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Celostni arhitekturno-urbanistični po-
seg poslovno hotelskega objekta Kras v 
povezavi s trgom na novo definira ožje 
območje središča mesta Postojne. Me-
sto je z vzpostavitvijo osrednjega trga 
pridobilo celovito urejen in privlačen 
prostor, ki nudi možnost za raznovrstno 
javno dogajanje in že pripomore h ka-
kovostnejšemu bivanju v mestu. Kot tak 
pa hkrati prispeva k prepoznavnosti in 
privlačnosti Postojne v širšem prostoru. 
Mesto, ki je bilo prej nemočno posta-
vljeno ob rob blišča Postojnske jame, 
lahko danes z novo podobo in vitalno-
stjo samozavestno sprejme sodobnega in 
k lepemu naravnanega gosta. 
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Le redko naletimo na knjigo s področja 
vrednotenja politik, ki bi jo bilo treba 
predstaviti splošnemu bralstvu, saj tovr-
stno pisanje avtorji redko sami ne name-
nijo ožjemu krogu poznavalcev. Tokrat 
so se avtorji, dva sociologa, krajinarka 
in ekonomist, odločili povsem drugače. 
V našem prostoru knjiga pomeni eno 
od najbolj izčrpnih utemeljitev potrebe 
po razvoju nove evalvacijske kulture (dr. 
Štrajn v spremni besedi). Gre za prvo 
knjigo s področja vrednotenja, ki je pr-
venstveno namenjena kritični javnosti, 
zlasti civilni družbi, študentom, novi-
narjem in drugim, ki se z vrednotenjem 
srečuje le občasno.

Predlogi, ki jih podajajo avtorji, so pred-
stavljeni mednarodno in so bili ocenjeni 
kot inovativni. Njihova metoda se v Slo-
veniji poučuje na petih fakultetah in na 
Upravni akademiji Ministrstva za javno 
upravo. Praktične možnosti predlaganih 
rešitev se uporabljajo pri evalvacijah na 

Računskem sodišču RS, Ministrstvu za 
zdravje (Inštitut za varovanje zdravja), 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, 
Ministrstvu za finance, Ministrstvu za 
okolje in prostor in v Regionalni razvoj-
ni pisarni v Prekmurju. 

O knjigi:
»Stopa v bok, ali morda celo prekaša, doslej objavljene monografije. Ima namreč to 
prednost, da se ozira nazaj in gleda tudi naprej s tem, da daje jasen vpogled v to, 
kaj prinaša peta generacija vrednotenja javnih politik«. Doc. dr. Vida A. Mohorčič 
Špolar, recenzija

»Med najpomembnejša spoznanja gre prav gotovo šteti, da so za uspešen odziv na iz-
zive družbene kompleksnosti potrebni paradigmatski premisleki, s katerim se najprej 
osvobodimo ozkih okvirov dominantnega načina razmišljanja, ki je prevzet od klasične 
znanosti in je pozitivističen, primeren le za raziskovanje objektnega sveta, na področju 
spoznavanja družbe pa odpove.« Doc. dr. Aleksander Aristovnik, recenzija

»Dokumentirano z mnogimi ilustrativnimi primeri iz praks.« Izr. prof. dr. Majda 
Istenič Černič, recenzija

Knjige ne bo mogoče najti v prosti prodaji – naročila sprejema: betka.skerlak@siol.net; kopija 
za ogled (kazalo, predgovor, sklep) je na voljo na http://www.sdeval.si; kontaktna oseba: 
bojan.radej@siol.net.


