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METODIKA IN DIDAKTIKA 
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VSEBINA IN PROGRAMSKA JEDRA PRI POUKU GEOGRAFIJE 
V SREDNJI ŠOLI 
Slavko Brinovcc 

Po uvodnem razmišljanju o ciljih, vsebini in položaju pouka geografije pri nas, avtor kratko 
prikaže dosedanji koncept pouka geografije v usmerjenem izobraževanju ter predlaga nov 
program geografije v srednji šoli. 

Vsebina, smotri in obseg vsakega predmeta na 
vsaki stopnji izobraževanja so tudi pri nas določeni s 
splošnimi družbenimi smotri vzgoje in izobraževanja. 
Nemogoče je razpravljati o stanju v geografiji, o 
njenem družbenem vrednotenju, ne da bi bežno 
poznali temeljna izhodišča, ki so jih sestavijalci mora-
li upoštevati pri pripravi vsebine in obsega učnih 
načrtov. Predvsem ne smemo pozabiti, da so v širših 
družbenih smotrih odločale strukture, ki niso geo-
grafske in so zato premalo poznale strokovna dej-
stva, ki bi jih morali poznati in upoštevati, da ne bi 
prišlo do nepopravljivih napak pri vzgoji in izobra-
ževanju (1, 7). 

Kaj torej pogojuje vsebine in program pouka 
geografije? Predvsem moramo imeti jasno postav-
ljene cilje in naloge, ki jih je treba realizirati pri 
vzgojnoizobraževalnem procesu. Cilji in naloge 
morajo biti maksimalno usklajeni z vsebino, s katero 
jih hočemo realizirati. 

Drug, prav tako pomemben element, predstav-
ljajo same vsebine. Morajo biti znanstveno oprede-
ljene in oblikovane tako, da so prilagojene starostni 
stopnji oziroma psihofizičnim sposobnostim učencev. 
Vsebine se morajo oblikovati na sodobnih in aktual-
nih dogajanjih geografije kot stroke. Te vsebine 
morajo biti povezane z vsebino ostalih, predvsem 
sorodnih predmetov. Biti morajo povezane vertikal-
no tako, da se zagotovi njihovo nadaljevanje na raz-
ličnih stopnjah šol. Končno morajo vsebine odgovar-
jati sodobnim potrebam družbe, morajo biti uglašene 
s perspektivami in naprednimi tokovi v naši družbi. 
Programske vsebine morajo povezovati teorijo z 
delom in družbeno prakso. Maksimalno stimulirajo, 

poleg znanja razvijajo tudi navade in spretnosti in 
omogočajo povezovanje pouka z izvenšolskimi 
dejavnostmi. 

Oblikovanje geografskih vsebin je lahko trojno: 
• linearno, kadar vsebine proučujemo postopno in 

se povezujejo od začetnega razreda šolanja do 
konca srednje šole; 

• ciklično, v koncentričnih krogih, ko se na nižji 
stopnji šolanja v skladu s sposobnostmi učencev 
ohranja celotna vsebina, na naslednji stopnji se 
gradivo razširja in poglablja; 

• spiralno, vertikalno, ko se s programi postopoma 
poglablja in razširja temeljna vsebina. Spiralno-
-vertikalno programiranje je prehod iz cikličnega 
k linearnemu programiranju. Za pouk geografije 
pride v poštev samo spiralno - vertikalni način 
programiranja, kar odgovarja zahtevam učnega 
načrta programov geografije v osnovni šoli in 
srednji šoli (2, 15). 

Osnovne naloge pouka geografije v splošnoizo-
braževalni šoli so strnjene v dve skupini: 

• v prostorsko informativnih nalogah; 
• v poglobljeni vzgoji celotnega ali geografskega 

načina mišljenja. 
Zaradi sistematike obravnave in realizacije 

spiralno vertikalnega sistema geografskega izobraže-
vanja, ki ga zahteva racionalizacija pouka, smo 
morali med njima postaviti načelno mejo, kar je 
utemeljeno tudi iz didaktičnega vidika. Prostorsko 
informativna funkcija geografije je izhodišče, ob 
katerem dobivamo zaznave, predstave, oblikujemo 
pojme, dobivamo informacije spoznanja posameznih 
elementih, delnih kompleksih in končno o celotnih 
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regijah. To je prevladujoča funkcija pouka geografi-
je v osnovni šoli. Poglobljena vzgoja geografskega 
načina mišljenja na vseh razvojnih stopnjah učencev 
in zahteva po večji aktivizaciji učencev v vzgojno-
izobraževalnem procesu nujno zahteva zmanjšanje 
obsega vsebin. To je koncept, ki naj prevladuje v 
srednji šoli. Tak koncept zahteva širše obravnavanje 
regij. 

Koncept spiralno vertikalnega geografskega 
izobraževanja je utemeljil dr. Medved, žal zaradi 
krčenja obsega predmeta v srednjem izobraževanju 
ni bil dosledno uveljavljen na stopnji srednje šole. 

Čeprav so geografski vzgojnoizobraževalni 
smotri pri vzgoji osebnosti pomembni, so vendar le 
sestavni del celotnih vzgojnoizobraževalnih smotrov. 
Številni novi predmeti, pa tudi tradicionalni, se v 
marsičem dotikajo vsebin geografije in celo doka-
zujejo svojo aktualnost. Včasih nam celo vsiljujejo 
mnenje, da se učenci nauče geografskih vsebin ob 
gledanju televizije in filmov. Geografi se premalo 
zavedamo teh dejstev, premalo smo prisotni v družbi 
in jo tudi premalo seznanjamo z vlogo in pomenom 
geografije kot splošno izobraževalnega predmeta v 
naši šoli. Zahtevamo večje število ur, ker mislimo, da 
bomo na ta način uresničili zastavljene smotre. Dej-
stvo pa je, da povečano število ur ne bo spremenilo 
pouka geografije, ampak moramo to storiti s kvali-
tetno in vsebinsko spremembo pouka samega. Geo-
grafija je po svoji naravi in nalogah nacionalni (pa-
triotični) in globalni predmet. To moramo posebej 
opozoriti, da pokažemo na širino in odgovornost 
našega dela. Obe osnovni funkciji pouka geografije 
kot vzgojnoizobraževalnega predmeta, to sta pros-
torsko informativna in problemska z vzgojo celot-
nega geografskega načina mišljenja, sta globalni. 
Razlike, ki se pojavljajo med posameznimi državami, 
so le konceptualno enake po vsem svetu. Vsaka 
država posveča več pozornosti svojemu ozemlju, 
svojim sosedom in območjem, s katerimi jo vežejo 
tesnejše politične, kulturne in gospodarske vezi. 
Geografija kot nacionalna (patriotična) veda se 
pojavlja pri obravnavanju Jugoslavije, republik in 
pokrajine, v kateri živimo. Ta del geografije je 
pomemben, ker nam kaže na razlike v družbeno-
gospodarskem razvoju in specifičnosti prostora. 
Tretji element predstavlja težnjo, da bi vzgojno-
izobraževalni sistem v Jugoslaviji pripeljal na ista 

izhodišča, da ne bi bilo razlik v konceptu in v vsebi-
nah med posameznimi republikami. Od tod zahteve 
po skupnih vzgojnoizobraževalnih jedrih v izobraže-
valnem sistemu, ki so bile v različnih okoljih različno 
tolmačene. Težnje so velike, od najbolj ekstremnih, 
da bi bil vzgojnoizobraževalni sistem v Jugoslaviji 
enak, da bi za posamezno vzgojnoizobraževalno 
področje imeli enake vsebine in celo učbenike, pa do 
stališč, da je treba določiti minimalni standard sploš-
noizobraževalnih znanj in smotrov, da pa bi razlike, 
ki so posledica družbenogospodarskega in kulturnega 
razvoja, bile v programih. Tako bi dosegli lažjo 
prehodnost učencev med posameznimi republikami, 
ohranili bi razlike v vzgojnoizobraževalnem procesu, 
ki so posledica razmer in različno dolge tradicije 
vzgojnoizobraževalnega sistema. 

Kakšen je položaj geografije v osnovnih in 
srednjih šolah v Sloveniji, je jasno opredelila anketa, 
ki jo je katedra za didaktiko in metodiko pouka 
geografije izvedla leta 1987. V njej večina osnovno-
šolskih učiteljev trdi, da je položaj zemljepisa enako-
vreden drugim predmetom, medtem ko srednješolski 
učitelji trdijo obratno, da je njihov polažaj podrejen 
in nazaduje. Bolj enotni so učitelji obeh stopenj o 
položaju zemljepisa v vzgojnoizobraževalnem proce-
su, kjer velika večina (85 % srednješolskih in 45 % 
osnovnošolskih) učiteljev meni, da je položaj zem-
ljepisa slab. Ta anketa nedvomno potrjuje, da je 
potrebno spremeniti vlogo geografije v šoli in sicer v 
skladu z razvojem geografije kot znanosti. Upošte-
vati moramo tudi razvoj pedagogike, psihologije, 
spremeniti vsebine, ki bodo odgovarjale današnjim 
razmeram doma in v svetu (3, 28). Razlogi za tako 
stanje so različni. Na prvem mestu je vloga in polo-
žaj geografije kot znanosti, ki trenutno ne spada v 
agresivne vede pri nas, kjer je informacij o njenem 
razvoju v družbi premalo. Drug razlog je v popušča-
nju nekaterih vsebin drugim panogam. Intenzivni 
razvoj industrije v svetu, proces urbanizacije, nera-
cionalno izkoriščanje naravnih bogastev je pripeljal 
do močnega uničenja geografskega okolja. Prav na 
tem področju bi lahko geografi veliko storili. Isto 
velja za področje regionalnega planiranja, ki je pre-
šlo z geografije na urbanizem. Vsi ti razlogi manjšajo 
vlogo geografije. Pouk geografije je ponekod slabši 
zaradi neusposobljenosti in premajhnega interesa 
učiteljev. Splošno mnenje je, da je geografija pred-



vsem deskriptivna, polna zahtev po številnih podat-
kih, manj pa po aktivnem miselnem delu učencev (4, 
19). 

DOSEDANJI KONCEPT 

Usmerjeno izobraževanje poteka po vzgojno-
izobraževalnih programih, kar pomeni, da poleg 
vsebine opredeljuje tudi obseg, razporeditev, organi-
zacijo, načine in pogoje izvajanja vzgojnoizobraže-
valnega dela. Število in vrsta vzgojnoizobraževalnih 
programov izhaja iz vrst in zahtevnosti dela v okviru 
določene stroke ali področja združenega dela. Vsem 
tem zahtevam so morali slediti tudi oblikovalci 
učnega načrta geografije kot elementa vzgojnoizo-
braževalnega programa Poleg izpostavljenih zahtev 
moramo upoštevati tudi načela za zagotavljanje 
enakovrednega izobrazbenega standarda v vzgojno-
izobraževalnih programih enake. Le-ta se zagotavlja 
med drugim zlasti z zahtevnostjo in obsegom vsebin 
splošnoizobraževalnih in temeljnih strokovno teore-
tičnih znanj. Vsebina splošne izobrazbe v programih 
srednjega izobraževanja je obča geografija v obsegu 
70 ur. V nadaljnem izobraževanju je izhodišče za 
oblikovanje učnih načrtov programsko jedro. Z njim 
so opredeljene temeljne vsebine in smotri izobraže-
vanja. 

Geografsko izobraževanje po skupni vzgojno-
izobraževalni osnovi temelji na naslednjih program-
skih jedrih: 
• temeljne geografske značilnosti razvitih držav in 

držav v razvoju; 
• geografsko proučevanje domače pokrajine; 
• geografske značilnosti Slovenije; 
• geografske značilnosti Jugoslavije. 

Še vedno ostaja vprašanje njihovega obsega v 
posameznih programih enake zahtevnosti. S tem je 
vprašljiva zadovoljitev zahtev o enakopravnem 
izobrazbenem standardu. Kljub vsemu predstavljajo 
novi učni načrti velik premik od dosedanjih. Priza-
devajo si uresničiti zahtevo, da je geografija kot 
vzgojnoizobraževalni predmet oblikovana tako, da 
omogoča poglobljeno vzgojo geografskega mišljenja. 
To pomeni, da se odreka zgolj navajanju mladine na 
prilagajanje spremembam, temveč jih v tesni pove-
zanosti z vsemi oblikami in področij vzgojnoizobra-
ževalnega dela usposablja za aktiven odnos do oko-
lja (5, 14). 

PREDLOG NOVEGA PROGRAMA GEO-
GRAFSKIH VSEBIN V SREDNJI ŠOLI 

Današnje izkušnje so pripeljale do tega, da 
poskušamo vzgojnoizobraževalni sistem spremeniti 
tako, da zmanjšamo število vzgojnoizobraževalnih 
programov in da sorodne vzgojnoizobraževalne 
programe združimo v enega. Tako naj bi nastala kot 
vrh piramidalnega sistema srednje šole splošna sred-
nja šola, ki naj bi se razlikovala le v delu programa 
med posameznimi usmeritvami. Prav na podlagi 
izkušenj, ki jih imamo z usmerjenim izobraževanjem, 
bi bil čas, da geografi pripravljeni pričakamo razpra-
ve o novi srednji šoli. 

Kot eden od možnih predlogov za tako raz-
pravo, ki bi ga morala najprej oceniti stroka, je pred-
log nove razporeditve vzgojnoizobraževalnih vsebin 
v srednji šoli. Predlog temelji na sedanjih izkušnjah, 
ki smo jih pridobili z izvajanjem pouka geografije v 
najbolj zahtevnih programih srednjih šol. Ugotovili 
smo, da so bili dejansko opravljeni veliki premiki, da 
se je spremenil način dela, da imamo ta tenutek na 
razpolago celo vrsto učnih pripomočkov. Skratka, da 
je didaktični komplet postal osnova vzgojnoizobra-
ževalnega dela v šoli. Istočasno ugotavljamo, da se 
pojavljajo vrzeli v znanju predvsem na področju 
regionalne geografije. Prav nezadovoljivo poznava-
nje tega dela geografskega izobraževanja nas sili k 
razmišljanju, da damo večji poudarek regionalni 
geografiji vsaj v nekaterih izobraževalnih programih. 
Opažamo, da ne poznamo dogajanj ne pri naših 
sosedih ne v Evropi in ne na drugih kontinentih. Na 
tem področju so premiki vendarle napravljeni. V 
dosedanjem izobraževanju spreminjamo vsebine v 
programskem jedru, kjer naj geografske značilnosti 
razvitih dežel in držav v razvoju nadomesti regio-
nalna geografija kontinentov. 

Istočasno ugotavljamo, da doživlja pouk geo-
grafije v evropskih državah mnoge, prav tako teme-
ljite spremembe. Iz nekdanjega sistematičnega obra-
vnavanja obče geografije vse bolj prehajajo na 
primerne vzorce. Gre za to, da posamezne geograf-
ske pojme postopoma gradimo na primeru posame-
znih držav. Tako naj bi na koncu tega programskega 
jedra poznali vse temeljne elemente obče geografije 
v nekem določenem območju. Tako bi na eni strani 
dobili sistematični pregled geografskih pojmov, na 
drugi strani pa spoznali regionalne geografske zna-
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čilnosti. Tak sistem dela poznajo skoraj v vseh deže-
lah Evrope. 

Tudi način obravnavanja geografskih vsebin bi 
se moral spremeniti. Oblike dela bi morale iz posre-
dnih preiti na neposredne. Geografija ima zato vse 
pogoje. Problemski pristop bi moral postati temeljna 
metoda dela pri geografiji v srednji šoli. Na podlagi 
tega bi dobili spiralno-vertikalno razporejene učne 
vsebine, ki bi se začele z geografskimi značilnostmi 
kontinentov, nadaljevale bi se s spoznavanjem geo-
grafskih značilnosti Evrope, Jugoslavije, Slovenije, 
zaključili bi z geografskim proučevanjem domače 
pokrajine. 

V prvem letniku bi obravnavali geografske 
značilnosti kontinentov. To ne bi bila klasična regio-
nalna geografija. Le na vzorčnih primerih bi obrav-
navali posamezne geografske elemente in procese, ki 
bi jih na zaključku sistematizirali. Taka osnova bi 
lahko imela sledeče učne komplekse: pokrajinski 
pasovi, države, pokrajine in regije, razvojni problemi 
in prihodnost. 

Drugi letnik bi obravnaval geografske značil-
nosti Evrope in njenih regij. Dokler je Evropa še 
razdeljena, naj bi bile to gospodarske skupnosti. 
Nemogoče je siliti v Evropo, ob tem pa zanemariti 
procese, ki pomenijo integracijo našaga kontinenta. 
Tudi tu ne bi šlo za regionalizacijo in spoznavanje 
posameznih držav. 

Dosedanji obseg spoznavanja Jugoslavije bi se 
preselil v tretji letnik. Za razumevanje posameznih 
republik in Jugoslavije kot celote je ta tematski 
sklop nujno potreben. V četrtem letniku naj bi v 
prvem polletju obravnavali Slovenijo. Na ta način bi 
spoznali tiste naravne in družbenogeografske značil-
nosti, ki jih mora za poznavanje Jugoslavije poznati 
vsak učenec, ki končuje srednjo šolo. Kot višek 
geografskega izobraževanja, ki prehaja v raziskoval-
no delo, bi proučevali geografske značilnosti v 
domači pokrajini. V tem programskem jedru naj bi 
učenci samostojno obravnavali različne naravnogeo-
grafske pojave in družbenogeografske procese oko-
lja, v katerem živijo. Predlog zahteva torej za vsa ta 
programska jedra po dve uri tedensko. Skupaj 280 
ur pouka geografije. 

Tako vertikalno-spiralno oblikovan predlog 
vsebin geografije v srednji šoli bi morali graditi kot 
naravno nadaljevanje geografskega izobraževanja v 

osnovni šoli. V predlogu se geografija pojavlja v 
dveh funkcijah: v prvem in drugem letniku kot glo-
balna veda, ko obravnava naravno in družbeno 
geografske značilnosti posameznih kontinentov. V 
drugem delu pri obravnavi Jugoslavije, Slovenije in 
domače pokrajine pa kot nacionalna (patriotična) 
veda. Kot taka bi morala najti svoje mesto v pro-
gramih vseh splošnoizobraževalnih srednjih šol. 
Dosedaj smo premalo poudarjali globalno in patrio-
tično funkcijo pouka geografije. Ta dva dela med 
seboj nista bila ločena. V bistvu so globalne vsebine 
enake obsegu vseh drugih prirodoslovnih in družbo-
slovnih ved v srednji šoli. Patriotični del pouka geo-
grafije je tisto, kar drugi predmeti v vzgojnoizobra-
ževalnem smislu nimajo. Ta del je nujen za obliko-
vanje celostnega geografskega mišljenja. 

Program vsebin pouka geografije bi moral 
tvoriti logične celote - programska jedra: 
1. Geografske značilnosti kontinentov - 70 ur 
2. Geografske značilnosti Evrope - 70 ur 
3. Geografske značilnosti Jugoslavije - 70 ur 
4. Geografske značilnosti Slovenije - 35 ur 
5. Geografsko proučevanje domače pokrajine - 35 ur 

Tak koncept je najbolj široka možnost pouka 
geografije. Potem, ko ga stroka obravnava in oceni, 
bi lahko na tej osnovi temeljiteje razgraditi posame-
zne vsebine. 

Na ta način bi omogočili, da se obravnava 
geografije nadaljuje v koncentričnih krogih v tem 
smislu, da se fizični obseg spoznavanja pokrajine 
zmanjšuje, povečuje pa se intenzivnost obravnava-
nja in podrobnost spoznavanja posameznih pokrajin. 
Tak koncept vzgojnoizobraževalnega dela v srednji 
šoli bi nujno povzročil spremembo stila šolskega 
dela. Predvsem bi se morale spremeniti oblike pou-
ka. Geografske vsebine je potrebno obravnavati 
problemsko. S tem bi nedvomno povečali aktivnost 
učencev in dvignila bi se učinkovitost. To pa so tisti 
elementi, ki jih od sodobne šole pričakujemo. Le z 
veliko aktivnostjo, uvajanjem teamskega dela in z 
neposrednim, angažiranjem učencev bomo spoznali 
vsebine, ki so potrebne učencem kot občanom in 
osnova, na kateri bodo gradili svoje splošno znanje. 
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ZAKLJUČEK 

Tak program vzgojnoizobraževalnega dela 
pouka geografije v srednji šoli mora v praksi doka-
zati družbeni pomen stroke v znanstvenoraziskova-
lnem kot vzgojnoizobraževalnem delu. Prav to dej-
stvo nas zavezuje, da tako načrtovano vzgojnoizo-
braževalno delo uveljavimo, za kar morajo biti pri-
pravljeni ustrezni učni načrti, temeljno opredeljene 
posamezne geografske vsebine. Na tej osnovi je 
potrebno pripraviti učbenike, priročnike in drugi 
didaktični material in usposobiti kadre za delo, ki ga 
tako načrtujemo. Smotri in naloge bodo morali 
poudariti zahtevo po spoznavanju splošnogeo-
grafskih značilnosti, njihovo razširjenost na zemelj-
skem površju in pomenu za človeka. Zahteva po 
večji aktivizaciji učencev v vzgojnoizobraževalnem 
procesu je vse večja in bo narekovala zmanjšanje 
vsebin in njihovega izbora. Potrebno bo opuščanje 
sistematičnega prikazovanja in obravnavanja vseh 
splošno geografskih pojmov, pojavov, procesov in 
zakonitosti. Izpostavljeni morajo biti tisti pojmi in 
elementi, ki jih učenci na nižji stopnji niso spoznali in 
to v obsegu, ki omogoča razumevanje geografskih 
dogajanj v izbrani regiji. Logično je, da se splošno-

geografsko izobraževanje zaključi z obravnavo 
geografskega načrtovanja domače pokrajine. To je 
pogojeno s psihofizično razvojno stopnjo in večlet-
nim pridobivanjem pojmov, spoznanj ter zakonitosti, 
s tem pa tudi geografskega načina mišljenja. Spo-
znanja o domači državi so nujno potrebna tudi z 
narodnoobrambnega stališča, za strokovna in druž-
bena dela občana. 
1. Verbič Mira: GEOGRAFIJA V NAŠEM 

VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM SISTEMU, 
Geografski obzornik XXXIV/2, Ljubljana 1987. 

2. Stanišič Božidar ZAJEDNIČKA OBRAZOV-
NO VASPITANA JEZGRA V NASTAVI 
GEOGRAFIJE, Unapredženje nastavegeografi-
je u Jugoslaviji, Beograd 1983. 

3. Umek Maja: POLOŽAJ ZEMJEPISA GEO-
GRAFIJE NA OSNOVNIH IN SREDNJIH 
ŠOLAH, Geografski obzornik XXXIV/2, Ljub-
ljana 1987 

4. Rudič Vujadin: METODIKA NASTAVE 
GEOGRAFIJE, Naučna knjiga, Beograd 1982. 

5. Verbič Mira: GEOGRAFIJA V PROGRAMIH 
SREDNJEGA ISMERJENEGA IZOBRAŽE-
VANJA V SR SLOVENIJI, Geografski obzor-

nik XXVIII/3-4, Ljubljana 1981. 

