peler Kova-
 íiC-PeiSin, DuSan Ogrin, Igor
 Vrišer in Jože Deldeva. Razmi-

 Šljanja I. Vrišerja so vključena v
 njegov blanek v tej števílíd, misii
 1. Dekleve pa sobileobjavljene v
 gradivu Sedlarjevega sreí anja,
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 IZBRANA BIBLIOGRĀFIJĀ DEL URBANISTIČNEG A INSTITŪTA NA TEMO REG ION ALNEG A PL ANIRAN J A

 Vrednotenje pokrajinskih, urbanističnih in
 arhitektonskih motivov Sclške doline. I.,
 II. Gradivo za raziskovalno dclo / MUŠIČ
 Vladimir, MUŠIČ Vladimir-Braco et al..-
 1960.

 Družbeno planiranje v FLRJ kot osnova
 regionalnega planiranja / MŘZLIKAR
 Stane, BRIŠKI Andrej.- 1961.

 Funkcionalna opredelitev naselij LR Slo-
 venije. Kartoteka naselij LR Slovenije /
 KOKOLE Vladimir, GRABNAR Vcra.-
 1961.

 Teritorialno oblikovanje komun. (Meto-
 dološke osnově in problematika) /
 KOKOLE Vladimir, BRIŠKI Andrcj.-
 1961 -1962.

 Oznakę v (regionalnih urbanističnih) pia-
 nih/ GABERŠČIK Boris.- 1961.

 Enotna metodoloģija regionalnega pros-
 torskega planiranja v LR Slovcniji I. in II.
 del / ROÏEC Lojze, GABERŠČIK Boris,
 GRABNAR Vera, KOKOLE Vladimir,
 MUŠIČ Vladimir-Braco, ZOR Albin,
 ŽELEZNIKAR Iva et al..- 1960 - 1962.

 Dokumentācijā za temo "Regionalne eno-
 te in konservatorska problematika" /
 MUŠIČ Braco.- 1962.

 Regionalna analiza Gorenjske / .- 1962 -
 1963.

 - Promet in prometno omrežje na Gore-
 njskem s posebnim opirom na cestni
 promet / GABERŠČIK Boris

 - Vrednotenje in zaščita gorenjske kraj ine
 / MUŠIČ Vladimir- Braco

 - Dnevna migradja zaposlenih na Goren-
 jskem / ZOR Albin.

 Funkcionalna opredelitev naselij LR Slo-
 venije./ KOKOLE Vladimir, KOKOLE
 Vera.- 1963.

 Regionalni program razvoja in ureditve
 območja okraja Ljubljana, 1963 - 1966.
 - Prebivalstvo / KOKOLE Vera, GOS AR

 Lojze, OBLAK Polde
 - Splošni in naravni pogoji / JENKO

 Franc, GOSAR Lojze, RIBARIČ
 Vladimir

 - Promet / GABERŠČIK Boris
 - Variantní koneepti prostorske ueeditve

 okraja Ljubljana / KOKOLE Vladimir
 - Družbene službě / GORIUP Danilo

 - Poiskus kategorizaeije in klasifikaeije
 centralnih naselij ljubljanskega okraja
 glede na splošno opremljenost /
 GORIUP Danilo

 - Industrija / KOZINA Bogdan
 - Tur izem / DEBEL AK Marjan, JERŠIČ

 Matjaž
 - Trgovina in obrt / PODBREGAR-

 VASLE Lidija
 - Urbanizacija / KOKOLE Vladimir,

 KOKOLE Vera

 - Obrtna opremljenost in poiskus klasi-
 fikaeije obrtne oprcmljcnosti centralnih
 naselij v ljubljanskem okraju /GORIUP
 Danilo

 - Krajina (vrednotenje .in zaščita) /
 DEBELAK Marjan

 - Problematika regionalnega razvoja in
 prostorskega plani ranja / KOKOLE
 Vladimir.

 Poskus določevanja kritcrijev za oprede-
 litev trgovinske preskrbe v ožjih vplivnih
 področjih / VASLE Lidija.- 1963.