UDK 373.5 : 91 UDC 373.5 : 91 

POMANJKANJE REGIONALNE GEOGRAFIJE - PROBLEM MNOGIH 
PROGRAMOV V SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU 
Tatjana Terjan 

Avtorica povzame nekatere novejše poglede na regijo in regionalno geografijo, njihov vpliv na 
regionalno geografijo v šoli ter analizira pouk geografije v srednjih šolah. Zavzema se za več in 
drugačno regionalno geografijo v šoli. 

Geografija v šoli je bila do nedavno regionalna. 
Z usmerjenim izobraževanjem je geografija doživela 
spremembe. V mnogih programih je izgubila ure, s 
tem regionalno geografijo, (svet, Evropo in Jugosla-
vijo) ostala je splošna geografija. Kjer se je v pro-
gramih obdržala regionalna (svet) je dobila nov izraz 
- geografija razvitega in nerazvitega sveta. Ali je to 
regionalna geografija? Ali s to obliko išče regionalna 
geografija nekaj novega? Številne kritike so padle na 

učbenik in učni načrt. Težko se mnogi kolegi poslo-
vijo od regionalne geografije. Ali je to potrebno? 

Vedeti moramo, da je učni načrt odraz razvoja 
znanosti v stroki. Zato najprej nekaj misli o regio-
nalni geografiji v sklopu geografije kot znanstvene 
vede. 
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POGLEDI NA REGIJO IN REGIONALNO 
GEOGRAFIJO 

Predmet geografske obravnave je pokrajina, to 
pa sestavljajo povezani in součinkujoči pojavi, torej 
je pokrajina, regija kompleksen pojav. Regionalna 
geografija skuša prikazati poglavitne pojave, ki 
opredeljujejo obstoječe razmere v določeni pokrajini 
ter tvorijo iz nje kompleksno prostorsko stvarnost. 

To potrjujejo tudi naslednje trditve. Regija je 
del zemeljskega površja, ki se po svojih zakonitostih 
loči od sosednjih območij (Klemenčič, 1987) in ji 
posebna značilnost ali niz kriterijev dajejo celovitost 
(Small, 1986). Dumolard (1976) opredeljuje regijo 
kot prostorsko celovitost, strukturirano in koherirano 
zaradi delovanja tako močnega dejavnika, ki obliku-
je strukturo. Gams (1987) navaja, da je regija pojem 
za izbran in omejen del zemeljskega površja z eno 
ali nekaj geografskimi podobnostmi ali večje ozem-
lje s homogeno strukturo. V tem smislu sta Mclik in 
Ilešič prikazala slovenske pokrajine. Klasična, na 
opisni metodi sloneča regionalna geografija, ni več 
ustrezna. Moderna regionalna geografija se poslužu-
je sistemskega pristopa in uporablja sodobne meto-
de. Sistemski pristop nam omogoča nov način razu-
mevanja regije, pri geografskem proučevanju nas sili, 
da razmišljamo o celovitosti, kompleksnosti. 

Francoska šola je oblikovala regionalno geo-
grafski pristop. To je, da znanost proučuje subjek-
tivni predmet, kar pomeni, da so fizični in družbeni 
objekti in dogodki povezani v pojavstveno neločlji-
vost. Zato je potreben regionalni način obravnave 
sveta in regija je postala organizacijski koncept stro-
ke. Fanneman trdi, da je edina stvar, ki je vedno 
geografska in ničesar drugega - študij območij v 
njihovi kompleksnosti - to je regionalna geografija. 
Hagget govori o kompleksni regionalni analizi kot 
kombinaciji rezultatov prostorske in ekološke analize 
in o geografiji kot moderni sintezi. 

Regionalna geografija proučuje (Vrišer, 1968) 
stvarno prostorsko realnost v vsej kompleksnosti, 
zato vidijo geografi v regionalni geografiji osnovni 
smisel geografije. Ilešič v Pogledih (1979) pravi, da si 
mora geografija kljub težnji za specializacijo ohraniti 
svoje lastno področje, to je kompleksno obravnava-
nje prostorske stvarnosti temelječe na regionalnem 
aspektu. Geografija je edina veda, ki resnično in-

formira o sodobnem svetu in njegovih pokrajinskih 
enotah (Pak, 1987). 

Težnja po renesansi regionalne geografije je 
bistvena osnova in neobhodni pogoj za eksistenco 
geografije. Volkmann (1988) pravi, da regionalno 
zasnovan učbenik daje več reproduktivnih znanj kot 
tematski. Spremembe učnih programov v Nemčiji pa 
kličejo po vrnitvi regionalne geografije v šole. 

Kot vidimo se stanje regionalne geografije in 
pogledi nanjo spreminjajo, kar je rezultat razvoja 
geografije kot celote. 

GEOGRAFIJA V ŠOLI VČERAJ IN DANES 

Kakšna znanja je nudila geografija včeraj v 
šoli? Naš objekt proučevanja je bila, je in bo pokra-
jina, ki jo dojemamo kot kompleksno prostorsko 
celoto. Od Vareniusa (17. stoletje) poznamo splošno 
in regionalno geografijo. Splošna obravnava zemelj-
sko površinsko sfero v celoti in skuša dognati sploš-
ne zakone njenega nastanka in razvoja. Posveča 
posebno pozornost posameznim pojavom, soodvi-
snosti in njihovi funkcionalni vlogi. Regionalna 
proučuje regije in prikaže poglavitne pojave in 
razmere v določeni pokrajini, ki tvorijo neko zaklju-
čeno enoto. Pri obravnavi regije se najbolj približa-
mo objektu geografskega proučevanja. 

Oba koncepta (splošni in regionalni) sta našla 
pot v srednje šole. Splošni geografiji je sledila regio-
nalna, ki je bila v prevladi. Pri prikazu regionalne 
geografije je prevladoval star način obravnave t. j. 
po določenem sistemu: lega, površje, podnebje itd. 
Analitično delo je bilo značilno za regionalno, sinteza 
je bila več ali manj odvisna od učitelja. Prevladovala 
je descripcija. Klasična regionalna geografija se je v 
šoli obdržala v konceptu, razporeditvi snovi, obrav-
navi in podajanju. Učenci so si pridobili topografsko 
znanje, sistem pri delu, enciklopedično znanje, pre-
vladovalo je pomnenje in reprodukcija. 

Moderna geografija je veda o soodvisnosti 
pojavov na zemeljskem površju in to proučuje 
kompleksno, upoštevajoč vse elemente. V znanstve-
nem raziskovanju ima nove razsežnosti, kar seveda 
postopoma prehaja tudi v učne programe. Geografi-
ja ne daje več samo prostorsko znanje o deželah 
deseriptivno, poznavanje topografije in statističnih 
podatkov, ampak seznanja učence s problemi v več-
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jih in manjših regijah. Sooča mlade z gospodarskimi 
in prebivalstvenimi tokovi, o dosežkih v gospodar-
stvu, torej daje neko kompleksno sliko o prostoru. 
Učencem pokaže tudi estetske vrednote prostora, 
naravno in kulturno dediščino, ljubezen do pokraji-
ne. Vedno smo govorili le o posegih v okolje, kaj in 
koliko izkoriščamo, danes mora geografija videti tudi 
negativne vplive. Geografija ne samo spremlja toko-
ve v pokrajini, ampak mora sodelovati tudi pri ohra-
njanju narave. 

NOVI VIDIKI V REGIONALNI GEOGRAFIJI 

Geografija v šoli ne pozna več klasične regio-
nalne geografije. Izveden je bil prehod obravnave 
snovi na spiralno - vertikalni način obravnave. Regi-
onalna geografija v šoli je zato doživela bistvene 
spremembe. Ni govora več o pokrajinah in deželah 
kot smo bili vajeni. Vprašanje je odmik od klasične 
regionalne geografije. Regionalno geografijo sveta 
naj bi nekje nadomestili geografski problemi držav v 
razvoju in razvitega sveta. Pregled osnovne proble-
matike, ki jo obravnava učbenik navaja na misel, da 
gre za problemsko geografijo. Pri tem se zasleduje 
regionalni aspekt. Pri tej snovi poskušamo pojasniti 
soodvisnost med stopnjo družbenogeografskega in 
tehničnega razvoja, ter vrednotenje naravnih razmer 
in človekovim gospodarjenjem v pokrajini. Naravno 
geografskim dejavnikom je namenjeno malo časa, 
vendar naj bi pri tem spoznali vlogo posameznih 
dejavnikov kot tudi prirodno valorizacijo. Mislim, da 
bi morali prirodni valorizaciji posvetiti več časa in 
osvetliti problematiko z več primeri. Vrednost pri-
rodnih elementov se s časom in razvojem menja. 
Učenci morajo imeti jasno predstavo o prirodnih 
dejavnikih, o njihovi vlogi v pokrajini, kot tudi o 
spremembah vrednosti posameznih elementov, če 
hočejo razumeti trenutno gospodarsko stanje posa-
meznih dežel oz. skupin dežel. Demografski in gos-
podarski dejavniki se široko obdelajo tako pri prika-
zu razvitih kot tudi držav v razvoju. Problemski in 
funkcionalni pristop je jasno izažen. Regionalni 
geografski prikaz je zastopan z nekaj primeri, ven-
dar ne v klasični obliki. Gre za funkcionalno in 
dinamično osvetlitev obravnavanih dežel. Ta tip 
obravnave velikih regij, kot je razviti in nerazviti 
svet je mogoč pri dobrem poznavanju regionalne 

geografije posameznih držav, ustnega pa učenci na 
tej stopnji nimajo, vsaj ne v vseh programih. Zato je 
ta sodoben pristop mnogokrat problematičen. 

Mnogo bolj se klasični regionalni geografiji 
približuje snov Geografski problemi SFRJ, vendar z 
modernimi pristopi, kar spodbuja učence k aktiv-
nemu delu. Geografijo Jugoslavije moramo učencem 
prikazati kot geografsko celoto kompleksno z regio-
nalnim aspektom tako, kot je potreba in zahteva 
sodobnega pouka. Zavedati se moramo, da je treba 
geografijo Jugoslavije obravnavati podrobno, saj je 
to predmet o domovini, ki naj ga obravnavamo kot 
splošno izobraževalni predmet v vseh programih in 
kot strokovni predmet v določenih programih. Tudi 
neko osnovno znanje o ožji domovini, o Sloveniji, bi 
bilo srednješolcem potrebno in nujno v vseh pro-
gramih. 

V ospredju obravnave naj bodo pokrajinske 
posledice odnosov med naravo in družbo, kar naj 
seveda sledi klasičnemu geografskemu znanju o 
Sloveniji in Jugoslaviji. Deželo učencem prikažemo 
kot rezultanto družbenih procesov, ki se v okviru 
prirodnih pogojev specifično in edinstveno razvija. 
Razvita je v skladu s sodobno vrednostjo naravnega 
potenciala in je odvisna od vrste družbenih, social-
nih, kulturnih in političnih dejavnikov. Zato moramo 
pri regionalni geografski sintezi razen potencialne 
funkcije ugotoviti tudi njeno stvarno funkcijo, t.j. 
njeno dejansko vlogo v prostoru. 

SKLEP 

Problematična je opustitev klasične regionalne 
geografije, kajti nekaj osnovnega znanja o Evropi in 
o svetu kot celoti, o regionalni geografiji ožje in širše 
domovine, kompleksno poznavanje konkretnih regij 
in njihove razvojne dinamike, bi bilo nujno pri poz-
navanju vsakodnevnih dogodkov doma in po svetu. 
Določena ponovitev snovi iz osnovne šole ni abso-
lutno nepotrebna, saj tudi za geografijo velja: Repe-
titio mater studiorum est, tako pa se mnogokrat 
srečujemo z zelo problematičnim znanjem. Iz izku-
šenj sledi, da si učenci želijo podrobnejšega znanja o 
deželah, kar pa zaradi predpisa snovi v določenih 
programih ne morejo dobiti. 

Kaj dosegamo z moderno regionalno geografi-
jo? Dejstvo je, da nadgradnja ni možna, če osnove 
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ni. Mislim, da bi regionalna geografija morala dajati 
jasne, zanimive in aktualne vsebine ob predhodnem 
dobrem poznavanju regij, večjih in manjših enot 
(odnosno ob znanju klasične regionalne geografije 
kot osnove). Potem pa lahko dosegamo zaželjene 
cilje. Ti so: učence navajamo na kompleksno gleda-
nje, regionalni pristop, geografsko mišljenje in razu-
mevanje sodobnega sveta. Pri tem gre za razumeva-
nje medsebojnega odnosa med prirodnimi in druž-
benimi elementi. 

Zdi se, da je pomanjkanje regionalne geografi-
je v programih srednjega izobraževanja velika škoda 
za bodoče generacije. Vemo, da izgubljamo število 
učnih ur, da je mnogokje geografija zastopana le v 
prvem letniku. Vprašanje je, kaj pridobijo učenci ob 
tako skrčeni vsebini. Skromno znanje ob končani 
srednji šoli je res vprašljivo in problematično!? 

Vrišer, L: Razmišljanja o geografiji, Geogr. vestnik, 
Ljubljana, 1979. 

Gams, L regionalna geografija - vrh ali anahronizem 
geografije, Geogr. obzornik, Ljubljana, 1977. 

Gams, L: Regionalna geografija v sistemu geograf-
skih znanosti, Dela 4, Ljubljana, 1987. 

Ferjan, T.: Sodobni vidiki obravnave regionalne 
geografije v šoli, Dela 4, Ljubljana, 1987. 

Dumolard, Pj Region et régionalisation, L'espace 
géographique 2, Paris, 1975. 

Small, t.: A modem dictionary of geography, London 
1986. 

Volkmann, //_• Text book facilities for developing 
learners skills and abilities in geography, Abs-
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Klemenčič, M.: Sistematska teorija, pot k novi regio-
nalni geografiji, Dela 4, Ljubljana, 1987. 

Pak, M.: O sodobni regionalni geografiji, Dela 4, L j, 
1987. 

Ilešič, S.: Pogledi na geografijo, L j, 1979. 
Medved, L: O novi orientaciji geografije kot učnega 
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UDK 373.6 : 91 UDC 373.6 : 91 

INOVACIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE 
Jurij Kunaver 

Avtor prikaže probleme uporabe inovacij pri pouku geografije: kako priti do novosti in kako jih 
uporabiti pri vsakdanjem pedagoškem delu. Predstavi inovacijc pri pouku geografije v polpretek-
li in današnji dobi. 

"Noben koncept za šolo ni splošen in večno 
veljaven. Šola potrebuje konkretne napotke in reši-
tve in ne more čakati na teoretike, da se zedinejo o 
najboljši rešitvi, kajti vsaka ima določeno slabost. 
Zato se je treba zadovoljiti z nedodelanostjo kon-
ceptov, ker absolutnega ni" (BOhn, 1988). 

"Čaka nas še veliko dela predno bomo v naše 
šole uvedli nekatere nove oblike in vsebine geograf-
skega pouka, ki so drugod v praksi že precej časa. 
Trenutno pa imamo še vedno težave, kako navaditi 
prav vsakega učitelja na terensko delo" (Kunaver, 
1989). "Če hočete od mene mnenje o zemljepisu v 
osnovni šoli, ga bom povedala v zvezi z učbeniki. To 
je kriminal iz česa se učijo naši otroci" (izjava ob-
čanke v TV anketi študentov geografije, november 
1989). 

Zgornje besede, ki so bile izrečene ali napisane 
v zvezi z geografskim poukom ob različnih prilož-
nostih, izdajajo potrebo po stalnem izpopolnjevanju 
in izboljševanju našega dela. Stara resnica je, da je 
učbenik, ki je pravkar zagledal luč sveta prej ali slej 
obsojen na zastaranje ali vsaj na temeljito prenovo. 

Razpravljanje o inovacijah pri pouku geografi-
je prav v tem trenutku ni slučajno, čeprav tudi v 
preteklosti ni bilo malo pozivov za modernizacijo 
pouka geografije. Na to je opozarjal s svojim naslo-
vom in vsebino tudi Zbornik 5. jugoslovanskega 
simpozija o pouku geografije iz leta 1980. Njegov 
uredniški odbor je taka prizadevanja imenoval 
posodabljanje pouka oziroma sistematično (in nepre-
stano) vključevanje novih teoretičnih spoznanj in 
praktičnih izkušenj v pouk geografije. 
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Takrat so bile v ospredju zanimanja jugoslo-
vanskih didaktikov teme kot naprimer reformiranje 
učnih načrtov geografije v skladu s splošno reformo 
Šolstva in s težnjami ustave, integriranje in sinhroni-
ziranje geografskih vsebin z vsebinami sorodnih, 
zlasti družboslovnih predmetov, razvijanje ustvarjal-
nega socialističnega patriotizma in internacionalizma 
jugoslovanskega samoupravljalca, zamenjava verba-
lnih učnih oblik z aktivnejšimi oblikami (Mrdenovič), 
uporabnost znanstveno-raziskovalnih metod pri 
pouku geografije (Mastilo), mentorski pouk (Mal-
koč), timska priprava in izvedba pouka (Bajič), akti-
vizacija in zainteresiranost učencev za pouk geogra-
fije (Raičkovič), intenzifikacija in racionalizacija 
pouka s pomočjo problemskega pouka (Popovič), 
vzgojnoizobraževalni pomen muzejev za geografski 
pouk (M. Pak), kartografska pismenost (Miškovič, 
Poličič), avdio-vizualna sredstva (Milenkovski, Braz-
da, Subič, Brinovec), grafični pripomočki (Stavrevski, 
Marič), samostojno delo (Batev, GyOre), posodab-
ljanje učbenikov (Maljoku), geografska čitanka in 
literatura (Pavlovič, Ferjan), terensko delo (Košak, 
Rudič), oblikovanje pojmov (Stepančič), specifične 
geografske vsebine za usmeritve (Rakičevič) in 
geografski krožki (Rus). 

Ta pregled jasno priča o prizadevanjih jugoslo-
vanske didaktike geografije za sprotno vnašanje 
inovacij v šolo, kaže pa tudi slabosti kot so pona-
vljanje nekaterih že precej starih resnic, predvsem 
pa ni dovolj čutiti stika s podobnimi mednarodnimi 
prizadevanji. Avtorji redko citirajo tujo literaturo, v 
glavnem sovjetsko, o številnih didaktičnih člankih v 
zahodnoevropskih in drugih revijah pa ni sledu. 
Upravičeno je torej pričakovanje, da se bo v bodoče 
jugoslovanska didaktika bolj oplajala z mednarod-
nimi dosežki. 

Besedo inovacije lahko uporabljamo pri uva-
janju novih učnih oblik, učnih vsebin, učnih pripo-
močkov in drugih postopkov ter sredstev za izbolj-
šanje vzgojnoizobraževalnega dela. Termin sicer ne 
pomeni iznajdbe ampak novost, napredek in svežino. 
Neke vrste inovacija je tudi sprotno vpletanje aktua-
lnih informacij v pouk oz. njegova aktualizacija. Da 
je ta še posebej potrebna prav pri našem predmetu 
ni treba še posebej utemeljevati, saj obravnavamo 
geografsko stvarnost okrog nas, ki je podvržena 
neprestanemu spreminjanju. Aktualnost pouka geo-

grafije pa je tudi ena od garancij za večanje interesa 
učencev. V tem sestavku obravnavamo zlasti pro-
blem uporabe inovacij, ki niso samo plod lastne 
pameti, ampak jih lahko uporabimo brez omejitve 
ne glede na izvor in avtorja. Pri tem ne nastaja samo 
problem, kako priti do inovacij, ki jih je včasih celo 
preveč, temveč še bolj kako jih in če jih sploh upo-
rabiti pri vsakdanjem pedagoškem delu. Gre pred-
vsem za problem uvajanja in sprejemanja novih, 
boljših, zanimivejših oblik dela in postopkov v najšir-
šem pomenu besede. Razume se, da pri tem ne iz-
ključujemo tudi lastnega inovativnega dela, ki je od 
vsega najdragocenejše, vendar ga je zaenkrat zelo 
malo in ga zaradi narave šolskega dela ne moremo 
niti pričakovati v kdovekako veliki meri. V tem 
primeru gre lahko tudi za oblike iznajditeljstva, 
novatorstva, ki pa so v dobesednem pomenu pri 
vzgoji in izobraževanju še bolj redek pojav. Bralec 
se bo po tem uvodu morda vprašal, zakaj je potreb-
no posebej razpravljati o inovacijah pri pouku geo-
grafije, ki je sam na sebi kot vsak drug pouk, dokaj 
ustaljena oblika dela in ki zato ne prenese posebno 
veliko eksperimentiranja in uvajanja nepreskušenih 
metod in muh enodnevnic. Tudi bojazen, da poskus 
z nečim novim ne uspe, je verjetno eno od ozadij 
pogostega odklanjanja novosti, poleg tega, da je časa 
še za običajni, utečeni pouk navadno premalo. 
Znano je, pred kakšnimi preskušnjami se znajdejo 
pogosto učitelji nekaterih naravoslovnih predmetov, 
kjer je poskus redna demonstracijska učna oblika. 
Lahko pa bi trdili tudi nasprotno in sicer, da je ves 
razvoj šolstva, odkar obstaja, prežet z inovacijami in 
poskusi, da bi bila pouk in vzgoja čim bolj uspešna in 
učinkovita. Potreba po uvajanju novosti se vsiljuje 
prav zaradi že omenjenih objektivnih in subjektivnih 
ovir in zaradi pogosto rutinske narave šolskega 
pedagoškega dela. Rutina je zagotovilo za čim boljši 
občutek lastne varnosti in samozavesti. Žal pa vodi v 
enoličnost in zdolgočasenost ter v prepričanje, da v 
poklicu ni mogoče ničesar več doseči. Tako ravnanje 
šolnikov je samo delno razumljivo in opravičljivo, 
kajti ne škoduje samo njim ampak predvsem mladi-
ni, stroki in v končni posledici tudi družbi. 

Proti miselnosti, da je uvajanje novosti ogroža-
nje suverenosti učiteljev, se borijo tako šolska vod-
stva, pedagoški strokovnjaki in za šolstvo odgovorne 
državne ustanove. Za boljši, zanimivejši in predvsem 
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aktualnejši pouk pa naj bi bila odgovorna tudi znan-
stvena didaktika geografije na univerzah. Ta bi se 
morala najbolj zavedati problemov uveljavljanja 
posameznega predmeta in to zaradi njegovega ugle-
da in čim boljšega položaja v šolskih predmetnikih. 
Znanstvenost pa pomeni hkrati tudi neke vrste 
inovativnost. 

Najslabše za nek šolski predmet je, če ga ozna-
čimo kot nezanimivega in neživljenskega in s tem za 
intelektualno rast mladine nepotrebnega. Pred takimi 
očitki ni vnaprej zaščiten noben predmet, pravza-
prav noben učitelj, ki je njegovo poosebljenje. 
Vendar imamo včasih vtis, kot da je nekaterim 
"prednostnim" predmetom oziroma učiteljem, vna-
prej izdana bianco menica za kakršenkoli pouk, ne 
glede na kvaliteto in posledice. Pri pouku geografije, 
ki ima tudi status nacionalnega predmeta, si tega ne 
smemo privoščiti, saj si hitro prislužimo črno piko, 
tudi neupravičeno. Problema privlačnosti geografije 
oziroma zemljepisa zaradi njegove narave prav-
zaprav ne bi smelo biti. A morda je prav tradicio-
nalno prepričanje o apriorni zanimivosti geografskih 
vsebin tisto, ki rado uspava učitelja, da ne razmišlja 
dovolj o smotrih in ciljih, za katerimi je treba težiti, 
in načinih kako to doseči. Potreba po obnavljanju, 
dodajanju, opuščanju in spreminjanju učnih vsebin, 
oblik, metod in sredstev je večstransko utemeljena in 
je naravni proces. Končno nas v to sili bogata litera-
tura, ki stalno poroča o brezštevilnih možnostih in 
inovacijah, s katerimi lahko popestrimo geografski 
pouk. S tem je zlahka mogoče dokazovati, da je 
geografski pouk bil in bo vedno moral biti sestavni 
in nujni del učnih vsebin za zdravo intelektualno rast 
mladine. 

INOVACIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE V 
POLPRETEKLI DOBI 

V zadnjih desetletjih se je uveljavila ali pa 
poskušala uveljaviti vrsta novosti tako zaradi na-
predka tehnike kot zaradi razvoja znanosti. Neka-
tere med njimi so doživele po začetnem navdušenju 
kmalu pozabijenje, naprimer responder, čeprav je bil 
plod prizadevanja za hitrejše pridobivanje informacij 
o znanju učencev in je bil v tem pogledu vsekakor 
zanimiv poskus. Morda pa je bil le glasnik računal-
niške tehnike, ki bi zlasti pri pouku geografije lahko 

pomenila pomembno tehnično izboljšavo in pripo-
moček. Z njo je že danes v trenutku mogoče priti do 
najrazličnejše ilustrativne, tekstovne ali numerične 
informacije in tudi do njegove grafične in kartograf-
ske upodobitve. Še včeraj nekaj povsem iluzornega 
bo jutri mogoče s pritiskom na gumb. Tudi barvne 
slike je že mogoče shranjevati v računalniku v p-
oljubnem številu in jih v poljubni velikosti projicirati 
na ekranu ali na steni. Že prej se je pojavil grafos-
kop, ki so mu nekateri sicer obetali popolno premoč 
nad tablo, ki da sploh ne bo več potrebna. 

Če bi reducirali vsa pričakovanja geografije na 
zmogljivosti tehnike, potem bi se bilo mogoče upra-
vičeno vprašati ali bo pouk geografije še potreben? 
Če pa vzamemo računalnik samo kot pripomoček, ki 
ne more zamenjati žive besede in človeških možga-
nov, potem se tudi te inovacije ni bati, da bi ukinila 
svojega iznajditelja. Vedno bolj pa se zmanjšuje 
uporaba episkopov, ki bodo povsem odslužili, ko bo 
vsakomur omogočena tudi izdelava barvnih prosoj-
nic, kot je to sedaj že s črnobelimi prosojnicami. 

Nekatere inovacije bi bilo mogoče imenovati 
tudi psevdoinovacije ali obnovljene inovacije, če gre 
za učne metode in oblike, ki so bile znane že prej, a 
se zaradi različnih vzrokov znova pojavijo v pro-
gramih šolskega dela. Iz tujih poročil povzemamo, da 
se bomo verjetno tudi pri nas še zavedli pomena 
nekaterih od njih, ki jih danes zanemarjamo. To je 
naprimer risanje pri pouku zemljepisa, pogostejša 
raba topografskih kart in izdelovanje modelov. To 
pa je najtesneje povezano s sodobno postavitvijo 
učnih ciljev, kakor jo poznajo marsikje po svetu. 
Razmeroma pogostejše so inovacije pri uporabi 
tehničnih sredstev oziroma pripomočkov pri pouku 
v primerjavi z inovacijami v vsebinskem in metodi-
čnem smislu. Med slednje, didaktične inovacije spa-
dajo naprimer programirani in polprogramirani 
pouk, naravoslovni dnevi, raziskovalni tabori in razi-
skovalne naloge ter nekatere druge oblike pouka. 
Tudi zanje velja, da so se različno uspešno uveljavile 
v polpretekli dobi, ali pa imajo le drugoten pomen 
pri vsakodnevnem delu. Inovacijo pomenijo tudi 
moderna psihološko-pedagoška izhodišča, iz katerih 
bi morali bolj dosledno izhajati pri določanju učriih 
načrtov in pri pouku sploh,* zlasti upoštevanje hie-
rarhije in taksonomije vzgojno-izobraževalnih smo-
trov oziroma ciljev, ki jih najdemo sedaj že v vsaki 
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sodobni didaktiki geografije (prim. (Marentič-Požar-
nik, 1976, M. Seger, 1982, H. Haubrich, 1984). 
Smotri in cilji naših učnih načrtov so v tem pogledu 
žal še preveč pomanjkljivo oblikovani. Poudarjanje 
pomena teh ciljev v literaturi je znak, da še vedno 
traja proces njihovega uveljavljanja v vzgojno-izo-
braževalnem delu, ne samo pri nas ampak tudi v 
tujini. Zanimivo je , da ta proces traja že polnih tri-
deset let, odkar je Benjamin S. Bloom (1956) v 
ZDA izdal svojo znamenito taksonomijo vzgojno-
izobraževalnih ciljev. 

INOVACIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE 
DANES IN NJIHOV POMEN 

Inovacija pomeni za posameznika izziv, ki se 
mu lahko odzove ali pa tudi ne. V mnogih primerih 
je lahko tudi njen avtor, pri čemer je njena uporaba 
takoj zagotovljena , vsaj v enem primeru. Primerov 
uvajanja originalnih inovacij pri nas sicer ni veliko, a 
vendar so. Vključevanje kraških jam v pouk v nara-
vnem okolju je vsekakor svojevrstna inovacija. Pre-
glejmo nekaj primerov novejših inovacij pri pouku 
geografije: 

a. Učnotehnološke inovacije: uporaba računal-
niške tehnike (geografski testi, geografske igre), TV 
tehnika (redne TV oddaje, satelitska TV, lastno TV 
snemanje), črnobele in barvne prosojnice. 

b. Metodološke inovacije: uvajanje terenskih 
raziskovalnih metod z uporabo merilnih inštrumen-
tov in pripomočkov v šolski pouk, ustanavljanje 
šolskih geografskih opazovalnic. 

c. Didaktične inovacije: predelani ali novi učni 
načrti z doslednejšim upoštevanjem izsledkov geo-
grafskem pedagoške in psihološke znanosti in prak-
se. 

d. Metodične inovacije: igranje vlog, projekti, 
naravoslovni dnevi. 

e. Inovacije v prostovoljnih in izvenšolskih 
dejavnostih: raziskovalne naloge, raziskovalni tabori. 

f. Inovacije v učbenikih in učnih pripomočkih: 
izboljšanje tekstov, boljše ilustracije, izboljšana teh-
nična ureditev, učbeniški kompleti. 

g. Inovacije v izobraževanju bodočih učiteljev 
in v permanentnem izobraževanju: mikropouk, Ile-
šičevi dnevi, seminarji na terenu itd. 

h. Obnovljene metode in oblike šolskega dela: 
modeliranje, risanje kart, čitanje in uporaba kart. 

PROBLEM UVAJANJA IN UPORABE 
INOVACIJ PRI GEOGRAFSKEM POUKU 

Problem uveljavljanja novega v šoli smo naka-
zali že v uvodu Iz načelnega nasprotovanja novos-
tim nastane tudi odklanjanje literature, ki jo vendar-
le imamo nekaj na razpolago. Tako se krog zapre in 
zaprt je lahko še bolj, če permanentnemu izobraže-
vanju niso naklonjena tudi vodstva šol. Če lahko 
sodimo iz udeležbe na seminarjih permanentnega 
izobraževanja je pri nas žal še nekaj vodstev šol, ki 
svojim učiteljem zemljepisa tega ne omogočajo. 

Zanimivo je poročilo M. Segerja iz celovške 
univerze, objavljeno v Klagenfurter geographische 
Schriften (št. 3, 1982) o anketi, ki so jo naredili na 
vzorcu avstrijskih učiteljev geografije. Rezultati 
ankete so zaradi zelo slabega poznavanja literature, 
ki so ga pokazali učitelji geografije, avtorje vsekakor 
presenetili. Takrat je imel avstrijski učitelj geografije, 
pravzaprav predmeta geografija-gospodarstvo (Geo-
graphie-Wirtschaftskunde), zastonj na razpolago 13 
revij oziroma različnih rednih gospodarskih poročil. 
Poleg tega je lahko kupoval 8 rednih mesečnih dida-
ktičnih geografskih revij v nemškem jeziku ter se je 
lahko posluževal številnih didatičnih priročnikov. 
Anketiranci so poznali v poprečju komaj polovico 
nemških didaktičnih revij, nekatere manj znane kot 
Geographie heute pa je poznalo komaj 22 %. Še 
precej slabši rezultat so dobili pri didaktičnih priroč-
nikih, ki naj bi bili na knjižni polici vsakega učitelja 
geografije. Komaj dobrih 10 % učiteljev je bilo 
posestnikov te literature. To je torej podoba, ki je 
presenetljiva tudi za nas, če pomislimo na naše 
razmere v didaktični literaturi in možnosti naših 
učiteljev za lastno izobraževanje ter uvajanje novo-
sti. Seger ugotavlja, da je ta anketa jasno pokazala 
na prepad med šolsko in univerzitetno geografijo, 
zaradi česar si je slednja postavila konkretnejši pro-
gram permanentnega izobraževanja (Lehrerfortbild-
ung). Zdi se torej, da naša prizadevanja za perma-
nento izobraževanje učiteljev geografije v primerjavi 
z dogajanjem v sosednji Avstriji ne zamujajo zelo 
veliko. Podatke ankete iz sosednje države bi lahko 
razumeli tudi drugače češ, tudi obsežna literatura ne 
premakne učitelja, če on tega noče. Torej ne vsilju-
jmo mu jo!? Tu pač mora nastopiti racionalna misel 
in interes vrste inštitucij, zlasti stroke ter družbe v 
celoti, ki takega stanja ne more tolerirati. Toda kaj 
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storiti če tudi lastne literature ni dovolj, kot je pri-
mer pri nas. Najprej je treba doseči, da ne bo niti 
ene šole in nobenega učitelja zemljepisa oziroma 
geografije, ki ne bi bil naročen na Geografski obzor-
nik. Tudi za drugo strokovno geografsko literaturo 
velja, da bi jo šole morale obvezno naročiti, če hoče-
jo da se bo geograf navadil nanjo in na novosti v 
svoji stroki. Očitno je, da bo treba na področju 
permanentnega izobraževanja storiti še marsikaj, o 
čemer sedaj še ne razmišljamo. To pa je pomoč 
učiteljem pri uporabi najrazličnejših virov geograf-
skih informacij, ki so v knjižnicah sicer videti dosto-
pne vsakomur. V resnici pa od posameznika, ki je 
časovno in prostorsko vezan na delo v šoli, ki je 
povrhu morda še prometno oddaljena, težko priča-
kujemo reden stik s strokovnimi knjižnicami. 

Tudi problemu uporabe tuje literature, ki je žal 
dostopna redkokateremu učitelju, se enostavno ne 
moremo ogniti, saj številne revije prinašajo zares 
obilo inovativnega gradiva. Zaradi jezikovnih težav 
je zato vpliv te literature na razvoj naše šolske geo-
grafije povsem neznaten, kar je v nasprotju s sploš-
nimi težnjami po padanju pregraj v svetu in v Evro-
pi posebej, tudi jezikovnih. S tem problemom se 
bomo morali spoprijeti z največjo resnostjo, če ne 
bomo želeli ostati provinca. Z našimi sedanjimi 
skromnimi kadrovskimi možnostmi in sedanjo orga-
niziranostjo skoraj ni mogoče zadovoljivo pokrivati 
potreb po sprotnem strokovnem informiranju. Zato 
bo treba širiti krog dopisnikov v Geografski obzor-
nik iz vrst učiteljev geografije, pridobivati sodelavce 
za didaktične raziskave, vzpostaviti tudi nekakšen 
sistem in bazo informacij na geografskem didaktič-
nem področju, posameznike in šole pa vzpodbujati, 
da si naročijo in uporabljajo tudi tujo literaturo. 
Znano je, da je najboljša informacija tista, ki je naj-
bližje pri roki. 

ZAKLJUČEK 

Uvajanje novosti pri pouku slehernega pred-
meta, zlasti pa pri tistih, ki so najtesneje povezani z 
vsakdanjim življenjem in neposrednim okoljem, kot 
je geografija, so vedno spremljale določene težave. 
Učitelja lahko prevelike zahteve za uporabo inovacij 
resno motijo pri rednem pedagoškem delu, zlasti če 
mu pri tem ne priskočimo na pomoč oziroma, če ga 

na to nismo navadili. Zato s permanentnim izobra-
ževanjem lahko nadomestimo pomanjkljivosti osno-
vnega visokošolskega izobraževanja in vsaj deloma 
vzdržujemo stik z mednarodnim razvojem didaktike 
geografije. 

Vendar pa bi v bodočnosti lahko učitelji geo-
grafije pridobivali in obnavljali znanje tudi z več 
samoizobraževanja ne samo s pomočjo domače lite-
rature, ki naj bi bolje odražala razvoj po svetu, 
ampak tudi neposredno s pomočjo tuje literature, na 
katero naj bi bila naročena šola ali on sam. Morebit-
no odklonilno stališče v tej zvezi je mogoče zavrniti 
z dejstvom, da je vsako pretirano zapiranje za jezi-
kovne in kulturne okope škodljivo, zlasti za razvoj 
šolstva in znanosti. Tako kot za znanstveno literatu-
ro ne sme biti nobenih pregraj bi moralo veljati tudi 
za didaktično. 

Neposredno uporabo tuje didaktične literature 
je treba priporočati toliko časa, dokler ne bi našli 
načina za hitrejše prevajanje tujih tekstov v naše 
jezike. Morda je to stvar prihodnjega skupnega živ-
ljenja v Evropi, ko bomo lahko hitreje obveščeni 
tudi o strokovnih in ne samo o modnih zadevah v 
tujini. Le tako lahko pričakujemo, da bo učitelj 
geografije oziroma zemljepisa neprisiljeno razmišljal 
o novostih, ki bi jih bilo zanimivo od časa do časa 
poskusiti pri pouku. Prav vzpodbuda, ki ne prihaja 
samo od zgoraj, je morebiti način, ki bo tudi pripo-
mogel k napredku geografskega pouka. Kajti ni se 
mogoče zlahka obraniti sugestivnosti in informativ-
nosti zanimive in dobro ilustrirane geografske didak-
tične revije. 
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PEDAGOŠKA DELAVNICA GEOGRAFOV V POLJČAH 
Lcposava Jovanič 

Že nekaj let deluje Pedagoška delavnica za 
usposabljanje geografov v Poljčah pri Begunjah na 
Gorenjskem. Naslov te delavnice je: Uporaba videa 
pri pouku geografije. 

Republiški center za obrambno usposabljanje 
(RCOU) v Poljčah je za to delo zelo primeren. Poleg 
vseh hotelskih objektov ima tudi dvorano opremlje-
no z več (TV) televizorji, videokasetami, kasetarji in 
filmsko kamero. 

V letošnjih semestralnih počitnicah je prišla na 
vrsto ljubljanska regija. Seminar je bil 15. in 
16.1.1990. leta. 

Prišli smo z mešanimi občutki. Najbolj pogost 
razgovor je bil: Prišel sem, sicer pa nisem tehnični 
tip. Kaj naj le od tega odnesem? 

Pa smo se vsi skupaj krepko ušteli. Čeprav 
vemo, da teh učnih pripomočkov po šolah nimamo 
in večino tega znanja ne bomo mogli uporabiti, smo 
se kaj hitro ogreli za delo. 

Sam začetek nam je zaprl sapo. Tov. Janez 
Godnov z Zavoda za šolstvo in mag. Slavko Brino-
vec, pomočnik ravnatelja kranjske gimnazije, ki sta 
seminar vodila, sta nas tako pomešala, da smo se 
med seboj do konca seminarja dodobra spoznali. 
Razdelila sta nas na osem skupin po 5-6 udeležen-
cev. Nato smo se lotili učenja uporabe A V sredstev. 
S polno paro smo se zagnali na učenje rokovanja z 
video kasetarjem: priključitev na TV sprejemnik, 
predvajanje kaset, iskanje posameznih kadrov, ča-
sovno programiranje snemanja. Če smo zadeli pravi 
gumb, so se nam oči od veselja kar zasvetile. Skepsa 
o seminarju se je kar razblinila. 

Zelo zamudno je bilo iskanje učne teme iz AV 
filmov, ki niso bili prirejeni za šolski pouk. Nekateri 
so ure dolgo sedeli, iskali, vrteli, izbirali sekvence, 
debatirali in modrovali. Ni ga bilo, ki ga delo ne bi 
zanimalo. Vsi smo bili ves čas polno zaposleni. 

S šalami in mnogo dobre volje smo se vsi zvr-
stili pri preiskušanju rokovanja z video kamero. Pa 
tudi filmske igralke niso odpovedale. Če smo vedele, 
da nas snemajo, smo bile nenaravne, nam je vse 
odpovedalo. Če pa nismo vedele, da nas snemajo, 
smo bile prirodne in posnetki so bili odlični. Tako 
smo med drugim ugotovili, da je poklic filmskega 
snemalca in igralke dosti težak. No, prvi posnetki so 
bili tehnično slabši, vendar smo se zelo radi potrudili, 
da so naši posnetki bili boljši in boljši. 

Naloge snemanja z video kamero so bile: pos-
neti prihod v Dom RCOU, sprejem v recepciji, in-
tervju z direktorjem Doma, interierji, zunanjost 
Doma, delo posameznih skupin in intervju z vodji 
skupin. 

Končno smo pripravili osem učnih priprav z 
inserti iz izbranih videokaset. Rešitve so bile različno 
posrečene. Mnoge so žele odobravanje in ploskanje 
avditorija ob predstavitvi kot n. pr.: Nastanek Jad-
ranske kotline, Površje južne Evrope - vetrovi, 
Gozdarstvo Jugoslavije, SZ Afrika - Maroko. Tudi 
novinarji in fotoreporterji so želi odobravanje. 

Zaradi prezaposlenosti in meglenega vremena 
si nismo utegnili ogledati okolice Poljč. Vendar očesu 
geografa ne uide kaj dosti. V Begunjah in okolici 
smo opazili spremembe, nekaj turističnih objektov, 
trgovine, urejene domove in še kaj. 

Ta seminar me je strokovno in čustveno obo-
gatil. Ugotovila sem, da so moje kolegice in kolegi 
geografi imenitni ljudje. Ob takem spoznanju je 
človeku toplo pri srcu. Poleg tega sem v celoti izgubi-
la strah pred uporabo tehničnih sredstev. Zdaj mi 
tozadevne stvari gredo odlično od rok. 

Ta seminar je bil organizacijsko, strokovno in 
uporabno enkraten. Tov. Godnovu in Brinovcu se v 
svojem imenu in v imenu ostalih kolegov geografov 
zahvaljujem. 
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OBČA GEOGRAFIJA 
UDK 528(035) UDC 528(035) 

MORDA ŠE NISTE VEDELI VSEGA O GEODEZIJI 
Božcna Lipcj 

Geodezija je ena najstarejših tehničnih ved. V preteklosti je bila znana kot zcmljcmcrstvo, 
pomeni pa nauk o merjenju in upodabljanju zemeljskega površja. 

Vsi smo se že srečali z načrtom izbranega nase-
lja, karto neke pokrajine, občine ali države, nekateri 
smo urejali lastništvo na zemljiških parcelah, drugi 
smo si pri delu pomagali z aeroposnetki. Vse to in še 
mnogo več je današnja geodezija. 

Zgodovinski razvoj te vede na Slovenskem je 
premalo raziskan, vseeno pa je iz obstoječih dognanj 
zanimivo bežno pregledati nekatere pomembnejše 
dogodke. Prve načrte in karte, izdelane na glinastih 
ploščicah in papirusu ali vklesane v kamnu, zasledi-
mo po 4. tisočjetju pred n.št. v Mezopotamiji, Egiptu, 
na območju Grčije in drugje. Najstarejše ohranjeno 
kartografsko delo v Evropi je stenska risba Capode-
Imotska katastrska mapa, najdena v severni Italiji 
(slika. 1, naslovna stran), ki se uvršča v obdobje med 
leti 1600 in 1400 pred. ni t . Prikazuje kompleks 
bronastodobnega selišča z z njivami, nasadi, potoki, 
vodnjaki in potmi, risbe ljudi in konja so dodane 
kasneje. 

Obdobje Rimljanov na Slovenskem je poveza-
no z nastajanjem rimskih veleposestnikov - latifundij 
in izdelavo katastra, ki je bil osnova za pobiranje 
zemljiškega davka. Po itenerarijah so nastajale Tabu-
lae pietae, cestni zemljevidi posameznih pokrajin 
rimskega inperija, med katerimi je najbolj znan 
Castorijev cestni zemljevid oziroma kasnejša kopija 
Tabula Peutingeriana iz 4. st. n i t . Na 11 metrov 
dolgem pargamentnem svitku je prikazan zemljevid 
ozemlja rimskega imperija (vljučeno je slovensko 
ozemlje) z izhodiščem v Rimu. Reke so oznečene z 
debelimi vijugastimi črtami, pogorja s silhueto gričev, 
naselja pa z risbami stavb, obzidij in stolpov. Dodat-
no so označeni elementi poštne karte (cestne in 
poštne postaje s prenočišči in zamenjavo konj. 

Posledica nadaljnega zgodovinskega in gospo-

darskega razvoja je bila stagnacija geodezije in z njo 
kartografije, ki se je začela krepiti šele po letu 1300. 
Na Slovenskem so od leta 1200 spremljali zemljiške 
spremembe in dajatve v urbarjih, ki predstavljajo 
zametke kasnejšega katastra zemljišč. Med številnimi 
kartografi tistega časa velja omeniti Nizozemca 
Mercatorja, ki je zaslovel s svojo projekcijo in leta 
1585 izdelanim prvim Atlasom sveta. V 17. stoletju 
je na našem ozemlju deloval topograf in kartograf 
Janez Vajkard Valvasor. Njegovo najpomembnejše 
delo je Slava vojvodine Kranjske (1689), ki predsta-
vlja obsežen topografsko-zgodovinski oris Kranjske 
(Perspektivna karta Cerkniškega jezera - 1684 - slika 
2). Za geodezijo je bil zelo pomemben razvoj evide-
ntiranja podatkov o zemljiščih, vezanih na lastnino, v 
katastrih zemljišč. Pri katastrih gre za popis zemljišč, 
ki ga izvaja država zaradi pridobitve kriterijev za 
določitev enotne zemljiške davčne odmere. Razvijali 
so se od Milanskega katastra (izdelan na geometrični 
osnovi po parcelah) v začetku 18. stoletja do katas-
trov v Avstriji, ki obsegajo tudi naše ozemlje, v raz-
ličicah Terezijanskega, Jožefinskega in Franciscej-
skega katastra. 