 Variantni koncept skladnega razvoja cen-
 tralnih krajev / KOKOLE Vladimir. -
 1964.

 Prikaz in analiza migracijsko-urbanizacij-
 skih tokov na območju SR Slovenije /
 VOGELNIK Dolfe.- 1965.

 Regionalno planiranje v Sloveniji. Idejni
 projekt za študijo o rcgionalnem planiran-
 ju in prostorskih implikacijah družbeno-
 ekonomskega razvoja Sloverçije /
 KOKOLE Vladimir, MUŠIČ Vladimir.-
 1965.

 Dostopnost v mesta in druge urbariske
 centre / GOSAR Lojze.- 1966.

 Hitre ceste v Sloveniji / GABERŠČIK
 Boris, et al..- 1966. *

 Sodobni treņdi'urbanizacije v Slovcniji /
 KOKOLE Vladimir, et al..- 1966.

 Tranzitni turizem na magistralnih cestah
 Jugoslavie - Slovenije / GABERŠČIK
 Boris, ZOR Albin.- 1966.
 Funkcije naselij in omrežje centralnih
 krajev v Sloveniji / KOKOLE Vladimir,
 KOKOLE Vera.- 1967.

 Gravitacijska območja slovenskih mest in
 centralnih krajev / KOKOLE Vladimir,
 KOKOLE Vera.- 1967.

 Projekcija in dinamika rasti prebivalstva
 Sloveriije / GOSAR Lojze, et al..- 1967.

 Regionalne prostorske osnově za mrežu
 motela u SR Slovcniji (regionalne pros-
 torske osnově za mrežo motclov v SR

 Sloveniji) / GABERŠČIK Boris, MUŠIČ
 Vladimir-Braco, et al..- 1967.
 Julijske Alpe / DEBELAK Marjan et al..-
 1968, 1970.

 - Območje za posebne nam ene v Julijskih
 Alpah. Diskusijski predlog

 - Regionalni prostorski náčrt območij za
 posebne namene (3 deli)

 Zimski turizem v Sloveniji / ZOR Albin.-
 1968, 1970.

 - Poročilo o študijskem potovanju po
 Franciji, Italiji, Avstriji in Š vici v okviru
 projekta in Organizacije za sodclo vanje
 in ekonomski razvoj-OECD v času od
 5.II. do 30.1 V. 1968 / ZOR Albin

 - Študijski staž v Franciji, Italiji,
 Avstriji in Svici od 5.II. do 30.IV.1968.

 Poročilo / DEBELAK Marjan
 - Prcdhodna Studija / ZOR Albin
 - Raziskava tržišča

 Jugos lovansko-ameriški projekt : Študij
 regionalnega in urbanističnega planiranja
 (Poročilo, monografije, zaključno poroči-
 lo) / MUŠIČ Vladimir et al.- 1970.

 Regionalni prostorski plan Slovenije.
 Mednarodna služba obveščanja in sode-
 lovanja / GABERŠČIK Boris.- 1970.
 - Avstrija in eventuelní vplivi na regi-

 onalni prostorski razvoj Slovenije

 - Hrvatska in eventuelní vplivi na razvoj
 Slovenije

 - Itali ja in eventuelní vplivi na razvoj Slo-
 venije

 - Madžarska in eventuelní vplivi na raz-
 voj Slovenije

 . Valorizacija prostora Slovenije. Krajina.
 Vrednotenje in zaščita / DEBELAK Mar-
 jan, et al..- 1970.

 Stanovanjski projekt SRS. Predlog zas-
 nove delovnega programa / JERNEJEC
 Mitja, MLAKAR Vinko.- 1971.
 Starostna struktura kmetijskega prebi-
 valstva v Sloveniji glede na delovno silo v
 kmetijstvu in na depopulacijo kmetijskih
 področij. Osnutek in preveritev metode /
 GOSAR Lojze.- 1971.
 Urbani sistem.v SR Sloveniji / KOKOLE
 Vladimír, VRIŠER Igor, MLAKAR
 Vínko.- 1971.

 Gradivo za regionalni prostorski náčrt
 SRS. Družbenoekonomska izhodišča in

 smernice za gospodarjenje s prostorom in
 varstvo okolja / TEPINA Marjan,
 MLAKAR Vinko, MUŠIČ Vladimir-
 Braco, KOKOLE Vladimir.- 1972.

 Zasnova regionalnega prostorskega plana
 SRS. Tema: Funkcijske regije / KOKOLE
 Vladimír.- 1972.

 Ljubljana 2000 - Prostorski plan gravi-
 tacijskega območja Ljubljane - Funkcijska
 regija / GABERŠČIK Boris et al.- 1972 -
 1973.

 Policentrični razvoj in urbanizacija v
 slovenskih regijah / KOKOLE Vladimir.-
 1973.

 Regionalne in lokalne razsežnosti pojava
 in pojma okolja ob primerih s prostora SR
 Slovenije / KOKOLE Vera et al..- 1973.

 Ruralno urbano obrobje ljubljanske mest-
 ne aglomeracije / KOKOLE Vladimir.-
 1973.

 Koordinacijski regionalni prostorski náčrt
 Gornjega Jadrana (prispevki v okviru
 medrepubliškega projekta) / GOSAR
 Lojze, KOKOLE Vladimir, GABERŠČIK
 Boris et. al.- 1973.

 Prostorski plan območja posebnega nome-
 na Kumrovec - Kozjansko / STERLEKAR
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 Ncvenka et. al.- 1974.

 Analiza kmečkega prcbivalstva Slovcnije
 glede na dclovno silo v kmctijstvu /
 GOS AR LOJZE et al..- 1974.

 Industrijske cone / MLAKAR Vinko et
 al..- 1974.

 Problematika razvoja ruralnih območij z.
 vidika zaposlovanja / GOSAR Lojze et
 al..- 1974.

 Vplivi urbanizacije na spremembe v izrabi
 ruralne "pokrajine / MIHEVC Pavle et al..-
 1974.

 Naravne rekreacijske možnosti v Sloveniji
 / DEBELAK Marjan et al..- 1975.

 Ornej itve in možnosti za razvoj ind ust rije
 v SR Sloveniji z vidika naravnih virov in
 okolja / STERLEKAR Nevenka et al..-
 1975 - 1976.

 Pomen ruralnega prostora v prostorskcm
 planiranju / MIHEVC Pavle et al..- 1975.

 Regionalni plan dolenjske regije - I.faza /
 MUŠIČ Vladimir - Braco,- MIHEVC
 Pavle.- 1975 - 1977.

 - Inventarizācijā in konfrontācijā sedan-
 jih dokumentov in drugega gradiva, ki
 zadeva razvoj Dolenjske / BON Ranko,
 JAKHEL Rudi, KLEMENČIČ Bojana,
 KOKOLE Vera, MIHEVC Pavle,
 POŽENEL Dare, STERLEKAR
 Nevenka et al.

 - Metodoloģija za samoupravno oprede-
 litev dolgoročnegacelovitega (ckonom-
 skega, socialnega, prostorskega) raz-
 voja na medobčinski ravni/ BON
 RANKO, DEKLEVA Jože, JAKHEL

 ' Rudi, MIHEVC p?3 Pavle, MUŠIČ
 Vladimir - Braco, S TRELE KAR
 Nevenka et al.

 - Dclovni , program / BLEJEC Metka,
 BON Ranko, DEKLEVA Jože,
 GOSAR Lojze, KLEMENČIČ Bojana,
 KOKOLE Vera, MIHEVC Pavle,
 MUŠIČ Vladimir-Braco, PETERLE
 Lojze, REPIČ Smilja, ZAKRAJŠEK
 Franc et al.

 Funkcionalnost javnega potniškega pro-
 meta v Sloveniji / GOSAR Lojze et al..-
 1976.