Terezijanski kataster (1748-1756) še nima vseh 
značilnosti katastra, saj je bila velikost zemljišč 
ocenjena in ne izmerjena. Jožefinski kataster 
(1785-1789) je nastal z izvedbo katastrske izmere po 
katastrskih občinah, v okviru katerih se je izvršil 
popis in napoved donosa zemljišč. Franciscejski 
kataster (1817-1867), kot stabilni kataster, je bil 
vzpostavljen z natančno izmero zemljišč, kjer je 
ročni sistem merjenja nadomestilo merjenje z 
merilnimi instrumenti. Originalne katastrske mape so 
bile izdelane v merilu 1:2880 kot grafičen izris 
merjenj na terenu. Sledil je Reambulančni kataster v 
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drugi polovici 19. stoletja, ki je uvedel spremembe in 
nekatere dopolnitve prejšnjih nevzdrževanih stanj. 
Vzdrževanje katastra med vojnama je bilo slabo, 
Sele po letu 1950 se je v Jugoslaviji začelo načrtne je' 

urejati katastrsko dokumentacijo (1952. leta je bil 
sprejet zakon o obdavčenju zemljišč na osnovi 
katastrskega dohodka). 

Geodezija se je že v preteklosti s strokovnim 

Slika 2. 
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delom vključevala v tehnična dela pri regulacijah 
vodotokov, urejanju gozdov in kmetijskih zemljišč, 
gradnji cest in železnic ter utrdb in drugih nalog, 
vezanih na izmero terena. Med kartografi po Valva-
sorju so za našo deželo pomembnejši Florjančič s 
Korografsko karto vojvodine Kranjske (1744), 
Freyer s Posebno karto vojvodine Kranjske (1846), 
Kozler z Zemljovidom slovenskih dežel (1853) in 
številni drugi kartografi s Selanom in njegovim slo-
gom izdelave kart po drugi svetovni vojni. 

Omeniti bi morali vsaj še Herbesteina, pa 
Steinberga, Mraka, Vego, Šemerla, Ressla, Fabiani-
jain mnoge druge, ki so dali pomemben prispevek 

UDK 631.6(497.12) 

MELIORACIJE 
Marjeta Natck 

pri zakoličevanju bodoče dejavnosti kartografije in 
geodezije v gospodarskem in družbenem okolju. 
Poleg tega kratkega in površnega pregleda nekaterih 
dosežkov, predvsem na področju kartografije, je bilo 
izvedenih še veliko drugih projektov na področju 
današnje inženirske geodezije; začel se je razvoj 
fotogrametrije, preciznejših geodetskih merjenj in 
drugih aktivnosti. Tako je bil začrtan razvoj geodezi-
je, vede, ki ima svojo bogato preteklost in iz tega 
izhajajočo strokovno razvejano sedanjost. 
1. Korošec, B., 1978. Naš prostor v času in projekci-

ji, Geodetski zavod SRSs sodelovanjem Geodet-
ske uprave SRS, Ljubljana. 

UDC 631.6(497.12) 

Z urbanizacijo, industrializacijo in spremljajočo infrastrukturno izgradnjo sc jc v povojnem času 
močno zmanjšal obseg najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč. V obdobju 1938 - 1974 se je v 
Sloveniji zmanjšala površina njiv in vrtov za 94000 ha (statistični podatki). Na drugi strani pa jc 
vseskozi slediti še proccsu dcagrarizacijc in s tem opuščanju zlasti oddaljenih in težje dostopnih 
kmetijskih zemljišč. Tako smo sc v sedemdesetih letih znašli v konfliktni situaciji, ko želimo 
pridelati več in kvalitetnejše hrane, primanjkuje pa nam kvalitetnih kmetijskih zemljišč. 

Poleg že uveljavljenih, a še ne zadosti vsestran-
sko proučenih pospeševalnih ukrepov na obstoječih 
kmetijskih zemljiščih ( ustrezna uporaba umetnih 
gnojil in zaščitnih sredstev, izbira ustreznih semen in 
boljša obdelava ) se je ponudila možnost pridobiva-
nja oziroma izboljšave zemljišč z melioracijami. 

Melioracije so vsi hidro - in agromelioracijski 
posegi, ki naj bi ustvarjali možnosti za novo ali pa 
izboljšali pogoje za intenzivnejšo pridelavo kmetij-
skih kultur na zemljiščih z doslej neustreznimi fizi-
kalnimi, kemijskimi biološkimi in drugimi prostorsko 
- ureditvenimi pogoji 

Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih iz leta 1979 
ločimo hidromelioracije in agromelioracije. Hidro-
melioracije obsegajo ureditev režima površinskih 
voda z regulacijami naravnih vodotokov, izgradnjo 
zadrževalnikov in drugih protipoplavnih in protiero-
zijskih objektov ter ureditev talnega vodnega režima 
z izgradnjo osuševalnih in namakalnih sistemov. 
Agromelioracije pa obsegajo ukrepe, ki izboljšujejo 

fizikalne, kemijske in biološke lastnosti tal (apnenje, 
ravnanje površja, krčenje drevesne rasti in grmičev-
ja, ureditev teras, gorskih in kraških pašnikov in 
podobno) ter omogočajo izboljšavo dostopa in pre-
voza na kmetijsko zemljišče. 

V Sloveniji so začeli sistematično izvajati meli-
oracije po letu 1973, ko sta bila sprejeta Zakon o 
kmetijskih zemljiščih in Zakon o vodah. 

Odbor za melooracije na Republiškem komite-
ju za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (do nedav-
nega pri Zvezi vodnih skupnosti) vodi melioracijske 
posege ločeno po naslednjih kategorijah: hidromelio-
racije - osuševanje, hidromelioracije - namakanje, 
agromelioracije v hribovskih predelih, nižinske 
agromelioracije in obnova ali ureditev trajnih nasa-
dov. 

Po letu 1973 so meliorirali preko 15% kmetij-
skih zemljišč. Najobsežnejša kategorija posegov 
hidromelioracije - osuševanje obsega okoli 50% vseh 
melioriranih zemljišč. Njeni številni nepredvideni 

18 



Tabela 1: Obseg izvedenih melioracij v Sloveniji med letoma 1973 in 1989 

hidromelioracije agromelioracije 
osuše- nama- hrib. nižin. trajni 

Obdobje vanje kanje obm. obm. nasadi 

1973-1975 3636 175 - 70 -

1976-1980 13869 53 - 494 -

1981-1985 28248 804 15514 4973 1124 
1986-1988 18211 2604 11502 10971 3156 
1988-1989 6765 1975 4628 6368 773 

Skupaj 70729 5611 31644 22867 5053 

Vir. Republiški komite za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

negativni učinki so že zgodaj vzbudili dvom o ustre-
znosti in uspešnosti načrtovanih ukrepov. 

Z obsežnimi melioracijskimi posegi se vse bolj 
uveljavlja industrijski način kmetovanja s povečano 
pridelavo in manjšim vloženim delom pri obdela-
vi,potrebna pa so bistveno večja vlaganja kot pri 
tradicionalnem, ekološko prilagojenem kmetijstvu. 

Melioracije neposredno in posredno vplivajo 
na množico geografskih pojavov in procesov. Na 

osnovi dokumentiranega gradiva, letalskih posnet-
kov, meritev, anket in intervjujev je mogoče rekon-
struirati območja stare, klasične agrarne pokrajine 
pred posegi in jih primerjati z obstoječim stanjem. Z 
melioracijami se močno spremeni zunanja podoba 
agrarne pokrajine, predvsem raba tal. Sprememba je 
ponazorjena na primeru Ajdovskega polja in vseh 
melioracijsko - komasacijskih območjih v občini 
Ajdovščina ( Karti 1,2 in tabeli 2,3 ) 

Tabela 2 : Raba tal na melioracijsko - komasacijskih območjih v občini Ajdovščina 

1975 1986 

Zemljiška površina površina 
kategorija ha delež ha delež 
njiva 998,5 31,2 1917,5 60 
travnik 1653 51,7 786,25 24,6 
sadovnjak 35,25 1,1 60,5 1,9 
vinograd 89,25 2,8 114,5 3,6 
gozd 158 4,9 113,75 3,6 
živice 112,5 3,5 23 0,7 
pozidane pov. 43,25 1,4 68 2,1 
kanali,vodotoki 28,25 0,9 52,25 1,6 
poljske poti 42 1,3 33 1 
dovoz, ceste 35 1,1 26 0,8 
ž. proga 2 0,1 2 0,1 

skupaj 3197 100 3196,75 100 

Vin CAS (ciklično aerosnemanje) 1975, CAS 1986 

19 



AJDOVSKO POLJE 
RABA TAL LETA 1975 

l e g e n d a 

n n j i v a 

t t r a v n i k 

p p a š n i k 

s s a d o v n j a k 

v v i n o g r a d 

g g o z d 

u p o z i o a n e p o v r š i n e 

2 2 i v i c e 

— . . n e s k l e n j e n a 2 i v a m e j a 

<><;« p o s a m e z n a d r e v e s a 

v u v o d e i n n e r o d o v i t n o 

c e s t a 
p o l j s k a p o t 

„ . m e l i o r a c i j s k i j a r e k 

20 



AJDOVSKO POLJE 
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Tabela 3: Raba tal na A jdovskem polju 

1975 1986 

Zemljiška površina površina 
kategorija ha delež ha delež 

njiva 21 9,9 115,9 55,1 
travnik 172,3 81,3 90,6 43,1 
gozd 3,2 1,5 - -

živice 14,4 6,8 0,2 0.1 
pozidane pov. 0,4 0,2 2,7 1,3 
nerodovitno 0,6 0,3 0,8 0,4 

Skupaj 211,9 100 210,2 100 

Vin CAS 1975, CAS 1986 

Interpretacija letalskih posnetkov iz let 1975 in 
1986 (pred posegi in ponjih) kaže na velike spre-
membe v obsegu osnovnih zemljiških kategorij. Na 
vseh melioriranih območjih se je močno povečal 
delež njivskih površin na račun travniških in v manj-
ši meri gozdno - grmovnih zaplat in živih mej. S 
pravilnejšo parcelno strukturo je skrajšana dolžina 
poljskih poti in dovoznih cest, izgradnja osuševalnih 
sistemov pa je terjala izkop številnih novih kanalov 
in jarkov. 

Spremembe v rabi tal kot posledice melioracij 
ne pomenijo le povečanja površin najvrednejših 
zemljiških kategorij in možnost večje pridelave, 
temveč pomenijo poseg v celoten kompleks geograf-
skih pojavov in procesov.Kot takšne so gotovo us-

trezen predmet geografskega proučevanja, pri kate-
rem bodisi ugotavljamo učinke, jih vrednotimo, ali 
pa na osnovi obojega izdelamo simulacijski model, s 
katerim že v načrtovalski fazi opozorimo na posledi-
ce posegov. 

Program usposabljanja kmetijskih zemljišč v 
Sloveniji, Republički komite za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 1990. 

De ta Ijni podatki o komasaciji, Geodetski zavod SRS, 
Ljubljana, 1989. 

Analiza razvojnih možnosti na področju kmetijskih 
zemljišč za obdobje 1991 - 1995, Zveza kmetij 
skih zemljiških skupnosti Slovenije, Ljubljana, 
1989. 
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r e g i o n a l n a g e o g r a f i j a 
UPK 711.451 : 312.9(497.12) 

SLOVENSKE OBČINE - GOSTOTA POSELITVE 
Drago Perko 

UDC 711.451 : 312.9(497.12) 

V tej in naslednjih Številkah Geografskega obzornika bomo objavili nekaj značilnih podatkov za 
slovenske občine. Podatke bomo prikazovali s kartami. Te bodo v glavnem celostranske in tako 
dovolj velike, da jih bodo učitelji lahko uporabljali pri pouku (razmnoževanje s fotokopiranjem, 
fotokopiranje na prosojniee). Spremno besedilo bo kratko in bo v glavnem opozarjalo le na 
najbolj pomembne značilnosti in zanimivosti. Ker so se mariborske občine žc večkrat delile in 
združevale, smo jih zaradi časovne primerjave upoštevali skupaj kot eno občino. Tokrat je na 
vrsti gostota prebivalstva. 

Slika 4 prikazuje gostoto prebivalstva leta 
1880. V razredu z gostoto pod 40 ljudi na km 2 je 10 
današnjih občin. Najmanjšo gostoto imajo občine 
Jesenice (20), Radovljica (28), Kočevje (30), Mozir-
je (30), Tolmin (33), Cerknica (33), Ilirska Bistrica 
(33), Tržič (35), Postojna (37) in Logatec (37 ljudi 
na km2). V razredu od 40 do 59 ljudi na km 2 je 20 
občin, kar je največ od vseh razredov. V razredu od 
60 do 79 je 14, v razredu od 80 do 99 pa 11 občin. 
V razredu nad 100 ljudi na km 2 je le 5 občin. Naj-
večjo gostoto ima občina Ljubljana Center (čez 
6000), nato pa sledijo občine Piran (231), Izola 
(196), Trbovlje (106) in Koper (104). 

Pokrajinsko gledano so tako najredkeje nase-
ljene občine, kjer prevladujeta alpski ali (in) kraški 
svet, najgosteje pa občine s prevlado submediteran-
skega in subpanonskega sveta. 

Slika 5 prikazuje stanje okroglih sto let kasneje, 
to je leta 1981. V prvem razredu je le še 7 občin. 
Najbolj redko so poseljene občine Tolmin (23), 
Kočevje (24), Cerknica (30), Mozirje (31), Ilirska 
Bistrica (31), Sežana (34), Črnomelj (36). V drugem 
razredu je 8 občin (100 let prej kar dvajset), v tret-
jem 11, v četrtem 13 in v zadnjem kar 21 (sto let 
prej le 5). Najgosteje so naseljene ljubljanske, obalne 
in zasavske občine, poleg njih pa še občine Kranj, 
Domžale, Vrhnika, Maribor, Ptuj, Celje, Velenje, 
Žalec, Ljutomer in Lendava. 

V sto letih se je gostota zmanjšala v občinah 
Tolmin (za 30 %), Sežana (za 29 %), Črnomelj (za 

20 %), Kočevje (za 20 %), Šmarje pri Jelšah (za 
12 %), Metlika (za 11 %), Cerknica, Ilirska Bistrica, 
Idrija, Ribnica in Trebnje (v zadnjih petih občinah 
za 1 in 10 %). 

Slika 1 prikazuje s črno barvo vse občine, ki 
imajo leta 1880 gostoto prebivalstva nižjo od slo-
venskega povprečja, ki znaša 58 ljudi na km2 , slika 2 
razmere leta 1981, ko je povprečna gostota Sloveni-
je 93 ljudi na km2 , in slika 3 razmere leta 2001, 
kakršne bodo, če se bo nadaljeval trend iz obdobja 
med letoma 1961 in 1981. 

Leta 1880 je nadpovprečno poseljenih pO 
občin, ki zavzemajo 12 425 km 2 ali skoraj dve tre-
tjini ozemlja Slovenije. To so občine na ljubljanskem 
in zasavskem območju in praktično vse občine na 
območju submediteranskega in subpanonskega sve-
ta. Leta 1981 je nadpovprečno poseljenih 24 občin, 
ki pa zavzemajo le še 6 034 km 2 ali precej manj 
kot tretjino ozemlja Slovenije. Leta 2001 pa bo 
nadpovprečno poseljenih le še 18 občin s 
4 034 km 2 ali manj kot petino površine Slovenije. 
To so občine na območju Ljubljane, Celja, Kranja in 
Maribora in obalne občine. To kaže na izrazito 
koncentracijo prebivalstva le na določenih območjih 
Slovenije: ob obali in na ravninskem svetu. V resnici 
je koncentracija prebivalstva še večja, saj se mnoge 
občine raztezajo od ravninskega do hribovskega in 
gorskega sveta, to pa ponekod precej omili povpre-
čne vrednosti. 

Če predstavljene podatke nekoliko posplošimo, 



Slika 1: Občine z manjšo gostoto prebivalstva (črno) od povprečja Slovenije leta 1880 

Slika 2: Občine z manjšo gostoto prebivalstva (črno) od povprečja Slovenije leta 1981 

Slika 3: Občine z manjšo gostoto prebivalstva (črno) od povprečja Slovenije leta 2001 
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potem lahko zaključimo, da se je v sto letih koncen-
tracija prebivalstva Slovenije prestavila s submedite-
ranskega in subpanonskega sveta, ki sta imela v 
preteklosti določene prednosti, predvsem za kmetij-
stvo kot vodilno gospodarsko dejavnost v tistem 
času, na ožji obalni pas in ravninski svet. To pa 
pomeni na eni strani probleme na območjih prazne-

nja (propadanje kulturne pokrajine: opuščanje nase-
lij, zaraščanje kmetijskih površin in podobno) in 
probleme na območjih koncentracije (onesnaževa-
nje, pomanjkanje vode, spreminjanje namembnosti 
kmetijskih zemljišč in podobno). 

Prihodnjič bomo spregovorili o gibanju števila 
prebivalstva. 

Slika 4: Gostota prebivalstva po občinah Slovenije leta 1880 
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Slika S: Gostota prebivalstva po občinah Slovenije leta 1981 



UDK 916.80 ; UDK 908.680 UDC 916.80 ; UDC 908.680 

NAMIBIJA 
Karel Natek 

V članku so predstavljene osnovne naravna- in družbenogeografske značilnosti nove neodvisne 
države Namibijc. Njihovo poznavanje je geografu potrebno za razumevanje njenega nadaljnjega 
razvoja, ki bo obremenjen z neugodnimi naravnimi razmerami in še posebej z dediščino stoletne 
kolonialne odvisnosti. 

C)s n o v n i p o d a t k i (1): 
Velikost: 823 168 k m 2 

Število prebivalcev: 1,6 mil. (1986) 
Gostota: 2 preb. /km 2 

Prebivalci: bantujska ljudstva (Ovambo 33 %, Here ro 
5 %, Basubija in Vaje je 3 %), Hotentoti, 
Grmičarji , belci 8 % (Afrikanerj i 71 %, 
Nemci 17 %), mešanci (Basters) 6 % 

Uradni jeziki: afrikanski, angleški, nemški od 1984 
Glavno mesto: Windhoek (120 000 preb, 1986) 
Narodni dohodek: 755 USD/prebivalca v povprečju; pri 

belcih 5 357 USD (1985) 
Gospodarstvo: rudarstvo (60 % družbenega bruto proiz-

voda: diamanti, uranova ruda, baker, 
svinec, cink, volfram), živinoreja (kara-
kulske ovce, govedo) 

Neodvisnost: 21. 3. 1990 

Po dolgotrajnem merjenju moči v južni Afriki 
je svet dobil novo neodvisno državo Namibijo, ki je 
nastala na enem zadnjih ostankov nekdanjih koloni-
alnih imperijev. Kot je bila težavna 15-letna osvobo-
dilna vojna namibijskih črnskih ljudstev, jim tudi v 
neodvisnosti ne bo lahko zaradi zelo neugodnih 
naravnih razmer (če izvzamemo veliko rudno bogas-
tvo), nasprotij med rasnimi skupinami ter popolne 
gospodarske navezanosti na JAR. 

Poleg želje, da dežela ne bi krenila po stran-
poteh nedemokratičnega razvoja, potrebuje geograf 
še nekaj pojasnil o okoliščinah, ki so to deželo držale 
v kolonialni odvisnosti skoraj do konca 20. stoletja in 
o njenih razvojnih možnostih v naslednjih letih. 

HISTORIČNO-GEOGRAFSKI RAZVOJ 

Najstarejši prebivalci dežele so Bušmani ali 
Grmičarji, ki so kot nomadski lovci - nabiralci živeli 

v suhih stepah Kalaharija (le nekatere skupine še 
občasno živijo na ta način). V 13. stoletju so iz 
Vzhodne Afrike prišli živinorejski predniki Hotento-
tov, ki so poselili osrednje (Namaland) in severoza-
hodne dele (Kaokoveld). Bantujska ljudstva so prišla 
razmeroma pozno, šele v 17. in 18. stoletju ter zased-
la najugodnejša območja na osrednji visoki planoti 
(Ilerero) in na severu (Ovambo). 

Pomanjkanje naravnih pristanišč ter negosto-
ljubna puščava Namib sta dolgo onemogočala dos-
top v notranjost. Šele po 1761 so začeli prihajati iz 
kapske province, takratne nizozemske kolonije, prvi 
burski naseljenci. 1792 so Nizozemci zavzeli tudi 
Walvis Bay, poleg Luderitza edino naravno pristani-
šče, ki so jim ga 1878 odvzeli Britanci. 

1884 je bremenski trgovec Adolf Liideritz 
kupil prva zemljišča za naselbino, ki še danes nosi 
njegovo ime. Istega leta je Nemčija na osnovi po-
godb o varovanju črnskih plemen razglasila protek-
torat nad deželo in jo odtlej upravljala kot kolonijo 
pod močnim vplivom vojske. V tem kratkem obdob-
ju, ki je trajalo le do 1915.1eta, se je v veliki meri 
izoblikovala današnja podoba poselitve, gospodar-
skih dejavnosti in infrastrukture. 

Priseljevanje iz Nemčije je bilo zelo skromno, 
pač pa je v deželi ostalo precej vojaškega osebja, ki 
so jim dodeljevali posestva po 5000 hektarjev po 
nizki ceni 30 pfenigov za hektar. Do 1913. leta je s 
finančno pomočjo nemške države nastalo 1042 
kmetij (88 % nemških, ostalo burske na jugu) (2, 
162). Zemljo za te kmetije so jemali pastirskim 
Hererom in Namam, ki so se 1904 temu uprli. 
Nemci so odgovorili s krvavim genocidom, v kate-
rem je izginilo skoraj 3/4 Hererov. Obema ljud-
stvoma so zaplenili vse imetje in jim vsilili stroga 
pravila (do nedavnega se je celotno ozemlje, pose-
ljeno z belci, imenovalo Police Zone - Policijsko 
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območje). V tem času je poljedelsko ljudstvo 
Ovambo na severu dežele živelo razmeroma svobo-
dno, saj jih Nemci niso uspeli pokoriti. 