 Regionalne komponente družbenih - pros-
 torskih planov občin Jesenice in Radov-
 ljica, prostorski pian Jesenice in ur-
 banistični náčrt Jesenice / DEBELAK
 Marta, STERLEKAR Nevenka et al.-
 1976 - 1979.

 Počitniška stanovanja v krajinském pros-
 toru Slovenije / OGORELEC Peter et al..-
 1976-1978.

 Sistemski pristop v prostorskcm planiran-
 ju / BON Ranko, JAKHEL RUDI et al..-
 1976 - 1978.

 Stari prebivaíci v depopualcijskih območ-
 jih - sociálno - demografski problem /
 GOSAR Lojze et al..- 1976.

 Predlog postopka za izdelavo dolgoroč-
 nega razvojnega koncepta regije in mesta
 Ljubljana, mcdobčinskega programa in
 urbansitičnega načrta Ljubljane (Příspě-
 vek k projektu Ljubljana 2000) / BON
 Ranko, DEKLEVA Jože, LENARČIČ
 Leonid.- 1976,

 Urbana superstruktura kot faktor urbanega
 in regionalnega razvoja / KOKOLE
 Vladimir.- 1976.

 Krajinsko planiranje in oblikovanje kot
 integralni del prostorskega in urbanistič-
 nega planiranja / GORIUP Zdenka.- 1977.

 Opřede ljevanjc vsebine ruralnih naselij za
 potrebe usmerjanja njihovega razvoja in
 analiza kritičnih raziiier v ruralnih ob-

 močjih / MIHEVC Pavle et al..- 1977.

 Sistem planskih kategorij in enot / JAK-
 HEL Rudi.- 1977.

 Smernice za celovito obnovo, načrtovanje
 dolgoročnega razvoja in ureditev prostora
 v Posočju / PETERLE Lojze et al..- 1977.

 Urbanistici^ kritēriji za urejanje prostora v
 SR Sloveniji / ŠAREC Lučka et al..- 1977
 - 1978, 1980- 1981.

 Vizualna struktura mesta kot metodološko

 sredstvo in kot predmet urbaništičnega
 načrtovanja / LENARČIČ LEONID.-
 1978.

 Prostorsko planiranje v sistēmu družbe-
 nega planiranja / DEKLEVA Jože et al..-
 1978.

 Transportni sistem Slovcnije - Analiza
 avtobusnega prometa / GOSAR Lojze,
 ZAKRAJŠEK Franc et al..- 1979 - 1980.

 Vloga in razvoj PTT storitev in telekomu-
 nikacij v okviru prostorskega in urbani-
 štičnega planiranja / REPIČ-BURGAR
 Smilja, KOKOLE Vera et al..- 1980.

 Demografske projekcije v prostorskem
 planiranju / GOSAR Lojze et. al..- 1980.
 - Dolgoročni prostorski razvoj SR Slo-

 venije / MUŠIČ Vladimir, GOSAR
 Lojze, MIHEVC Pavle, ŠAREC Lučka,
 GORIUP Danilo, MOLEK Lenka,
 OGORELEC Peter, JERŠIČ Matjaž
 KOKOLE Vladimir, VRIŠER Igor.

 Gradivo za metodološka navodila in pri-
 poročila k zakonu o urejanju prostora /
 MUŠIČ Vladimir-Braco et al..- 1980.

 Metode prostorskega planiranja na ravni
 občine / ZAKRAJŠEK Franc et al..- 1980.

 - Splosne osnově / DEKLEVA Jože,
 ZAKRAJŠEK Franc

 - Projekcije prcbivalstva / ZAKRAJŠEK
 Franc et al.

 - Področje transporta / GUZELJ Tomaž.

 Razvoj in urejanje vasi na Slovenskem /
 KARLOVŠEK - DEBELAK Marta,
 MIHEVC Pavle, REPIČ-VOGELNIK
 Katja et al..- 1980.

 Ukrcpi za izvajanje prostorskih planov:
 Investicijska politika / KRAIGHER
 Tomaž et al..- 1980.