Po kapitulaciji nemške kolonialne vojske je 
deželo 1915 zasedla južnoafriška vojska. Društvo 
narodov je 1920 zaupalo mandat nad bivšo nemško 
kolonijo britanski kroni, upravo pa Južnoafriški uniji. 
Slednja je to smatrala kot neke vrste aneksijo in v 
naslednjih letih z naseljevanjem belega prebivalstva, 
uvedbo apartheida in popolno vključitvijo Namibije 
v lastni gospodarski sistem to tudi de facto dosegla s 
priključitvijo Jugozahodne Afrike kot pete province 
1949.1eta. 

OZN je po 2. svetovni vojni organizirala za vse 
nekdanje kolonije, ki niso bile zrele za osamosvoji-
tev, sistem pokroviteljstva (trusteeship), ki ga Južno-
afriška unija ni sprejela. Tako ni bila Namibija niti 
ozemlje OZN pod pokroviteljstvom niti južnoafriška 
kolonija. 

V letih 1962-1963 je J AR začela izvajati t. im. 
Odendaalov načrt, s katerim so dokončno uvedli 
apartheid. Poglavitni namen načrta je bilo vsestran-
sko izboljšanje življenjskih pogojev za belo prebival-
stvo (izgradnja infrastrukture, industrializacija, oskr-

ba z vodo, zdravstvo, zaokroževanje območij, pose-
ljenih z belci, ustanovitev črnskih rezervatov ter loči-
tev belskih in črnskih območij). V naslednjih letih je 
po tem načrtu nastalo 10 rezervatov (homelands), 
belcem pa je ostalo 420 000 km 2 dežele (55 %), 
večinoma na osrednji planoti. Rezervati so dobili 
določeno samoupravo na osnovi plemenske ureditve, 
vendar je črnsko prebivalstvo lahko izbiralo samo 
tretjino svojih predstavnikov, ostale je imenovala in 
plačevala Pretorija (3, 52-53; 4, 205-209). 

Iz odpora črnskega prebivalstva je v 70-ih letih 
nastala osvobodilna organizacija SWAPO (South-
-West African People's Organisation), ki je imela 
največ podpore na severu med ljudstvom Ovambo. 
Iz tega večinskega ljudstva izhaja tudi njen voditelj 
Sam Nujoma, ki je iz Lusake vodil gverilsko osvo-
bodilno vojno. 

Politika apartheida je naletela na močan odpor 
tudi med delom belega prebivalstva, zlasti pripadniki 
luteranske in anglikanske cerkve. Iz vseh teh naspro-
tnikov, z izjemo levega krila gibanja SWAPO, je 
nastala Narodna konvencija s ciljema borbe za pra-
vico vseh prebivalcev Namibije do samoodločbe in 
odpravo apartheida. 

Slika 1: Poglavitna poselitvena območja v Na m i bi ji pred uvedbo apartheida 
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G Grmičarji 
H Herero 
V Vaje je 
B Basubija 

bantujska ljudstva 

khoisanska ljudstva 

Afrikanerji 
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Zaradi pritiska svetovne javnosti je J AR 1973 
dopustila možnost samoodločbe narodov, vendar za 
vsako etnično skupino posebej. Belo prebivalstvo bi 
zagotovo glasovalo za priključitev k JAR, rezervati 
pa bi se lahko odločali med samostojnostjo (ki real-
no ne bi bila mogoča) ali trajno unijo z JAR. Ker 
OZN te možnosti ni sprejela, saj je vedno zahtevala 
pravico do samoodločbe za celotno deželo, je sledila 
gospodarska blokada JAR. 

JAR je končno začela popuščati in je 1977 
imenovala generalnega upravitelja Namibije, ki naj 
bi vodil deželo v prehodnem obdobju do neodvis-
nosti. Počasi so začeli ukinjati apartheidske predpise. 
Generalni upravitelj je imel vse pristojnosti, razen v 
letih 1979-1983, ko je imela zakonodajno oblast 
ljudska skupščina in izvršno ministrski svet, ki so jih 
izvolili južnoafriškemu režimu naklonjeni prebivalci. 
Ker se ti inštituciji po mnenju JAR nista izkazali, da 
sta sposobni samostojno voditi deželo, jih je JAR 
ukinila in vse pristojnosti vrnila generalnemu upravi-
telju. Tega je 1985 zamenjala prehodna vlada, ki je 
bila sestavljena iz pripadnikov koalicije šestih strank 
(MPC - Multi-Party Conference), v kateri je prevla-
dovala bela DTA (Democratic Turnhalle Alliance). 
Svetovna javnost te vlade ni priznala, OZN pa je za 
edinega zakonitega predstavnika namibijskega ljud-
stva razglasila gibanje SWAPO. 

Na osnovi resolucije OZN št. 435 in uspešnih 
pogajanj med Angolo, Kubo in JAR se je 1988 
končno začel postopek osamosvojitve Namibije. Do 
1. 7. 1989 se je umaknila vsa južnoafriška vojska 
(razen 1500 mož), v deželo je prišlo 1500 članov 
civilnega in 4600 vojaškega kontingenta OZN, gve-
rilci SWAPO in preko 50 000 beguncev, večinoma 
iz Zambije (5, 282-283; 6, 381-385). 

Na volitvah v ustavodajno skupščino 
1. 11. 1989 je prepričljivo zmagal SWAPO in 
21. 3. 1990 je Namibija dokončno postala neodvis-
na država Republika Namibija s predsednikom 
Samom Nujomo. 

RAZVOJNA IZHODIŠČA IN MOŽNOSTI 

Evforično praznovanje neodvisnosti bo kmalu 
minilo in tudi v tej deželi razvoj verjetno ne bo 
potekal gladko. Dežela ima sicer določene prednosti 
pred drugimi afriškimi državami, žal pa tudi mnogo 

ovir, ki so posledica dosedanjega družbenega razvo-
ja, deloma pa tudi naravnih razmer. 

Prednosti Namibije: 
1. malo prebivalcev 
2. veliko rudno bogastvo 
3. zadosti energetskih virov 
4. veliko kvalificirane delovne sile 
5. solidno razvita infrastruktura 
6. brez beguncev in ozemeljskih sporov s sosednjimi 

državami 
Ovire nadaljnega razvoja: 

1. popolna gospodarska, politična in kulturna 
odvisnost od JAR 

2. slabo razvita predelovalna industrija 
3. velike razlike med črnskim in belskim prebi-

valstvom, pa tudi med črnskimi ljudstvi 
4. veliko pomanjkanje vode in stalna grožnja 

suše za živinorejce 
5. malo možnosti za mirno sožitje črnske večine 

in belske manjšine (primera: Angola, Zim-
babve) 

6. nevarnost nadvlade ljudstva Ovambo, ki je 
nosilo glavno breme osvobodilne vojne 

7. nevarnost usmeritve družbenega razvoja v 
skrajno levo smer zaradi prevlade SWAPO v 
novem parlamentu, kar bi zaostrilo odnose z 
JAR, ki bo stalno prisotna kot zaščitnica bele 
manjšine južnoafriškega izvora 

8. nepovezanost in nesorazmerje med 
gospodarskima sistemoma belskega in 
črnskega prebivalstva 

Ne želim zahajati v napovedovanje bodočega 
družbenega razvoja Namibije, marveč samo pred-
staviti najpomembnejše naravno- in družbenogeo-
grafske značilnosti, od katerih bo v veliki meri odvi-
sna njena nadaljnja usoda. 

NARAVNE R A Z M E R E 

Deželo sestavljajo tri velike pokrajinske enote, 
ki si sledijo od vzhoda proti zahodu: 
1. Kalaharijska kotlina 
2. Visoke robne planote 
3. Obalni pas 

1. Kalaharijska kotlina leži v n.m.v. od 600 do 
1000 m in se počasi dviguje proti zahodu. V osred-
njem delu jo pokrivajo paleogenski, pretežno peščeni 
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sedimenti, na zahodnem robu pa prihajajo na dan 
paleozojske in predkambrijske plasti. To območje 
dobiva samo 150 - 200 mm padavin in je ogromno 
brezvodno prostranstvo suhe stepe in polpuščave, v 
kateri so bili sposobni preživeti samo nomadski 
Grmičarji. Celotno območje je brez odtoka v morje, 
kratkotrajni vodni tokovi se končujejo v slanih 
kotanjah (ang. pan=ponev) ali močvirjih (močvirje 
Ngami na severu Bocvane). 

2. Visoke robne planote so najugodnejša 
območja za poselitev. Od vzhoda se neopazno dviga-
jo iz Kalaharijske kotline, na zahodni strani pa se 
proti obalnemu pasu stopničasto spuščajo v visokih 
in strmih stopnjah. Povprečno ležijo v n. m. v. od 
1400 do 1800 m, nad njimi se dvigajo osamelci in 
osamela hribovja do 2400 m, najvišje na zahodnem 
robu (Brandberg, 2610 m). Planote so zgrajene iz 
paleozojskih in predkambrijskih kamnin, v katerih je 
veliko rudnega bogastva. 

Poglavitni naravni dejavnik poselitve planot je 
majhna množina padavin in splošno pomanjkanje 
vode. V severnem delu (Ovamboland) je od 500 do 
600 mm padavin, kar še omogoča rast nizkotravne 

savane. To območje je edino v Namibiji, kjer je 
možno tudi poljedelstvo (koruza, proso) in tu živi 
najštevilnejše ljudstvo Ovambo. 

Osrednji del planot je Damaraland, ki je zaradi 
večje nadmorske višine (1700 - 2200 m) in množi-
ne padavin, ki še omogočajo ekstenzivno govedorejo 
in mestoma poljedelstvo (300 - 500 mm), najgoste-
je poseljen z belci. Tu leži tudi glavno mesto Wind-
hoek. 

Planote Namalanda na jugu so nekoliko nižje 
(1400 - 1800 m), vendar dobijo že tako malo 
padavin, da je možna le še ekstenzivna ovčereja 
(100 - 200 mm). Rastje je večinoma suha stepa, ki 
jo zaradi pretirane paše zarašča trnasto grmičje. 

3. Obalni pas zavzema od reke Kunene na 
severu do Port Nollotha v JAR 1500 km dolga in 
50 - 130 km široka puščava Namib, ki je v pretež-
nem delu prava peščena ali skalnata puščava z nez-
natnimi množinami padavin (Luderitz 17 mm). 
Puščava je nastala zaradi hladnega Benguelskega 
toka, ki teče vzdolž obale od juga proti severu in 
prinaša puščavi samo pogoste megle. V južnem delu 
puščave okrog Luderitza in ustja reke Oranje so 

Slika 2: Tipi vegetacije v N amibiß 

Legenda: 
1 puščava s skromnim grmič jem. in sukulentnim rastjem 
2 peščena puščava Kalaharija s skromnim travnatim rastjem 
3 slana puščava 
4 suha stepa karujskega tipa z nizkim grmič je m, 

sukulenti in pritlikavim drevjem 
5 suha stepa in po/puščava z akacijami 
6 suha stepa z redkim grmič jem 
7 nizkotravna savana z akacijami in mlečki 
8 galerijski gozd 
9 močvirja s papirusom in trstičjem 
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bogata nahajališča diamantov, zaradi česar je preko 
600 km dolg in do 100 km širok pas puščave od 
Walvis Baya do ustja reke Oranje popolnoma zaprt 
in pod strogim nadzorom lastniške družbe. 

Pri obravnavanju Namibije je potrebno izdvo-
j i t i dvoje najpomembnejših naravnih značilnosti: 
v e l i k o rudno bogastvo ter pomanjkanje vode. 

RUDNO BOGASTVO 

Rudarstvo je najpomembnejša gospodarska 
d e j a v n o s t , saj daje kar 60 % bruto družbenega pro-
i z v o d a . Najdišča so raztresena po vsej deželi, vendar 
lahko izdvojimo štiri najpomembnejša rudarska 
območja: 
1. okrog Lüderitza in ustja reke Oranje (diamanti) 
2. Swakopmund (uran) 
3. Tsumeb-Grootfontein-Otavi (barvne kovine) 
4. Windhoek-Okahandja-Karibib (barvne kovine) 

V južnem delu puščave Namib, zlasti okrog 
ustja reke Oranje, leži eno od večjih nahajališč 
diamantov na svetu. Odkrili so ga Nemci 1908. leta, 
zdaj pa ga izkorišča družba Consolidated Diamond 
Mines, ki je podružnica družbe De Beers Consolida-
ted Mines of South Africa. Sprva so iskali diamante 
na površju in v zgornjih plasteh puščavskega peska, 
nato na severnem bregu reke Oranje, danes pa 
predvsem v njenem ustju, vzdolž obale in na konti-
nentalnem šelfu. Zaradi diamantov se je močno 
razvilo mesto Lüderitz, saj so jih prvič odkrili v 
puščavi prav na robu mesta. Po letu 1928 se je teži-
šče proizvodnje prestavilo k ustju reke Oranje, 1965 
pa so prestavili še vse pristaniške dejavnosti iz Lüde-
ritza v Port Nolloth v JAR, tako da je mesto po 
propadu ribiške industrije štelo 1984. leta samo še 
5000 prebivalcev. Proizvodnja diamantov upada in 
je 1985 znašala 45 000 karatov industrijskih in 
865 000 karatov okrasnih diamantov (4 % svetov-
ne proizvodnje, 5. na svetu) (7, 473-475). 

1968. leta so v bližini reke Oranje pri kraju 
Rosh Pinah odkrili še velika ležišča svinca, cinka in 
srebra, ki jih prav tako izkorišča JAR. 

Drugo pomembno rudarsko območje so ura-
novi rudniki severovzhodno od Svvakopmunda, ki jih 
izkorišča družba Rössing Uranium Ltd., ki je tudi v 
celoti pod vplivom JAR. S proizvodnjo so pričeli 
leta 1976 in letno predelajo okrog 60 mil. ton rude 

ter pridobijo 4000 - 5000 ton koncentrata urano-
vega oksida (9 - 10 % svetovne proizvodnje, 5. na 
svetu) (7, 475). 

Tretje rudarsko območje je v trikotniku med 
mesti Tsumeb, Grootfontein in Otavi na severu 
dežele. V apnenčastih skladih pridobivajo rudo, ki 
vsebuje baker, svinec, cink, srebro, kadmij in germa-
nij. S pridobivanjem so pričeli Nemci 1907, ko so 
zgradili 567 km dolgo ozkotirno železnico do prista-
nišča v Swakopmundu. Od 1947 dalje koplje rudo 
Tsumeb Corporation Ltd, konzorcij britanskih in 
ameriških firm. V okviru podjetja je tudi edina talil-
nica bakra in svinca v Namibiji (7, 475). 

Ista korporacija ima v lasti tudi več manjših 
rudnikov v območju Windhoek, Okahandja, Karibib, 
kjer sta dva večja rudnika bakrove rude in več 
manjših, kjer pridobivajo kositer, volfram, mangan in 
litij. 

Skoraj vso rudarsko proizvodnjo izvažajo 
nepredelano v JAR in v Zahodno Evropo. Ker je 
rudarstvo glavni vir dohodka, je dežela zelo odvisna 
od velikih nihanj povpraševanja in cen na svetov-
nem trgu. Ta nihanja bodo tudi v bodoče velika 
ovira za enakomerni razvoj dežele, obenem pa bo 
treba nadoknaditi veliko zamudo pri investiranju v 
to dejavnost, saj so tuje družbe zaradi osvobodilne 
vojne in negotove politične prihodnosti povsem 
ustavile raziskovanje najdišč ter obnavljanje opreme. 

1984. leta so v morju pri Liideritzu odkrili 
veliko nahajališče zemeljskega plina z okrog 2 mili-
jardami m 3 zalog, nekaj pozneje pa še črni premog 
pri Aranosu na jugovzhodu, vendar jih zaradi nego-
tove prihodnosti ter zadostne proizvodnje električne 
energije, ki jo daje skupaj z Angolo zgrajena hidro-
elektrarna Ruacana na reki Kunene, zaenkrat še ne 
izkoriščajo. 

POMANJKANJE VODE 

Poleg političnih in etničnih problemov je naj-
večji problem dežele veliko in stalno pomanjkanje 
vode, ki onemogoča enakomeren razvoj podeželja in 
zahteva velike investicije v gradnjo vodnih zbiral-
nikov in vrtanje globokih vrtin. 

Celotno območje, poseljeno z belci, dobiva v 
povprečju manj kot 500 mm padavin, razen v pre-
delih severno od Otavija in Grootfonteina. Pomanj-
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kanje vode stopnjuje še padavinski maksimum v 
poletnih mesecih (december - marec), ko je izhla-
pevanje najmočnejše, še bolj pa velika odstopanja 
od povprečja ter zelo nepravilno pojavljanje sušnih 
let. Najhujša suša zadnjih desetletij je trajala kar šest 
let (1978 - 1984) in zaradi nje se je število goveda 
zmanjšalo z 2,5 mil.(1979) na 1,9 mil. (1983) in 
ovac s 3,5 mil. na manj kot 2 mil. (7, 473). 

V "beli Namibiji" razlikujemo dvoje osnovnih 
kmetijskih območij, ki jih približno loči izohieta 
300 mm padavin letno: severno od nje prevladuje 
govedoreja, zahodno in južno ovčereja. V govedo-
rejskem območju je za eno govedo potrebno okrog 
8 ha pašnika, vendar je to zelo odvisno od letnega 
prirasta biomase, ta pa od množine padavin. V suš-
nih letih bi bilo potrebno od 15 - 20 ha in ker veči-
na farmerjev nima rezervnih pašnikov, je posledica 
pretirane paše uničenje travne vegetacije, zaraščanje 
pašnikov s trnjem in v končni fazi množično pogi-
njanje živine. Čeprav je v tem delu povprečna veli-
kost farm okrog 6000 ha in 500-glava čreda zago-
tavlja življenjski minimum farmerjeve družine, je v 
sušnih letih večina farm povsem odvisna od državne 
pomoči, s katero obnovijo črede in se spet postavijo 
na lastne noge (7, 464-466). 

V ovčerejskem delu je povprečna velikost 
farm okrog 12 000 ha, vendar z naraščajočo arid-
nostjo proti jugu in vzhodu postajajo vse večje, saj 
se velikost potrebne površine za eno ovco povečuje 
od 2,5 ha v najugodnejših predelih do 8 ha na robu 
Kalaharija, obenem pa postajajo padavine vse bolj 
nezanesljive. V suši 1978-1984 je večina farm izgu-
bila od 1/3 do 1/2 svojih čred. 

Glavni proizvod ovčerejcev je karakulsko 
krzno, ki ga izvažajo predvsem v Zahodno Evropo 
in v ZDA, toda prodaja zelo niha v odvisnosti od 
mode. Hkrati z omenjeno sušo je v zahodnem svetu 
močno upadlo tudi povpraševanje po karakulskem 
krznu, kar je pripeljalo "belo Namibijo" v najhujšo 
gospodarsko krizo doslej. Po zadnji suši je veliko 
belih farmerjev opustilo živinorejo in se odselilo ali v 
mesta ali v JAR, deloma tudi zaradi negotovih poli-
tičnih razmer. 1982.1eta je bilo opuščenih kar 26 % 
vseh farm (od 6332), njihovo zemljo pa so večinoma 
odkupili sosedje za rezervne pašnike (7, 468). 

Ob povečevanju farm so z veliko državno 
pomočjo začeli uvajati modernejši sistem paše po 

ograjenih čredinkah, ki so razvrščene v krogu okrog 
napajališča in na govejih farmah merijo od 
100-600 ha, na ovčjih od 100-300 ha. V vsaki čre-
dinki se čreda pase le 2-3 tedne, nato pa se rastje 
obnavlja naslednjih 6-7 mesecev. 

Zelo velike stroške imajo farmerji s pitno 
vodo. Ker sta edini stalni reki le ob severni in južni 
meji, je večina farm odvisna od talne vode, ki jo 
črpajo iz globin od 20-400 m, večinoma s pomočjo 
vetrnic. 

Po letu 1978 je začela država na opuščene 
farme naseljevati tudi črnsko prebivalstvo, tako da 
je bilo 1984 5 % farm v lasti črncev. Zelo verjetno 
se bo v prvih letih neodvisnosti ta delež povečal 
zaradi izseljevanja belega prebivalstva južnoafriške-
ga porekla, vendar je vprašljivo, če jim bo lahko 
država še toliko pomagala kot doslej. 

DRUŽBENO-GEOGRAFSKI PROBLEMI 
NADALJNJEGA R A Z V O J A 

Od številnih, deloma že navedenih problemov, 
želim izpostaviti troje, po mojem mnenju, ključnih 
problemov: velike razlike med belskim in črnskim 
prebivalstvom, dediščino politike apartheida in vse-
stransko navezanost na JAR. 

Kljub temu da politika apartheida v Namibiji ni 
bila uresničena do takšne popolnosti kot v JAR, je 
dediščina nove države skoraj popolnoma ločeno živ-
ljenje obeh skupnosti, predvsem s stališča gospodar-
stva in kulture. 

Na podeželju je črnsko prebivalstvo živelo 
predvsem v rezervatih, deloma pa kot delavci skupaj 
z družinami na belskih farmah. Prebivalci rezervatov 
so sicer živeli v neugodnih razmerah, vendar so za-
služki družinskih članov, ki so bili zaposleni v rudni-
kih ali v mestih, do neke mere pokrivali osnovne 
življenjske potrebe. Precej bolje, a še vedno v veliki 
revščini glede na visok življenjski standard farmer-
skih družin, ki ga je s subvencijami in posojili podpi-
rala država, so živeli najemniški delavci na belskih 
farmah. Zaradi razpršenosti poselitve, majhne gosto-
te prebivalstva ter velikih potreb po delovni sili je 
bilo življenje obeh skupin le deloma ločeno. 

Rasno razlikovanje se je v večji meri uveljavilo 
v mestih, zlasti v Windhoeku. Po letu 1968 je bilo 
mesto razdeljeno v tri dele: središče mesta in pred-
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mestja so bila rezervirana za belce, ločeno od tega 
pa sta bili primestni naselji Khomasdal (za mešance) 
in Katutura (za črnce). Črnci so s pravnega vidika 
vedno veljali samo za začasne prebivalce mesta, ki 
so se morali vrniti v rezervate, kadar niso bili več 
potrebni, z razdelitvijo mesta pa so se seveda pov-
sem ločile tudi vse mestne funkcije, od oskrbe do 
Šolstva in celo mestnega prometa (8, 297-298). 

Neodvisnost in odprava vseh oblik rasnega 
razlikovanja bo prinesla velike socialne spremembe 
in predvsem tri poglavitne migracijske tokove. Iz 
odpravljenih rezervatov se bo velik del prebivalcev 
preselil v mesta in industrijska središča, kjer že živijo 
njihovi družinski člani ali sorodniki. Veliko belega 
prebivalstva se bo čutilo ogroženega in, po primeru 
Zimbabveja sodeč, bodo zelo težko uveljavljali in se 
zaradi dosedanjega privilegiranega družbenega polo-
žaja težko prilagodili položaju manjšine ter se bodo 
v precejšnji meri vrnili v svojo domovino JAR. Pri 
farmcrjih se je ta proces začel že v času hude suše 
1978-1984, zdaj pa se bo sprožil še v mestih in indu-
strijskih naseljih. V tem se skriva velika nevarnost, 
da bo Namibija izgubila velik del kvalificirane in 
visokokvalificirane delovne sile in ne bo sposobna 
vzdrževati doseženega nivoja gospodarskega in 
družbenega razvoja. 