 Dolgoročni prostorski razvoj SR Slovcnije
 /MUŠIČ Vladimir-Braco, GOSAR Lojze,
 MIHEVC Pavle, ROZIN-ŠAREC Lučka,
 GORIUP Danilo, MOLEK Lenka et al.-
 1980.

 Demografski prostorski razvoj SR Slove-
 nije / GOSAR Lojze.- 1980.

 Ljubljana 2000 - Strokovne osnově za pri-
 pravo dogovora o skupnih tcmeljih dol-
 goročnih plano v / DEKLEVA Jože,
 MIHEVC Pavle.- 1981 - 1985.

 Gravitacijska območja naselij kot osnova
 za urejanje razvoja v prostoru SRS /
 KOKOLE Vera et al..- 1981 - 1985.

 Perspektive razvoja majòj razvitih območij
 z vidika razvoja male industrijc /
 PETERLE Lojze et al..- 1981 - 1985.

 Raziskave na podroČju teorije in meto-
 dologije integralnega planiranja.- 1981 -
 1985.

 - Komparativna analiza pristopov k při-
 prav i strokovnih osnov prostorskega
 dela družbenih planov občin / DEK-
 LEVA Jože - 1981

 - Komparativna analiza pristopov k při-
 praví strokovnih osnov prostorskega
 dela dolgoročnih planov občin / DEK-
 LEVA Jože, et al. - 1982

 - Regionalni prostorski razvojni proble-
 mi / KRAIGHER Toma, et al.ž- 1983

 - Računalniško podprte preprostc me-
 tode v prostorskem planiranju /
 ZAKRAJŠEK Franc, et al. - 1984

 - Možnosti uporabe ekspertnih siste-
 mov v prostorskem planiranju /
 ZAKRAJŠEK Franc, et al. - 1985.

 Razvoj in usmerjanje poselitve Slovcnije/
 GOSAR Lojze, et al..- 1981 - 1985.

 Regionalno urbanistični vidiki smotr-
 nejšega cestno promeUiega razvoja /
 LENARČIČ Leonid.- 1981 - 1985.

 - Socioekonomski vidiki in potrebe
 prometnega razvoja na ravni mes tne
 regije / GULIČ Andrej - 1983.

 Sistem transporta komunalnih odpad-
 kov na območju ljubljanskih občin /
 PETERLE Lojze et al..- 1981, 1983.

 Spoznavanje razvojnih osnov pomemb-
 nih za planiranje in urejanje ruralnega
 prostora / KARLO VŠEK-DEBELAK
 Marta, MIHEVC Pavle, et al..- 1981 -
 1985.

 Storitvene dejavnosti kot komponenta raz-
 voja urbanih aglomcracij v Sloveniji /
 KOKOLE Vera et al..- 1981.

 Turizem v slovenskem gospodarstvu in
 njegova vloga v dolgoročnem razvoju SR
 Slovenije/OGORELECPeteretal..- 1981
 - 1985.

 100% recycled paper 100% recikliran papír aus 100% Altpapier
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 - Obmorski turizem: Prostorske razvojne
 možnosti posameznih zvrst turizma /
 MOLEK Lenka, OGORELEC Peter et
 al. - 1984.

 Demografsko zaposlitveni vidik usmerja-
 nja razvoja medobčinskih območij v SR
 Sloveniji / GOS AR Lojze et al..- 1983.

 Analiza geolosko opredeljenih potencial-
 nih območij za pridobivanje mineralnih
 agregatov z vidika omejitvenih dejavni-
 kov in drugih interesov v prostoru/
 KARLOVŠEK-DEBELAK Marta et al..-
 1983 - 1985.

 Osnově za smotrno gospodarjenje s pros-
 torom.- 1983 - 1986.

 - Primerna zemljisča za poselitev /
 KARLOVŠEK - DEBELAK Marta,
 OGORELEC Peter - (1983-1986)

 - Organizacija dejavnosti v prostoru /
 KOKOLE Vera, GOSAR Lojze -
 (1983-1986)

 - Razvoj informacijskega sistema /ZAK-
 RAJŠEK Franc - (1983 - 1986)

 - Družbene koristi in družbeni stroški

 izgradnje stanovanj na manj kvalitetnih .
 zemljiščih / RAKAR Albin, ŠUBIC
 Maruša; FAGG - institut za komunalno
 gospodarstvo - (1984-1985).

 Razvoj omrežja letališč v Sloveniji / KOS
 Miha et al..- 1983 - 1985.

 Teorija in metodoloģija regionalno urba-
 nističnega načrtovanja - predlog sintez-
 nega modela. Delovni naslov raziskave:
 Ljubljana 2000 - Osnově za opredelitev
 prostorskih, lokacijsko prometnih koncep-
 tov / LENARČIČ Leonid.- 1983.

 Analiza razvojnih možnosti stanovanjske-
 ga gospodarstva SR Slovenije v obdobju
 1986 - 2000 -/ MARINŠEK Ema et al..-
 1984-1985.

 Metode ocenjevanja investicijskih stroš-
 kov variantnih možnosti usmerjanja po-
 selitve v širšem območju Ljubljane /
 KRAIGHER Tomaž et al..- 1984.

 Pçostorska preveritev makrolokacij za de-
 ponijo posebnih odpadkov na območju
 ljubljanske regije / PETERLE Lojze,
 SLAČEK Mojmir.- 1984.

 Triglavski narodni park /DEBELAK Mar-
 jan.- 1984.

 Razvojne možnosti turizma na kme-
 tijah v primestnem prostoru Ljubljane /
 DEKLEVA Majda.- 1984.

 Regionalni objekti v radovljiško-blejskem
 prostoru: Presoja opravičenosti planiranih
 regoinalnih posegov / DEBELAK Marjan
 et al..- 1984.

 Gravitacijska območja oskrbnih in storit-
 venih dejavnosti na območju ljubljanskih
 občin / KOKOLE Vera et al..- 1985.

 Migracije v Sloveniji / JAKOŠ Alek-

 sander et al..- 1985.

 Ukrcpi za izboljšanje zraka v kotlinskih
 mestih Slovenije z racionalno rabo ener-

 ęije / BERCE - BRATKO Branka,
 CERN1Č Barbara et al..- 1985 - 1988.

 Vrednotenje modelov razvoja Ljubljane z
 vidika razporeditve prebivalstva, delovnih
 mest in izrabe tal / GOSAR Lojze et al..-
 1985.

 Prvine medobčinskega sodelovanja go-
 renjskih občin / DEBELAK Marjan et al.-
 1985.

 Katalog podatkov o naravnih lastno-
 stih prostora '(osnutek, predlog) /
 ZAKRAJŠEK Franc et al..- 1986 - 1987.

 Oblikovanje turistične ponudbe in izde-
 lava zasnove dolgoročnega razvoja turiz-
 ma v turističnih območjih / DEBELAK
 Marjan, LOGAR Franciska et al..- 1986 -
 1989

 - v Podravju - končno poročilo. - v Po-
 murju - zaključno poročilo.- na Koroš-
 kem - končno poročilo. - ob Krki in v
 Sevnici - končno poročilo.

 - v Notranjsko - Kraskem turističnem ob-
 močju - končno poročilo. - na območju
 občine Nova Gorica - končno poročilo.

 Prostorsko razporejanje industri je v pogo-
 jih urbane regije / KOKOLE Vera et al..-
 1986, 1988.

 Prostorsko usmerjanje družbeno razvoj-
 nih procesov SRS: Razvoj podeželja/
 KOKOLE Vera et al..- 1986 - 1989.

 - Funkci je naselij / KOKOLE Vera et al.
 - Kulturna identiteta regije in identiteta

 krajině / BERCE- BRATKO Branka et
 al.

 - Razvojni in načrtovalski okviri urejanja
 podeželskih območij in naselij /
 MIHEVC Pavle, DEBELAK-KAR-
 LOV ŠEK Marta et al.

 Regionalno urbanistični vidiki razvoja
 prometnega sistema SR Slovenije /
 LENARČIČ Leonid et al..- 1986 - 1989.