Tretji migracijski proces bo potekal v mestih, 
kjer se bo črnsko prebivalstvo z nakupom nepre-
mičnin usmerilo proti dosedanjim belskim četrtim. 
Med črnskim prebivalstvom bo ta proces zajel pred-
vsem razmeroma premožen, a še vedno maloštevilen 
srednji razred, ki bo izkoristil padec vrednosti ne-
premičnin v belskih četrtih in se predvsem iz status-
nih razlogov preselil tja. To bo na strani belcev 
najbolj prizadelo nižji in nižji srednji razred, ki bo iz 
tega razloga verjetno podprl politiko socialne pravi-
čnosti, ki jo uvaja nova večinska vlada (8, 301). 

Dosedanje zapostavljanje večinskega prebival-
stva je seveda povzročilo velike razlike v izobrazbe-
ni in poklicni strukturi obeh rasnih skupin, v načinu 
življenja, kulturnem in socialnem nivoju, ki jih bo 
zelo težko premagati. Precejšnje olajšanje pomeni 
razmeroma visok družbeni proizvod (npr. Etiopija je 
imela 1986 samo 120 USD na prebivalca, Mozam-
bik 170 USD, Liberija 460 USD) ter majhno števi-
lo prebivalstva. Ker pa bo razreševanje vseh naštetih 

problemov potekalo hkrati z gospodarsko osamosvo-
jitvijo od JAR, Namibija ne bo mogla več razpolaga-
ti s tolikšnimi finančnimi sredstvi kot doslej. 

Gospodarsko samostojnost bo Namibija zago-
tovo najtežje dosegla, saj ni odvisna od oddaljene 
kolonialne metropole, marveč od sosednje, gospo-
darske, politične in vojaške velesile v tem delu Afri-
ke. JAR je doslej vedno pokrivala primanjkljaj v 
namibijskem proračunu (1988. leta okrog 160 
mil.USD), dajala namenske kredite za kmetijstvo in 
infrastrukturo, v zameno za to pa je seveda pobirala 
velik del dohodkov iz rudarstva ter usmerjala celot-
no gospodarsko življenje Namibije po lastnih potre-
bah. Nova država sicer lahko računa na pomoč 
zahodnih držav, ki so zainteresirane predvsem za 
njeno rudno bogastvo, a bi bilo zelo neprimerno, če 
bi se Namibija poskušala povsem odtrgati od JAR, 
ki se bo v naslednjih desetih letih zagotovo povsem 
spremenila. To bi se lahko zgodilo s prevlado skrajne 
levice v dosedanjem vodstvu, ki se je že v času 
osvobodilne vojne spogledovala s socialističnimi 
idejami, kar bi deželo prizadelo na podoben način 
kot npr. Etiopijo. 
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POLITIČNO GEOGRAFSKI PREGLED JUGOZAHODNE AZIJE 
Franc Lovrenčak 

Jugozahodna Azija sc nahaja na stiku treh cclin Azije, Afrike in Evrope, zato preko nje poteka-
jo in se križajo poti iz Evrope proti Aziji s potmi iz Afrike v Azijo in obratno. Po teh poteh so 
se selili narodi, nekateri so tu ostali, tu preko so šli osvajalci, razvijala sc je živahna trgovina itd. 

V sedanjosti, ko je prav ta lega vplivala na 
velik strateški pomen, pa se tu križajo in prepletajo 
koristi velesil zaradi prometnih poti in naftnega 
bogastva. Sovjetska zveza se zanima za te predel že 
zaradi bližine. Tu se po ocenah nahajajo največje 
zaloge nafte na svetu. Saudova Arabija naj bi imela 
252,35 milijard sodov zalog (Sovjetska zveza 63 in 
ZDA 27 milijard sodov) nafte. Kljub naravnim 
razmeram, ki so manj primerne za naselitev človeka 
(goratost, sušnost), tukaj človek živi že dolgo časa. 
Tu so vzcvetele stare kulture. Še sedaj živijo na tem 
delu Azije različni narodi, ki govorijo različne jezike 
in pripadajo različnim veram. 

Tu so nastale tri velike monoteistične vere. 
Krščanstvo in islam sta se zelo razširila v druge 
predele in sta imela in še imata velik vpliv na izvir-
nem področju in izven njega, judovstvo pa se je 
ponovno razmahnilo v Izraelu. 

Gospodarsko gre večinoma za države v razvo-
ju. Na eni strani so tiste, ki s prodajo nafte in zemelj-
skega plina iztržijo visoke dohodke in s tem večji 
gospodarski in tudi politični vpliv v sami regiji, na 
drugi strani pa so države brez pomembnejših narav-
nih virov, ki tudi zato pridejo lažje pod vpliv sose-
dov ali velikih sil izven Jugozahodne Azije. Gre za 
države, ki imajo od 200-500 dolarjev (US) bruto 
družbenega produkta (BDP) na osebo, pa do takih, z 
nad 14 000 dolarjev na človeka (preglednica 1, karta 

Vsi ti dejavniki vplivajo na današnje družbene, 
gospodarske in politične razmere, ki so vse prej kot 
umirjene in ustaljene. Morda nikjer na svetu ni v eni 
regiji toliko nerešenih in spornih vprašanj, kot prav v 
Jugozahodni Aziji. Tu gre za odprta vprašanja drža-
vnih meja, neurejene narodnostne in verske razme-
re, notranje spopade iz političnih in drugih vzrokov 
(karta 2). Posledice tega se odražajo v težkih gospo-

darskih razmerah, spreminjanju demografske podo-
be, političnih zapletih itd., kar vse se kaže tudi na 
zunaj v pokrajini. 

Imena Za obravnavani del Azije v geografski 
literaturi ni splošno sprejetega enotnega imena. 
Uporablja se vrsta imen, ki se vsebinsko razlikujejo. 
V angleški literaturi se često uporablja ime Srednji 
vzhod (Middle East), ki zajema poleg azijskih držav 
(brez Afganistana) tudi del Severovzhodne Afrike. 
V nemški, angleški in francoski literaturi se uporab-
lja za ožje ozemlje ime Bližnji vzhod (Naher Osten, 
Near East, Proche Orient), ki npr. po nemški regio-
nalizaciji zajema del Jugozahodne Azije brez Afga-
nistana in Egipt. Ta imena so odraz evropocentrično 
usmerjenega sveta v 19. stol., ko so gledano iz Evro-
pe uporabljali imena Bližnji, Srednji in Daljni vzhod. 

Ime Bližnji vzhod izvira še iz pred prve sve-
tovne vojne, ko so z njim označevali vse dežele 
osmanskega cesarstva. Ime Srednji vzhod je uvedel 
ameriški zgodovinar Mahon 1. 1902 za predel ob 
Perzijskem zalivu. Ime so uporabljali tudi med prvo 
svetovno vojno. Angleške vojaške enote, ki so bile v 
Iraku, so bile sile Srednjega vzhoda, enote v Kairu 
pa sile Bližnjega vzhoda. Tudi med drugo svetovno 
vojno so uporabljali ime Srednji vzhod za predele 
Jugozahodne Azije in Severovzhodne Afrike. V 
sovjetski literaturi uporabljajo obe imeni. K Bliž-
njemu vzhodu štejejo arabske države Jugozahodne 
Azije in Turčijo, k Srednjemu vzhodu pa Iran in 
Afganistan. Uporablja se še ime Prednja Azija (Pre-
dnji orient), ki ima podobne slabosti kot prejšnja 
imena. V slovenski geografski literaturi uporabljamo 
ime Jugozahodna Azija, ki zajema samo azijske 
države med Črnim, Sredozemskim in Rdečim mor-
jem ter Perzijskim zalivom. Zaradi podobnih geo 
grafskih značilnosti štejemo tudi Afganistan k Jugo-
zahodni Aziji. 

34 



Poleg imena za celo regijo je še več spornih 
imen. V zadnjem času se uveljavlja namesto imena 
Perzijski zaliv kar Zaliv (Golf, Gulf). Iz novinarske-
ga vidika je zaradi kratkosti imena to razumljivo. 
Izognemo se tudi oznaki Perzijski ali Arabski zaliv. 
Ponekod že uporabljajo ime Perzijsko-Arabski zaliv. 
V naši geografski literaturi se večinoma le uporablja 
sprejeto in ustaljeno ime Perzijski zaliv. 

NARODNOSTNA IN VERSKA NASPROTJA 

Pestra narodnostna in verska sestava prebival-
stva, politično-geografske in gospodarske razmere 
ter različen zgodovinski razvoj so skupaj pripomogli 
le vzniku vrste nasprotij med pripadniki različnih ver 
in ljudstev. Najznačilnejša primera sta Libanon in 
Izrael. 

Za razumevanje dogodkov v teh in ostalih 
delih Jugozahodne Azije je potrebno poseči v zgo-
dovino. Prva politična sila, ki je zavladala (od 7. stol. 
naprej), če ne upoštevamo starih kultur na skoraj 
celem ozemlju Jugozahodne Azije, so bili Arabci, ko 
so razširili svojo oblast daleč izven te regije. Povsod 
so širili islam in z njim izrazito vplivali na kulturne in 
družbene razmere zasedenih dežel. Vendar je enot-
na arabska oblast kmalu razpadla. Prišleki v Malo 
Azijo, osmanski Turki, so postali nova politična sila, 
ki si je do konca 15.stol. pridobila večino tega dela 
Azije, razen Perzije. Turško cesarstvo je živelo več 
stoletij, v 19. stol. je začelo slabeti in ob koncu prve 
svetovne vojne razpadlo. 

Preglednica 1: Nekateri podatki za posamezne države Jugozahodne Azije 

Država Povr.v km 2 Delež povr. Preb.v 000, Delež preb. Bruto družb. Delež BDP1 

1.1986 od cele JZ ocena za od cele JZ proiz. v US od cele JZ 
Azije L 1986 Azije na osebo Azije 

1. Afganistan 652 090 9,2% 18 614 10,0% 2212 0,2% 
2. Bahrain 678 0,0% 412 0,2% 9 560 10,0% 
3. Ciper 9 251 0,1% 673 0,4% 3 790 3,9% 
4. Irak 438 317 6,2% 16 450 8,9% 1 800 1,8% 
5. Iran 1 648 000 23,2% 45 914 24,8% 2 000 2,1% 
6. Izrael 20 770 0,3% 4 296 2,3% 4 920 5,1% 
7. Jemen-S 195 000 2,7% 7 046 3,8% 520 0,5% 
8. Jemen-J 332 968 4,7% 2 365 1,3% 540 0,6% 
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V 19. stol. so se iz prometnih in politično-stra-
teških vzrokov začeli močno zanimati za Jugoza-
hodno Azijo Evropejci: Angleži za Arabski polotok 
zaradi poti v Indijo, Nemci za kopno pot proti Bag-
dadu. Ko so v začetku 20.stol. našli nafto, so se 
Angleži utrdili v južnih delih Perzije, Rusi pa v seve-
rnih. 

Ko je po prvi svetovni vojni turško cesarstvo 
razpadlo, je nastalo več samostojnih držav. Turčija 
se je skrčila na ozemlje Male Azije. Sirsko palestin-
ski predel so 1.1920 (Društvo narodov) dodelili 
dvema upraviteljema: severni pokrajini Sirijo in 
Libanon Franciji, južni Palestino in Transjordanijo 
pa Veliki Britaniji, da bi v Palestini ustvarila možnos-
ti za naseljevanje Židov - židovsko nacionalno ozem-
lje (Jewish National Home). 

Tudi Irak je bil še pod angleško upravo. Kralj 
Ibn Saud je v 1. 1926-32 združil kraljestvo Hedžas in 
sultanat Nedž v kraljevino Saudovo Arabijo. Jemen 
(sedanja Arabska republika Jemen) je tudi postal 
samostojen. Nadaljni politični razvoj je prinesel nove 
osamosvojitve. L. 1932 se je osamosvojil Irak. Še 
hitreje je tekel proces osvobajanja po drugi svetovni 
vojni. Svobodne so postale Sirija 1.1943, Libanon L 
1944, Transjordanija 1. 1946. Zamisel Angležev, da 
bi osnovali Veliko Sirijo, s povezavo Sirije, arabske-
ga dela Palestine, Transjordanije, Iraka ter Libanona, 
ni uspela. Vzroki so bili v nezaupanju Arabcev do 
Angležev ter nasprotovanja Egipta in Saudove 
Arabije. 
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Država Povr.v km 2 Delež povr. Preb.v 000, Delež preb. Bruto družb. Delež BDP1 

1.1986 od cele JZ ocena za od cele J Z proiz. v US od cele JZ 
Azije 1. 1986 Azije na osebo Azije 

9. Jordanija 97 740 1,4% 3 656 2,0% 1 560 1,6% 
10. Katar 11 000 0,1% 335 0,2% 15 980 16,8% 
11. Kuvajt 17 818 0,2% 1 791 1,0% 14 270 15,0% 
12. Libanon 10 400 0,1% 2 707 1,5% 1 900 2,0% 
13. Oman 212 457 3,0% 9843 0,5% 7 080 7,4% 
14. Sirija 185 180 2,6% 10 612 5,7% 1 630 1,7% 
15. Saudova 

Arabija 2 149 690 30,3% 12 006 6,5% 8 860 9,3% 
16. Turčija 779 452 10,9% 50 301 27,1% 1 130 1,1% 
17. Združeni 

arab.emi-
rati 329 556 4,6% 7 046 3,8% 19 120 20,1% 

7 090 367 99,6% 185 208 100 % 94 881 99,2% 

za leto 1985; 1BDP - bruto družbeni produkt; 
2podatek pred 1. 1985; 
3za leto 1980 

IzracL Uprava Angležev se je končala 1.1948. 
V tem letu so v OZN razdelili Palestino na židovski 
in arabski del. V židovskem so ustanovili državo 
Izreal, ki jo arabske sosede niso priznale in so jo na 
dan ustanovitve napadle. Poglavitni cilj napada je 
bila puščava Negev. Če bi jo zasedli Izraelci, bi bil 
arabski svet razdeljen na dva dela. Tedaj je bilo 
panarabsko, vsearabsko gibanje že dokaj močno. V L 
1949 so sklenili premirje. Vendar je napetost ostala. 
Veliko Arabcev se je iz novo nastalega Izraela izse-
lilo. Naselili so se v bližnjih in oddaljenih državah in 
v arabskem delu Palestine, ki se je združil s Trans-
joradnijo. Ta se je preimenovala v Hašemitsko 
Jordanijo. Prav vprašanje beguncev, ki se večinoma 
niso asimilirali, ostaja nerešeno. 

Trenja med Arabci in Izraelom so ostala. Iz-
bruhnila je šest dnevna vojna 1.1967, ko so Izraelci 
zasedli Sinaj, Golansko planoto in arabski del Pales-
tine. L. 1979 je Egipt priznal Izrael v zameno za 
zasedena ozemlja. V zadnjih letih se je okrepilo 
gibanje na zasedenem zahodnem bregu Jordana, ki 
se zavzema za samostojno državo Arabcev na 
ozemlju velikem okoli 6000 km2, ki jim je bilo dode-
ljeno 1.1948 in še v Gazi. 

IJbanoa Že 1.1861 je bil v severnem delu 
današnjega Libanona osnovan Mali Libanon, kjer so 
bili v večini kristjani. V 1.1920 je bil ustanovljen 
Veliki Libanon približno v takih mejah, kot je sedaj. 
V njem so bili kristjani in muslimani skoraj enako 
močni. Ko je 1.1944 postal samostojen, je bila oblast 
razdeljena med vse verske skupnosti(predsednik 
države kristjan, predsednik vlade musliman). Zaradi 
porasta števila muslimanov, prihoda Arabcev iz 
Palestine in drugih vzrokov so nastopili politični 
zapleti. Nasprotja so se stopnjevala in 1.1975 izbruh-
ne državljanska vojna med libanonskimi nacionalisti 
(maroniti, pravoslavci itd.) in libanonsko levico 
(Druži, ki so podpirali Palestince). L. 1976 so vkora-
kali Sirijci, da bi preprečili vojno. Porasla je tudi moč 
šiitov, ki jih podpira Iran. Nekoč cvetoča država je 
sedaj v družbeni, politični in gospodarski krizi. 

Zelo zapleteno je tudi vprašanje Kurdov. Ti 
živijo v Kurdistanu, gorski pokrajini,ki pripada Tur-
čiji, Iraku in Iranu in meri okoli 250 000 km2. Kurdi 
živijo tudi v Sovjetski zvezi v republikah Armeniji in 
Azerbajdžanu. Po ocenah za leto 1985 jih je bilo 
nad 10 milijonov (Preglednica 2). 

Kurdi so etnično sorodni Irancem, njihov jezik 
spada med indoevropske. So poljedelci in polnomadi. 
Selijo se iz poletnih pašnikov v višavjih, na dolinske 
in nižinske pozimi. Tako kot ostali narodi Jugoza-
hodne Azije, so bili dolga stoletja pod Turki. Po 
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preglednica 2 

Država Štev .prebivalcev Delež Kurdov Štev.Kurdov 
(1985) 

Turčija 50 664 4531 okrog 7% 3 546 000 
¡ran 44 210 000 okrog 10% 4 421 000 
Irak 15 900 000 15% 2 385 000 
Sovjetska zveza 
(Armenija in Azerbajdžan)2 160 000( 1985) 

Viri: Der Fischer Weitalmanach 1988, 1Demographic yearbook 1986, 2Der Fischer Weltalmanach 1987. 

razpadu osmanskega cesarstva 1.1919 so zahtevali 
lastno državo, tako kot so nastale drugod, vendar 
niso s tem prodrli. V Turčiji, kjer jih imenujejo gor-
ski Turki, jim niso priznali narodnostnih pravic. 
Podobno kot Armenci so postali žrtev nasilja večin-
skega naroda. Tudi po drugi svetovni vojni, ko so 
1.1945 na konferenci v San Frančišku želeli dobiti 
neodvisno državo, niso uspeli. Le slabo leto (1.1946) 
je obstajala kurdska republika Mahabad v severo-
zahodnem delu Irana. V povojnem času so se Kurdi 
v Iranu in Iraku borili za avtonomijo, vendar brez 
večjih uspehov. 

Armenci, ki tudi živijo v vzhodni Anatoliji in 
Armenskem višavju, so doživljali podobno usodo. 
Iu so živeli dolga stoletja pod vladavino raznih 

narodov. Včasih so bili nekaj časa tudi samostojni. V 
3.stol.so sprejeli krščanstvo. V 7.stol. so prišli pod 
Arabce, kasneje pod Perzijce in Turke. V 19. in 20. 
stol. so se bojevali proti Turkom, ki so jih močno 
preganjali; veliko je bilo ubitih, zlasti 1.1915. Mnogo 
jih je zbežalo iz domovine. V Turčiji jih sedaj živi le 
okoli 30 000, v Armenski republiki v Sovjetski zvezi 
jih prebiva 1 800 000, 2 400 000 pa jih je razkrop-
ljenih po različnih državah. 

Narodnostne razmere so neurejene tudi na 
Cipru. Po oceni za 1.1985 naj bi na otoku živelo 
670 000 ljudi, od tega 536 000 (80 %) Grkov, 
120 600 (18 %) Turkov in 13 400(2 %) pripadni-
kov manjšin(Armencev, maronitov itd.).Taka narod-
nostna razdelitev je povzročala težave že Veliki 
Britaniji, ki je pridobila otok od Turkov v 19.stol. 
Kmalu se je začel odpor proti zasedbi. 

Zlasti po drugi svetovni vojni so se Grki pove-
zali in se z orožjem upirali Angležem. Ciprski Grki 
so se želeli združiti z Grčijo (enosis), ciprski Turki pa 
so bili za delitev otoka. L. 1959 je bil sklenjen lon-
donski dogovor med Veliko Britanijo, Grčijo in 
Turčijo o neodvisnsti otok. Na njem so ostala britan-
ska vojaška oporišča. Samostojnost je Ciper dosegel 
1. 1960. Vendar se nasprotja med Ciprčani niso 
polegla, kmalu so se začeli spopadi. Da bi preprečili 
državljansko vojno, so 1.1964 poslali na otok čete 
OZN. Turki so se zaradi bojazni pred Grki začeli iz 
predelov z mešanim pebivalstvom seliti na sever 
Cipra v predel Kyrenie, kjer so na osnovi london-
skega sporazuma Turki namestili 650 vojakov. Do 
marca 1964 se je preselilo že okoli 25 000 ljudi. 
Pred tem preseljevanjem je bilo 110 mešanih naselij 
in 400 čistih grških ter 120 čistih turških. L. 1974 je 
bilo samo še 12 mešanih naselij. 
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Leta 1974 so se v Kyrenii izkrcale turške čete 
in zasedle severni del otoka do t.i. Atilove črte od 
Famaguste do Lefke. Po tej zasedbi se je še preosta-
lih 40 000 ciprskih Turkov iz juga preselilo na sever 
in 100 000 ciprskih Grkov na jug otoka. Od takrat 
je otok razdeljen na dva dela. Na severnem so cipr-
ski Turki osnovali Turško republiko severni Ciper, ki 
se je povezala s Turčijo. 

Notranji spopadi Med deželami Jugozahodne 
Azije, ki imajo razne gospodarske in politične teža-
ve, ima posebno mesto Afganistan. Ta država je 
postala samostojna L 1926 kot vmesno območje 
(tamponsko območje) med ruskim kolonializmom na 
severu in britanskim na jugu. To se še zlasti lepo vidi 
v ozkem pasu na severovzhodu (pokrajina Wakhan) 
države v povirju Amu Darje. Po drugi svetovni 
vojni se je razvijala samostojno in se vključila med 
neuvrščene države. Po politični ureditvi je bila kra-
ljevina, vendar so politična nesoglasja v državi pri-
vedla do odstopa kralja (republika od 1. 1973) in 
kasneje do posega Sovjetske zveze, ki je I. 1979 z 
vojsko zasedla državo, da bi zavarovala svoje koristi. 

V Kabulu je bila osnovana prosovjetska vlada, 
ki se je morala kmalu spopasti z močnim odporniš-
kim gibanjem. Odpor proti sovjetski in domači vojski 
je naraščal, zlasti še s pomočjo od zunaj. Vojaška in 
materialna pomoč je pritekala iz Irana, Pakistana in 
ZDA. Odporniško gibanje ni bilo samo osvobodilno, 
temveč je slonelo tudi na verski osnovi. Uporni 
mudžahidi so prizadeli veliko škode sovjetski vojski, 
ki se je začela 1.1988 umikati in se dokončno umak-
nila do februarja 1989. leta. 

Mejni spopadi Med nerešena vprašanja Jugo-
zahodne Azije spadajo tudi nekatere sporne meje. 
Najbolj svež je mejni spor med Irakom in Iranom. 
Irak ima na jugovzhodni strani izrazit primer kori-
dorsko oblikovanega državnega ozemlja, ko z ozkim 
pasom sega do morja in mu pripada le kratka obala, 
venda ima s tem izhod na morje. Na severu tega 
ozkega pasu, ki je proti jugu širok le 15 km, teče 
združena voda Evfrata in Tigrisa po reki Šat el 
Arab. Tu poteka državna meja med Iranom in Ira-
kom, ki je sporna in ne zadovoljuje sosed. Obe imata 
v bližini naftna polja: zahodno od Basre je iršako 
polje Zubair in severno ter severovzhodno od 
Abadana so iranska naftna polja. Nafto iz njih spra-
vljajo do rafinerij ob reki in naprej do morja. Obe 

državi želita zato čim bolj varen in neoviran dostop 
do morja. Sedanja meja, ki poteka zahodno od 
Koramšarja po reki, je bila osnovana 1. 1913, ko je 
Turčija dobila nadzor nad izlivom reke. Državna 
meja teče v zgornjem in spodnjem toku reke po 
sredi reke, (A-B in od E do morja (slika 3), v sred-
njem delu toka (med B-C in D-E) po gladini nizke 
vode ob iranskem bregu. Leta 1937 so mejo delno 
spremenili tako, da poteka nasproti Abadana (med 
C-D) v podolžnem profilu reke, kar je omogočilo 
ureditev sidrišča pri Abadanu. 

Vendar je Iran želel, da poteka meja po sredini 
reke po celem toku, Irak pa je zahteval svoj lastni 
izhod na morje. Nasprotja so se za nekaj časa pole-
gla in se ponovno razvnela leta 1969. Tudi takrat ni 
prišlo do rešitve in leta 1980 je izbruhnila vojna. To 
je bil čas zmage Homeinija, ko so Iračani, misleč, da 
je Iran oslabel, hoteli doseči svoje cilje. Vojaški 
spopadi so se končali leta 1988, vendar prav zaradi 
meje zastajajo dogovori o miru, tako ostaja to vpra-
šanje nerešeno. 

Tudi Izrael še nima dokončnih in od vseh priz-
nanih meja. Še najbolje je z mejo z Egiptom s kate-
rim so leta 1979 (v Egiptu je bil takrat predsednik 
Anvar El Sadat) sklenili mir in s tem ustalili državno 
mejo. Ostaja pa še nerešeno mejno vprašanje z 
Libanonom, Sirijo in Jordanijo. 

Med mejnimi spori obstaja še spor med Turči-
jo in Grčijo glede meje v Egejskem morju. Državna 
meja poteka zelo blizu obale, tako da so skoraj vsi 
otoki grški. Spor je zopet vzplamtel, ko je leta 1987 
Turčija pomaknila črto, do katere lahko išče nafto 
močno proti zahodu, s čemer se niso strinjali Grki. 
Turška naftna družba se je že pripravila na vrtanje, 
vendar so se zaradi nevarnosti izbruha vojaškega 
spopada z Grčijo odpovedali iskanju nafte v tem 
delu Egejskega morja. 

licgund Politična, narodnostna in verska nas-
protja, spopadi in vojne so v Jugozahodni Aziji 
sprožili močan tok beguncev. Po podatkih za leto 
1986 je bilo v tem delu Azije nad 7 milijonov begu-
ncev (preglednica 3). 

Največ ljudi je zbežalo zaradi spopadov iz 
Afganistana. Veliko beguncev živi v sosednjih drža-
vah Izraela, ker so se odselili ob ustanovitvi židovsk 
države in tudi kasneje. Tudi med vojno med Iranom 
in Irakom se je iz obeh držav preselilo v sosednje 
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Preglednica 3 

Država,ki sprejema Država,ki oddaja Število 
begunce begunce beguncev 

Iran Afganistan,Irak 2 330 000 
Irak Iran 75 000 
Pakistan Afganistan,Iran 2 802 500 
Turčija razne države 1 900 
Jemen(severni) Jemen(južni) 30 000 

Palestinci 
Gaza 435 000 
Jordanija 823 000 
Libanon 277 000 
Sirija 251 000 
Cisjordanija 365 000 
(zahodni breg) 2 151 000 

skupaj 7 390 400 

Države iz katerih je največ beguncev 

Afganistan 4 715 000 
Palestinci 2 149 850 
Irak 430 000 
Iran 78 000 

Vir. The World Almanac 1988 

večje število beguncev. Iz Irana so se ljudje zatekli 
tudi v Pakistan. Libanonci so se selili na Ciper. Zara-
di notranjih spopadov v Ljudski demokratični repu-
bliki Jemen se je sprožil begunski tok v Arabsko 
republiko Jemen. 

Veliko število beguncev povzroča nemajhne 
težave državi, v katero se zatečejo. Nekateri se 
zaposlijo in se vključijo v okolje, kamor so prišli. 
Drugi ostanejo v begunskih taboriščih, kjer jim 
pomaga posebna komisija za begunce OZN, ki se 
trudi za to, da bi se vrnili v domovino. Poleg gospo-
darskih težav se zaradi takih selitev spreminja tudi 
število prebivalcev, gostota poseljenosti itd. Odstra-
njevanje vzrokov, ki sprožajo tokove beguncev 
(prenehanje vojn, urejanje raznih sporov itd.), je 
ponekod že pripomoglo k urejanju tega perečega 
vprašanja Jugozahodne Azije. 
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r a z i s k o v a l n o d e l o m l a d i h 
UDK 323.15(497.12 Hodoš) UDC 323.15(497.12 Hodoš) 

RAZISKAVA NARODNOSTNO MEŠANEGA NASELJA HODOŠ - HODOŠ 
(občina Murska Sobota) V OKVIRU MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA 
SOCIALNO GEOGRAFSKEGA TABORA 
Peter Repolusk, Jernej Zupančič 

Mladinski raziskovalni socialnogcografski tabori so že uveljavljena oblika dela z mladimi na 
narodnostno mešanem območju v Fomurju. Prispevek osvetljuje gospodarsko in narodnostno 
strukturo naselja I lodoš - Hodoš, hkrati pa na kratko podaja namen taborov in njihovo metodo-
loško zasnovo. 

Mladinski raziskovalni socialnogeografski tabo-
ri v Pomurju - v prekmurskih naseljih, naseljenih z 
madžarskim in slovenskim prebivalstvom - so se že 
dodobra vsidrali kot oblika dela mladih raziskoval-
cev, po drugi strani pa tudi kot redno terensko delo 
in vir novih spoznanj geografske problematike na-
rodnostno mešanih območij. 

Metodološko in tematsko imajo raziskovalni 
tabori predvsem naslednja področja: 
• raziskava narodnostne strukture naselja, 
• raziskovanje demografskih, ekonomskih in infra-

strukturah značilnosti naselja kot pogojev ohra-
njanja poselitve na območjih, kjer v Sloveniji živi 
madžarsko prebivalstvo, 

• spoznavanje pokrajinskih posebnosti in razvojnih 
značilnosti subpanonske regije, 

• spoznavanje nekaterih metod in tehnik razisko-
valnega dela v geografiji, ki so v šolskem izobra-
ževanju manj prisotne. 

V ospredju je geografsko vrednotenje narod-
nostne problematike, ki se vedno pogosteje pojavlja 
tudi v mednarodni geografski raziskovalni dejavnos-
ti. Osrednjo raziskovalno tematiko dopolnjuje tudi 
udeležba mladih raziskovalcev, saj je vsako leto med 
mladimi precejšnje število pripadnikov narodnostnih 
manjšin: Slovencev iz Avstrije in Italije ter Madža-
rov iz Slovenije. Narodnostno strukturo kot del 
geografskega okolja smo raziskovali z dveh različnih 
vidikov: 
• vpliv sprememb v naselju in na območju, ki sta 

jih po vojni povzročili deagrarizacija in industria-
lizacija (sprememba etnične strukture naselja, 

spremembe v strukturi madžarske narodnosti, 
vplivi spremenjene ekonomske in morfološke 
vsebine naselja, spremembe v zaposlovanju, pojav 
dnevne migracije in trajnega odseljevanja prebi-
valstva itd.) ter 

• razlike v reagiranju madžarskega in slovenskega 
prebivalstva oziroma vpliv etničnega dejavnika na 
dogajanja v pokrajini. 

Narodnostno mešano ozemlje v Prekmurju 
obsega 33 naselij: 11 v murskosoboški ter 22 v len-
davski občini. Prvi del predstavlja razmeroma ozek 
obmejni pas na vzhodnem Goričkem, gričevnati 
pokrajini, ki se precej na široko nadaljuje še na 
Madžarsko ter v Avstrijo. Gričevje je tu že precej 
znižano in položno, s širokimi slemeni ter vmesnimi 
dolinami. V teh so nastale tudi večje vasi, ni pa se 
razvil večji centralni kraj (2). 

V eni od teh dolin leži ob mednarodnem 
mejnem prehodu naselje Hodoš, najsevernejše 
izmed narodnostno mešanih v Prekmurju. 

V okviru mladinskih raziskovalnih taborov 
smo ga doslej proučevali že trikrat - leta 1976, leta 
1979 in zadnjič julija 1989. V prispevku, ki se nasla-
nja predvsem na rezultate zadnjega tabora, 
prikazati položaj madžarske narodnosti v procesu 
socialnoekonomskega razvoja vasi oz. podeželja 
nasploh. 

GOSPODARSKE OSNOVE NASELJA 

Mladinski raziskovalni tabori v Prekmurju po 
že ustaljeni praksi proučujejo način in pogoje gospo-
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darjenja ter gospodarske sestave naselij. Le-ta zaje-
ma predvsem: 
• naravne razmere ter njihova primernost za kme-

tijstvo, 
0 socialno-posestno strukturo kmečkih gospodar-

stev ter razdrobljenost posesti, 
0 opremljenost kmetij s stroji oz. kmetijsko meha-

nizacijo, 
0 kmetijsko usmerjenost ter tržno naravnanost, 
• zaposlenost prebivalstva ter dnevno migracijo 

delovne sile. 
Goričko je dolgo zadržalo povsem agraren 

značaj in ga povečini kaže še danes. Hodoš ni v tem 
pogledu nobena izjema. Naravni pogoji sicer niso 
posebno ugodni, saj so se na pliocenskih sedimentih 
razvile predvsem peščene prsti, v dnu dolin pa so 
zemljišča zaradi zastajajoče vode pogosto mokrotna. 

Kljub temu pa je obdelovalnih površin dobra 
polovica, od tega največ njiv (29,4 %) ter travnikov 
(19,7 %) (podatki katastra iz leta 1979). Z anketo 
smo dobili nekoliko drugačne podatke: njivske po-
vršine so rahlo precenjene, gozdne pa podcenjene. 
Prav tako je število parcel, ugotovljenih z anketo, 
manjše kot v katastrskih podatkih. Vsekakor pa gre 
za precejšnjo razdrobljenost kmetijskih zemljišč, 
čeprav je tu manjša kot na Murski ravnini. Na Gori-
čkem namreč prevladuje poljska razdelitev v preho-
dnih oblikah med grudami in delci, medtem ko v 
ravnini na pasove ali celo jermene (1). Neugodna je 
tudi precejšnja oddaljenost, saj je kar 35 % njivskih 
parcel oddaljenih nad 1 km od lastnikov. 

Tudi socialno-posestna sestava ni posebno 
ugodna, saj ima le slabo tretjina (29 %) kmetov nad 
10 ha zemlje, 27,5 % pa 5 - 10 ha. Prevladuje torej 
drobna posest. Vendar pa so srednje in večje posesti 
ostale v rokah čistih kmečkih ter mešanih gospodinj-
stev. Prva obsegajo povprečno 9,8 ha, druga pa 8,19 
ha,nekmečka pa 0,8 ha. Starostna struktura gospo-
dinjstev, ki imajo zemljo, je še razmeroma ugodna. 
Večina teh ima naslednika na kmetiji. 

Lastništvo kmetijske zemlje proporcionalno 
ustreza narodnostni oz. jezikovni sestavi. Tako imajo 
madžarska gospodinjstva v lasti 70 % kmetijskih 
površin, narodnostno mešana 22 % ter slovenska 
8 %. 

Ustrezno temu so kmetije opremljene s kmetij-
sko mehanizacijo. Madžarska, v večji meri kmečka 
ali mešana gospodinjstva z večjo posestjo so poveči-

ni tudi bolje opremljena. 
V kmetijstvu je poleg žitaric pomembna tudi 

živinoreja, saj 88,4 % gospodinjstev redi živino. 
(Živino zaradi primerjave pretvorimo v GVŽ, pri 
čemer je 1 G V Ž = 1 krava). Prevladuje govedo 
(46,8 %) ter svinje (30 %). Največ živine imajo čisti 
kmetje - povprečno 12,8 GVŽ. 

V obdobju 1979 - 1989 je število živine naza-
dovalo pri skoraj vseh gospodinjstvih, najbolj pa pri 
nekmečkih (od 8,6 G V Ž na 2,0 GVŽ). To jasno 
dokazuje socialno preslojitev iz kmečkih ali mešanih 
v različne nekmečke poklice ter postopno opuščanje 
kmetijstva. 

Kmetijstvo je še v precejšnji meri samooskrb-
no in prodajajo le presežke. Med tržnimi proizvodi 
so na prvem mestu žitarice (prodaja jih 53,6 % 
gospodinjstev),mleko (42 %), goveje meso (34,8 %) 
ter svinjsko meso (30,4 %). Večinoma prodajajo 
preko KZ (62,3 %). Leta 1979 je imela prodaja 
preko KZ še večjo vlogo (elaborat tabora iz leta 
1979). 

Pomembnost kmetijstva se odraža tudi v zapo-
slenosti. Od 160 aktivnih prebivalcev jih dobra polo-
vica (57,5 %) dela na Hodošu, seveda kot kmetje. 
Ostali dnevno potujejo na delo v bližnje industrijske 
obrate, največ pa v Mursko Soboto. Na Hodošu (na 
kmetiji) delajo predvsem starejši, madžarski prebi-
valci, medtem ko industrijski centri privabljajo mlaj-
še ljudi iz narodnostno mešanih in slovenskih gospo-
dinjstev. Kraj in vrsta dela sta pogojena generacijsko 
in sta po drugi strani posledica strokovnega izobra-
ževanja. Dnevni migranti s srednjo, višjo in visoko 
šolo se zaposlujejo skoraj izključno v Murski Soboti. 
Neredko pa se tja tudi za stalno preselijo. 

PREBIVALSTVENA PROBLEMATIKA IN 
SPREMEMBE V ETNIČNI STRUKTURI 

NASELJA 

Podatke o gibanju in strukturi prebivalstva smo 
povzeli po rezultatih na terenu opravljenega anketi-
ranja. Anketirali smo 69 gospodinjstev z 272 prebi-
valci, kar znaša 85 % celotnega prebivalstva. Anali-
za prebivalstvenih podatkov je potekala tako na 
nivoju posameznikov kot tudi gospodinjstev, ki smo 
jih tipizirali glede na njihove starostne, ekonomske, 
izobrazbene in etnične značilnosti. 
• Osnovna ugotovitev o prebivalstvenem razvoju je 
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njegovo številčno upadanje in slabšanje demo-
grafske strukture. Največ ljudi je na Hodošu žive-
lo leta 1910 - 496, stalno pa upada po letu 1953 
in je leta 1981 znašalo le še 339. Upadanje se je 
nadaljevalo tudi v osemdesetih letih, vendar je 
proces počasnejši in kaže na stabilizacijo števila 
prebivalstva. Demografsko nazadovanje je tesno 
povezano z odseljevanjem, ki številčno močno 
presega doseljevanje. Med odseljenimi so pred-
vsem mladi ljudje (70,1 % je bilo ob odselit vi 
mlajših od 25 let), ki so se zlasti zaradi iskanja 
zaposlitve v znatnem številu odselili v tujino 
(37,3 %) in občinsko središče Mursko Soboto 
(20,9 %). Najbolj negativna posledica je ostare-
vanje prebivalstva. Procesi depopulacije, ki se 
sicer umirjajo, niso bili ozko vezani le na narod-
nostno mešana naselja občine Murska Sobota, pač 
pa so obsegali tudi sklenjeno območje slovenskih 
naselij na osrednjem Goričkem. Vendar jc pojav 
pri madžarskem prebivalstvu zaradi majhnega 
števila in majhnega območja, kjer so avtohtono in 
sklenjeno poseljeni, bolj problematičen. 

• Že omenjene slabosti gospodarske strukture in 
demografskih procesov so povzročile relativno 
poslabšanje izobrazbene oziroma kvalifikacijske 
strukture zaposlenega prebivalstva (samo 18 % 
prebivalcev, starejših od 14 let, ima strokovno 
izobrazbo). 

• Narodnostno je Hodoš predvsem madžarsko 
naselje, čeprav delež madžarskega prebivalstva 
med zadnjimi popisi nekoliko upada. Leta 1961 je 
znašal 77,4 %, leta 1971 77,0 % ter leta 1981 
71,4 %. Ostali del prebivalstva predstavljajo 
skoraj izključno Slovenci. Večanje deleža Sloven-
cev je povezano predvsem z narodnostno meša-
nimi zakoni, ki so se številčno okrepili po prvih 
pojavih deagrarizacije ter zaposlovanju Hodoša-
nov v okoliških naseljih in Murski Soboti. Z anke-
to smo ugotovili 43 madžarskih, 7 slovenskih in 
kar 19 narodnostno mešanih gospodinjstev. 
Vendar izkušnje z dela na terenu in analize popi-
snega gradiva kažejo, da narodnostno mešani 
zakoni nimajo tako bistvenega vpliva na manjša-
nje števila madžarskega prebivalstva. Podatki 
popisa za vseh 11 naselij v občini, kjer avtohtono 
žive Madžari, kažejo, da kar 42,1 % le-teh živi v 
narodnostno mešanih gospodinjstvih. Vzroke je 
treba iskati v odseljevanju in ostarevanju prebi-

valstva. 
Analiza razlik med madžarskim in slovenskim 

prebivalstvom Hodoša kaže, da je madžarsko prebi-
valstvo prostorsko in socialno manj mobilno, bolj 
izpostavljeno ostarevanju, ekonomsko pa močneje 
vezano na tradicionalno agrarno dejavnost območja. 
Vzroki so predvsem v socioloških in ne v etničnih 
razlikah. Slovenci so se priseljevali posamično in so 
bili že ob priselitvi v dobršni meri kvalificirani za 
poklice v nekmetijskih dejavnostih. 

Priseljevanje ni bilo v nobenem obdobju tako 
močno, da bi lahko danes na Hodošu živelo večje 
število ostarelega slovenskega prebivalstva. 
• Analiza demografskih in socioekonomskih raz-

mer na Hodošu in v ostalih naseljih z madžarskih 
prebivalstvom v občini Murska Sobota kaže, da 
morata biti za normalen razvoj narodnosti zago-
tovljeni dve osnovni skupini pogojev: 

• možnost vključevanja pripadnikov narodnosti v 
življenje širše regionalne skupnosti in 

• zagotavljanje ustreznih pogojev socialnega in 
ekonomskega življenja na območju, kjer je na-
rodnost avtohtono poseljena. 

Če so prvi pogoji normativno in vsaj pri mlaj-
ših generacijah madžarskega prebivalstva tudi dejan-
sko uresničeni, pa rezultati raziskovalnih taborov in 
nekaterih analiz kažejo, da je osnovni problem 
Hodoša in ostalih narodnostno mešanih naselij v 
slabi gospodarski, socialni in infrastrukturni razvitosti 
območja. Stanje nam posredno ilustrira tudi podatek, 
da vedno manjše število Madžarov v murskosoboški 
občini živi na narodnostno mešanem območju (leta 
1961 91,3 %, leta 1971 88,9 % in leta 1981 
84,2 %), vedno več pa v drugih krajih, zlasti v ob-
činskem središču. Problem predstavlja zlasti beg 
kvalificirane delovne sile, še posebej madžarske inte-
ligence v urbana nemadžarska okolja, od koder so 
stiki z izvornim okoljem manj intenzivni, na narod-
nostno mešanem območju pa poglablja pasivnost v 
razvoju. 
1. Ilcšič S., 1950; Sistemi poljske razdelitve na Slo-

venskem, SAZU, Dela 2, Ljubljana. 
2. Melik A., 1957; Štajerska s Prekmurjem in Meži-

ško dolino, (str. 155-178). SM, Ljubljana. 
3. Narodnostno mešana območja v SR Sloveniji, 

Geographica Slovenica 16, IGU, Ljubljana 1985. 
4. Poročila Mladinskih raziskovalnih socialno-geo-

grafskih taborov iz let 1976, 79in 89. IGU, L j 
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n o v e p u b l i k a c i j e 

GEOGRAFSKI ZBORNIK 29 
Milan Natck 

V devetindvajseti knjigi Geografskega zborni-
ka, ki ga izdaja Geografski inštitut Antona Melika 
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, so natis-
njene tri razprave. In vsaka izmed njih je namenjena 
določenemu področju geografskih raziskav. Za vse 
pa je značilna uporaba nekaterih eksaktnih, statistič-
no-matematičnih raziskovalnih postopkov, ki prina-
šajo z numeričnimi rezultati nove, kvantificirane 
vrednosti v odnose, povezave ter soodvisnosti med 
posameznimi pokrajinskimi sestavinami. Pokrajina z 
vso svojo strukturno individualnostjo in samobitnost-
jo je namreč tisti objekt, ki mu namenjajo sodobne 
geografske znanosti osrednje raziskovalno zaniman-
je. Podobno kot v drugih vedah je dosegla speciali-
zacija tudi v geografiji izredno širok razpon in raz-
mah. Zato njene posamezne veje - specialnosti naj-
češče namenjajo poglobljeno strokovno in razisko-
valno pozornost le ožjemu, posameznemu pokrajin-
skemu pojavu kakor tudi le določenim stopnjam v 
njegovem razvoju. 