 Skladnější razvoj Slovenije in manj raz-
 vitih območij / GOSAR Lojze et al..-
 1986 - 1988.

 - Kompleksni model za ugotavljanje raz-
 vojnih možnosti manj razvitih območij
 - poročila o delu 1986, 1987, 1988

 - Oblikovanje kompleksnega modela
 skladnejsega regionalnega razvoja SRS
 in manj razvitih območij - poročilo za
 sintezno študijo 1988.

 Prostorski vidik družbenega razvoja /
 GOSAR Lojze et al..- 1986 - 1989.
 - Stratēģija prostorskega razvoja.
 - Spremljanje in usmerjanje razvoja pok-

 rajine v Sloveniji.

 Teoretska in metodološka izhodisča ure-
 janja prostora, Ssitem planiranja in urejan-

 ja prostora / DEKLEVA Jože et al..-
 1986 - 1987; 1988 - 1989.

 - Kritiena analiza samoupravnega plani-
 ranja

 - Družbeni značaj ekološke krize: Ele-
 menti strateg ije human izacije okolja

 - Dražbeno-prostorska dialektika razvoja
 Jugoslavie

 - Vprašanja urejanja prostora v tržném
 gospodarstvu.

 Vplivi razvoja informacijske tehnologije
 na urejanje prostora I. in IL del / GULIČ
 Andrej, ZAKRAJŠEK Franc, ROZIN-
 ŠAREC Lučka.- 1986 - 1987.

 Vpliv poštnega in telekomunikacijskega
 prometa, gostote omrežja in naprav na pro-
 metne tokove in prostorski razvoj /
 KOKOLE Vera et al..- 1986 - 1988, 1990.

 Industrializācijā v SR Sloveniji - usmer-
 janje razvoja industrije v naseljih pod ran-
 gom občinskega sredisča / PETERLE
 Lojze et al..- 1987.

 ISRO - informapijski sistem regionalnih
 objektov / BENEDIK- KRĘITMAYER
 Katja, ZAKRAJŠEK Franc.- 1987, 1990.

 Prostorska, prometna in ekološka Studija o
 variantnih cestnih povezavah med Trstom
 in Reko s poudarkom na trasah Kozina -
 Rupa ter Di vača - Ilirska bistrica /
 GORIUP Danilo et al..- 1987.

 Raziskave na področju teorije in
 metodologije integralnega planiranja /
 ZAKRAJŠEK Franc et al..- 1987 - 1989.

 Zasnova raziskave o rąngiranju proizvod-
 nih centrov v SRS: ekspertiza / KOKOLE
 Vera et al..- 1987.

 Sava - Ljubljana: Studija o možnostih in
 pogojih izgradnje hidroenergetskih in
 vodnogospodarskih objektov na Savi v
 Lj ubijani z opredelitvijo vplivov in po-
 slediç take rabe na urejanje prostora in
 varstvo okolja v območju ljubljanskih
 občin / DEBELAK Marjan, GULIČ
 Andrej et al..- 1988. Možnosti razvoja sis-
 tema naselij in podeželja /KOKOLE Vera,
 JAKOŠ Aleksander, ČERNIČ Barbara,
 GORIUP Danilo, LENARČIČ Leonid,
 MIHEVC Pavle.- 1989 - 1990.

 Projekcije prebivalstva in zaposlitvena bi-
 lanca Slovenije / GOSAR Lojze, JAKOŠ
 Aleksander et al..- 1989 - 1990.

 Urejanje kulturno krajinskega prostora
 gorenjske regije / DALLA VALLE Saša,
 GABRUELCIČ Peter et al..- 1989.

 Ugotovitev pričakovanih vplivov na oko-
 lje v zvezi z možno gradnjo hidroelektrarn
 na reki Kolpi / REPIČ-VOGELNIK
 Katja.- 1990.

 Urejanje prostora z vidika razporeditve
 prebivalstva, delovnih mest in infrastruk-
 ture / GOSAR Lojze et al..- 1990.
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