Uvodno študijo, Zemeljske temperature v 
Sloveniji in njihovo odstopanje od zračnih tempera-
tur, je napisal Ivan G a m s . Avtor je posegel z 
raziskavo na manj znano in še malo preučeno pod-
ročje na Slovenskem. Zanimali so ga vplivi padavin 
in talnih tipov na nastajanje razlik med zračnimi in 
zemeljskimi toplotnimi razmerami. Raziskava se v 
glavnem opira na podatke za obdobje 1951-75, in 
sicer za deset vremenskih postaj ter jih dopolnjuje z 
ilustrativnimi podatki še za tri druge opazovalnice, ki 
razpolagajo s statističnim gradivom za krajši čas. V 
uvodnem delu Gamsove študije je obravnavana 
vloga padavin za toplotno prevodnost različnih tipov 
tal oziroma prsti. Ugotovljeno je, da padavine z 
vsemi svojimi pojavnimi oblikami pomembno in 
neposredno vplivajo na toplotne razmere prsti. V 
vse leto namočenih tleh pride do večjega letnega 
nihanja zemeljske temperature, saj je voda boljši 

prevajalec toplote kot zrak. Preučitev je nadalje 
pokazala, da so zračne in zemeljske temperature ter 
radiacija najvišje v Primorski Sloveniji. Znatne so 
razlike odklonov zemeljskih temperatur od zračnih 
med submediteranskim in celinskim podnebjem; na 
Primorskem so odkloni med njima za 1° manjši kot 
v celinski Sloveniji. Razlogi za to so med drugim v 
pomanjkanju snežne odeje, v količini in režimu 
padavin, sestavi tal ter v burji, ki suši in ohlaja zgor-
njo plast prsti. Avtor je mnenja, da je mogoče z 
določeno korekcijo zračnih temperatur postaviti 
izhodišče za oceno zemeljskih temperatur; slednje so 
v Sloveniji od 0,5° C do 2,7° C nižje (v poletju) 
oziroma višje (pozimi, in sicer v globini 50 cm) od 
temperature zraka. 

Karel N a t e k piše o Vlogi usadov pri 
geomorfološkem preoblikovanju Voglajnskega gri-
čevja. Na ozemlju, ki meri 35 km2 , in ga sestavlja 
nizko gričevje v vzhodnem delu Celjske kotline, je 
ugotovil in z različnih vidikov preučil 325 usadov. 
Raziskava je pokazala, da so zemeljski plazovi tesno 
povezani z geološko, zlasti še s kamninsko zgradbo 
ozemlja. Odvisni pa so tudi od strmine pobočij, 
medtem ko ekspozicija pobočij ne vpliva pomemb-
neje na njihovo razporeditev. Tudi izraba oziroma 
namembnost tal neposredno ne vpliva na nastanek 
in razvoj usadnih pobočij, kot je bilo doslej splošno 
uveljavljeno naziranje. Podrobna preučitev je nam-
reč pokazala, da se je sprožilo največ (53 %) usadov 
v gozdovih, najmanj pa na ornih površinah (3 %). 
Potemtakem usadi v Voglajnskem gričevju niso 
posledica človekovega delovanja v pokrajini, temveč 
so sestavni in značilni del recentnih geomorfoloških 
procesov v našem subpanonskem gričevju. 

Razprava Draga P e r k a, Vzhodna Krška 
kotlina - pokrajinska sestava in prebivalstvo, temelji 
na ugotavljanju zvez in stopnje povezanosti med 
naravnimi in socioekonomskimi pokrajinskimi prvi 
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nami. V delu je podrobno prikazanih in ovrednote-
nih 123 temeljnih ali sestavljenih naravnih in druž-
benih spremenljivk, s katerimi je bilo mogoče ugota-
vljati soodvisnost, povezanost in odnose med posa-
meznimi pojavi v pokrajini. Ugotovljeno je bilo, da 
relief največ prispeva k razlikam v podobi pokrajine, 
vsi drugi naravni kompleksi (npr. rastje, prst, vodov-
je) so manj pomembni. Nasprotno, družbene pokra-
jinske spremenljivke so med seboj slabše povezane; 
med njimi sta najpomembnejši indeks rasti prebival-
stva (1961-81) in aktivnega kmetijskega prebivalst-
va. Preučitev povezanosti odnosov med naravnimi in 
družbenimi pokrajinskimi prvinami, ki so v osredju 
geografskih raziskovanj, je pokazala, da so naravne 
spremenljivke z družbenimi manj povezane. Poseli-

tev in izraba tal sta navezani na reliefne in druge 
naravne značilnosti pokrajine. Skratka, podrobna in 
analitična preučitev in predstavitev odnosov med 
naravnimi in družbenimi sestavinami pokrajine sta 
pokazali, da je Vzhodna Krška kotlina sestavljena iz 
18 pokrajinskih enot, ki se ponašajo s svojstvenimi 
geografskimi značilnostmi. 

Vse tri razprave so opremljene s potrebnim 
znanstvenim aparatom, s tabelami, diagrami in kar-
togrami ter z drugimi grafičnimi-kartografskimi 
ponazorili. Tudi devetindvajseto knjigo Geografske-
ga zbornika, ki obsega 145 strani ( + 1 4 nepaginiranih 
strani z dokumentacijskim gradivom), sta uredila 
akademik I. Gams in D. Meze. 

PROBLEMRAEUME EUROPAS 
Kellersohn Heinrich, Die Nordsee - Eine Meersregion mit Zukunft, Koeln 1987, 44 str. 
J an ja Türk 

Leta 1987 je založba Aulis Verlag Deubner iz 
Koelna pričela izdajati knjižno zbirko Problemraeu-
me Europas. Knjižna zbirka v posameznih zvezkih 
predstavi aktualne probleme evropskih mest, posa-
meznih pokrajin, morij itd. Problemi so osvetljeni z 
več vidikov, v ospredju pa je gospodarski. Posamez-
ne teme so obdelane analitično, bralcu nudijo poglo-
bljeno geografsko znanje in tudi širše strokovne 
informacije. V zbirki Problemraeume Europas so 
dosedaj izšli naslednji zvezki: Kellersohn H. - Die 
Nordsee, Wehling H.W. - Die schottische Hochland, 
Theissen U. - Paris, Sander HJ . - Das Zonenrandge-
biet in Birkenhauer J. - Die Alpen. 

Prvi zvezek te knjižne zbirke je napisal Hein-
rich Kellersohn in nosi naslov Die Nordsee - Eine 
Meersregion mit Zukunft. S podobno tematiko se 
avtor ukvarja tudi v knjižici Die Nutzung der Meere 
iz knjižne zbirke Problemraeume der Welt. Avtor 
obravnava širok spekter problemov, ki se danes 
pojavljajo v Severnem morju, v prostoru z izrazito 
pestro in intenzivno izrabo. Zaradi nasprotujočih 
interesov ekonomije, politike in ekologije se pojav-
ljajo različni problemi. Trenutno so v ospredju eko-
loški problemi, ki so ob intenzivnem iskoriščanju 
dobrin Severnega morja, stopili v pozabo. Razvoj je 

pokazal, da gospodarski napredek posameznih gos-
podarskih panog ni mogoč brez upoštevanja ekologi-
je in ukrepov za zaščito okolja. V uvodnem poglavju 
avtor predstavi geografski položaj in meje Severne-
ga morja. Sledi poglavje z osnovnimi značilnostmi 
tega morja. V prvem delu so orisane oceanografske 
poteze, v nadaljevanju pa poseže v pomorsko pravo 
in osvetli problematiko obalnega, teritorialnega in 
odprtega morja ter spoštovanje mednarodnih spora-
zumov o izrabi morja. 

Fizičnogeografske značilnosti morja so prika-
zane sistematično od nastanka morja, geologije, re-
liefa morskega dna, fizikalno-kemičnih lastnosti 
morske vode in gibanje morske vode. Posamezne 
značilnosti so v tesni povezanosti in soodvisnosti; na 
njihovo spreminjanje pa vplivajo človek, obale, re-
ke... Severno morje kot robno morje ima posebnosti 
v pestri morski favni. 

Najobsežnejše je poglavje, ki obravnava Se-
verno morje kot prostor intenzivne gospodarske 
izrabe. Severno morje je vir hrane - ribištvo, s čr-
panjem nafte in plina - energetski vir, prostor pro-
metnih tokov in industrijsko območje. Ribištvo ima 
v Severnem morju že dolgoletno tradicijo. Razvilo 
se je na osnovi bogatih zalog rib (prehodnost morja, 
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veliko nihanje višine plime in oseke v obalnem pasu, 
dotok morske vode, spreminjanje fizikalno-kemičnih 
lastnosti vode preko leta...). Mednarodni sporazumi o 
ribolovu v Severnem morju .so preprečili ribiške 
spore in omogočili ribolov ostalim državam Evrope. 

Aktualno temo "nafta in zemeljski plin v Se-
vernem morju" je avtor prikazal kar na desetih stra-
neh. Tekst dopolnjujejo geološki profili, karta črpa-
lišč nafte in zemeljskega plina, mreža plinovodov in 
naftovodov ter statistični podatki o črpanju nafte in 
rezervah nafte in zemeljskega plina po posameznih 
črpališčih. Prvemu črpanju nafte leta 1959 so sledile 
številne vrtine. Politični dogodki (arabsko-izraelska 
vojna) in ekonomski momenti so še intenzificirali 
raziskave morskega dna in iskanje novih nahajališč 
obeh energetskih virov. Najbogatejše zaloge nafte in 
zemeljskega plina imata Norveška in Velika Brita-
nija. 

Posebno poglavje je namenjeno prometu, ki 
ima že iz davnine velik pomen. Preko Severnega 
morja so potekale prometne in trgovske poti že v 
času Vikingov in Sasov, trgovskih mest v Hansi, 
danes pa so se ob prekooceanskih plovnih poteh 
razvila še številna pristanišča. Poleg množice prista-
nišč z lokalnim značajem in ozko funkcijo (ribolov), 
se krepijo svetovna pristanišča (Rotterdam, Ham-
burg), ki se specializirajo za tovorni ali potniški 
promet oziroma po vrstah blaga. Posebno mesto v 
Severnem morju ima Kanal, kjer je največja zgosti-
tev pomorskega prometa na svetu. Zgostitev prome-
ta na tem delu morja povzroča sezonski turizem, 
ribolov, prevoz nafte in vojaško ladjevje. 

Severno morje je tudi industrijsko središče. 
Vsa industrija je vezana na obalo in njeno zaledje. 
Intenziven razvoj industrije na obalah Severnega 
morja je povezan s tradicijo, topografijo obale, ribiš-
tvom, razpoložljivim prostorom za industrijske 
komplekse... Industrija se je specializirala - industrija, 
ki je vezana na predelavo uvočenega blaga (pražar-

ne kave, rafinerije..), industrija za izvoz blaga, indu-
strija vezana na morski promet (ladjedelnice), indu-
strija za predelavo surovin iz morja in obalne regije 
in industrija za potrebe prebivalcev in obiskovalcev 
obalnega območja. 

Varstvu okolja in problematiki onesnaževanja 
morja je posvečeno posebno poglavje. Navedeni so 
viri onesnaževanja Severnega morja, onesnaženost 
morja in ukrepi za zaščito pred onesnaževanjem. 
Med osnovne vire onesnaževanja morja avtor uvr-
šča direktne izpuste odplak iz obalnih mest ali rekre-
acijskih centrov iz zaledja, odplake iz tovarn in 
gospodinjstev, zadnja leta pa so pogosti zlasti odpa-
dki iz ladij, izpusti nafte, odpadki iz rekreacijskih 
območij in industrijskih območij (odpadki in onesna-
ževanje zraka). 

"Obrežne plitvine" so posebnost obal Nizozem-
ske, Nemčije in Danske. Temu pokrajinskemu tipu 
posvečajo zadnje čase vse več pozornosti. Obsega 
kar 730 000 ha. Osnovne značilnosti tega tipa pokra-
jine lahko strnemo v naslednjem: občasna poplavlje-
nost, plima in oseka določata ritem menjave "kopne-
ga in morja", kar 2/3 območja je dvakrat na dan pod 
vodo, kolebanje temperature in slanosti morske 
vode, slani travniki, velike količine hranljivih snovi 
kar je ugodno za rastlinsko proizvodnjo in ribištvo, 
rezervati ptic... Posegi človeka v to okolje (nasipi, 
turizem...) degradirajo ta tip pokrajine in uničujejo 
prvotno podobo in življenje v njej. V prihodnosti bo 
po mnenju avtorja potrebno uskladiti vse interese. 
Najboljša pot za to so narodni parki z različnimi 
stopnjami varstva okolja. 

Knjižna zbirka Problemraeume Europas nudi 
veliko koristnega znanja geografom in ostalim bral-
cem. Prvo knjigo iz te zbirke Die Nordsee priporo-
čam študentom geografije za poglabljanje znanja iz 
geografije morij kot tudi učiteljem geografije za 
dopolnitev regionalne geografije Evrope in proble-
matike iskoriščanja morij. 
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GEOGRAPHICA SLOVENICA 20. 
GEOGRAFSKA PROUČEVANJA ŽIVLJENSKEGA OKOLJA S PRIMERJAVO VZORČNIH 
OBMOČIJ NA ČEŠKEM IN V SLOVENIJI (FRENŠTATSKO IN ZGORNJA GORENJSKA) 
Metka Špcs 

Inštitut za geografijo Univerze E. Kardelja v 
Ljubljani. Ljubljana, 1989. Uredila: Metka Špes in 
Oldrich Mikulik 

Pričujoča številka Geographice Slovenice pred-
stavlja rezultate II. slovensko-češkega posvetovanja, 
ki sodi v okvir bilateralnega sodelovanja med Inšti-
tutom za geografijo Univerze E. Kardelja v Ljublja-
ni in Geografkim inštitutom ČSAV (Češkoslovaška 
akademija znanosti) v Brnu. 

Med leti 1985 in 1990 je to sodelovanje med 
obema geografskima inštitutoma usmerjeno na 
geografsko proučevanje sprememb socialnoekonom-
skih struktur glede na kvaliteto življenskega okolja. 

Samo posvetovanje pa je bilo namenjeno pred-
stavitvi geografskih raziskav življenskega okolja na 
primeru sondnih območij Frenštatsko (v ČSSR) in 
Zgornja Gorenjska (SRS). Srečanje 30 raziskoval-
cev, od tega 6 iz Češkoslovaške pa je bilo v Ljublja-
ni med 22. in 27. majem 1989. 

Rezultati raziskovanj so bili predstavljeni tako, 
da so omogočili sprotno primerjavo raziskovalnih 
izkušenj in metod dela na primeru obeh sondnih 
območij (Frenštatsko, Zgornja Gorenjska). Na 
osnovi primerjalne analize proučevanih območij smo 
rezultate združili v skupna tematska poglavja, ki 
predstavljajo teoretsko-metodološke pristope pri 
proučevanju naravne in socialno-geografske značil-
nosti, vplive gospodarskih dejavnosti na življensko 
okolje, sedanje stanje in trende razvoja pokrajine in 
prognoze sprememb okolja. 

V drugem delu publikacije pa so predstavljeni 
še rezultati proučevanj izbranih problematik, ki 
zahtevajo širšo predstavitev tako zaradi aktualnosti 
kakor izbranih metod geografskega proučevanja 
življenskega okolja oziroma za ponazoritev različnih 
raziskovalnih izhodišč med raziskovalci obeh geo-
grafskih inctitucij. 

VIDEO FILM: DEGRADACIJA VODA V SPODNJEM POREČJU 
KRAŠKE LJUBLJANICE 
(dolžina 24 minut, tonski komentar, Produkcija: IGU in Videocenter Ljubljana) 
Mitja Bricclj 

V filmu gre za prikaz pokrajine in nekaterih 
oblik degradacije voda v spodnjem porečju kraške 
Ljubljanice (občina Logatec) in njenih izvirov na 
robu Ljubljanskega barja. 

Logaška planota je s padavinami nadpovpreč-
no bogata slovenska pokrajina, hkrati pa gre pod njo 
za intenzivno pretakanje kraških voda iz širšega 
zaledja porečja (1000 km2). Površje je gozdnato in 
redko naseljeno. Razmeroma redki industrijski obra-
ti pa na različne načine prispevajo znaten delež k 
onesnaževanju kraških voda (pri organskem onesna-
ževanju voda imajo družbene dejavnosti 4,5 -krat 
večji delež kot prebivalci sami). Neurejena odlagali-

šča odpadkov (63 lokacij na 170 km 2 ) so dejavnik, 
ki zaradi fizičnih razmer (okoli 2000 mm padavin 
leto in dobro prepustne kamninske podlage) tudi 
močno ogrožajo kakovost kraške vode v neposred-
nem zaledju njenih izvirov na robu Ljubljanskega 
barja. K temu pa je treba dodati še znatne emisije, ki 
nastajajo ob cesti in železnici. Iz izpušnih avtomobil-
skih plinov se na tem področju sprosti na leto čez 4 
tone svinca, ob zimskem posipanju cest na stotine 
ton soli ter drugih snovi, ob železnici pa zaradi vzdr-
ževanja prog pred pleveli še na stotine kilogramov 
herbicidov. Prometne nesreče ob katerih prihaja do 
razlitja kemikalij nevarnih za okolje pa ogroženost 
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onesnaženja voda še stopnjujejo. K temu pa prispe-
va svoj delež še neustrezna urbanizacija v bližini 
vodnih izvirov. Na Vrhniki je bila prav ta vzrok 
največje hidrične epidemije zlatenice v Jugoslaviji. 
Zaradi organske onesnaženosti in prisotnosti težkih 
kovin v vodi pa sta odložena tudi načrta gradnje 
ribogojnice v Bistri in umetno bogatenje podtalnice 
Borovniškega vršaja. Kljub izdatnosti izvirne vode 
na Vrhniki, vendar zaradi njene onesnaženosoti, jo 

danes črpajo za javni vodovod iz globine 58 metrov 
in v 8 kilometrov oddaljeni Borovnici. 

Pokrajinsko predstavitev v filmu dopolnjujeta 
2 karti in 5 grafičnih prilog. 

Film je poskusni prispevek k celotnemu izo-
braževanju na vseh stopnjah. 

Videokaseta je na voljo za izposojo ali ogled 
na Inštitutu za geografijo Univerze, Trg francoske 
revolucije 7, Ljubljana. 

49 



p r i r e d i t v e 

PROSLAVA OB STOLETNICI ROJSTVA ANTONA MELIKA 
(1. 1. 1890 - 8. 6. 1966) 
Karel Natek 

V dvorani Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti je bila 17. januarja 1990 proslava stolet-
nice rojstva našega velikega geografa Antona Meli-
ka. Priprave na proslavo je vodil organizacijski 
odbor s predsednikom akad. prof. dr. Ivanom 
Gamsom, ki je deloval v okviru Zveze geografskih 
društev Slovenije ob sodelovanju vseh geografskih 
ustanov, Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, nepo-
sredni organizator proslave pa je bil Geografski inšti-
tut Antona Melika ZRC SAZU. 

Namen proslave ni bil, po besedah akad. I. 
Gamsa, branje slavospevov velikemu geografu, 
zgodovinarju, etnologu, dolgoletnemu univerzitet-
nemu učitelju in organizatorju geografskega prouče-
vanja ter vidnemu kulturnemu in družbenopolitič-
nemu delavcu, marveč pretresti njegovo, več kot 
8000 tiskanih strani obsegajočo zapuščino v luči 
današnje uporabnosti. Od njegove smrti je minilo že 
dovolj časa, da je možna objektivnejša ocena njego-
vega dela, obenem pa je bila to verjetno zadnja pri-
ložnost, da so o njem spregovorili njegovi neposredni 
učenci iz prvih povojnih let, ki počasi odhajajo v 
pokoj. 

Ogromno Melikovo delo na najrazličnejših 
področjih je bilo predstavljeno z naslednjimi deveti-
mi referati: Anton Melik in njegov čas 
(akad. prof. dr. Ivan Gams); A. M. v regionalni 
geografiji Jugoslavije (prof. dr.Veljko Rogič); 
A. M., ustvarjalec slovenske regionalne geografije 
(akad. prof. dr. Ivan Gams); Melikov doprinos h 
geomorfologiji in krasoslovju (prof. dr. Peter Ha-
bič); A. M. in slovenska naselja (dopisni član 
SAZU prof. dr. Igor Vrišer); A. M. - klimatolog 
(prof. dr. Danilo Furlan); A. M. v slovenski etno-

logiji (dr. Tone Cevc); A. M., zgodovinopisec in 
avtor učbenikov (prof. dr. Ignacij Voje) in A. M., 
kulturnik in organizator v Slovenski matici 
(akad. prof. dr. France Bernik). 

Rdeča nit vseh predstavitev je bilo Melikovo 
epohalno delo Slovenija I iz let 1935-36 ter štirje 
regionalnogeografski zvezki iz let 1954-1960, s kate-
rimi je sintetiziral vse dotedanje geografsko znanje o 
Sloveniji ter za več desetletij vnaprej začrtal usmeri-
tve nadaljnjih proučevanj. Največji pečat slovenski 
geografiji je dal prav s povezovanjem naravne in 
kulturne pokrajine oziroma z genetskim proučeva-
njem vseh, naravnih in družbenih elementov, ki 
sooblikujejo kulturno pokrajino. 

Poleg te regionalno-geografske usmeritve pa je 
Melik še veliko prispeval k razvoju posamičnih 
geografskih in drugih strok, kjer so mnoga njegova 
spoznanja še danes povsem veljavna in aktualna kot 
npr. klasifikacija podeželskih naselij in kmečkih hiš 
ali proučevanja ljudske materialne, zlasti stavbne 
kulture na Slovenskem (kozolec). 

Nekoliko težje je bilo predstaviti delovanje 
Melika kot kulturnega in družbenopolitičnega de-
lavca, kar so deloma opravili že z uvodnimi nagovori 
predstavniki inštitucij, v katerih je Melik deloval. 
Posebej je bilo izpostavljeno njegovo delo v Sloven-
ski matici, ki je pod njegovih predsednikovanjem 
ponovno dosegla avtonomnost v novih družbenih 
razmerah ter obnovila svoje posebno kulturno po-
slanstvo. Čeprav še vedno ni povsem jasno, zakaj se 
je Melik v tolikšni meri vključil v številne upravno-
politične funkcije, je gotovo, da ga je k temu silil 
njegov slovenski patriotizem vse od mladostne dobe 
preporodovcev dalje ter želja po vključitvi geograf-
skih in drugih spoznanj v dobrobit lastnega naroda. 
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d r u š t v e n e n o v i c e 

PROGRAM JESENSKIH EKSKURZIJ V LETU 1990 
Matej Gabrovcc 

Na vse ekskurzije se je treba prijaviti najkasne-
je 15 dni pred odhodom. Skupaj s prijavnico pošljite 
potrdilo o plačilu (kopijo položnice, virmana ali in-
ternega naloga Ljubljanske banke) ali ček. Prijava 
brez hkratnega plačila ne velja. Prijavnice pošljite na 
naslov: Matej Gabrovec, Geografski inštitut Antona 
Melika ZRC SAZU, Novi trg 5. V primeru odjave 
vsaj en dan pred ekskurzijo vrnemo 50% vplačanega 
denarja. V primeru podražitve prevozov ali spre-
membe deviznega tečaja bomo primorani podražiti 
tudi ekskurzije. Vsi udeleženci potujejo na lastno 
odgovornost. Številka žiro računa: 50100-620-107 05 
1010115-1620908 

DVOENODNEVNA EKSKURZIJA V ZAHOD-
NE JULIJSKE ALPE IN V BENEŠKO SLOVE-

NIJO 15.-16.9.90 

Namen: Regionalna geografija Zahodnih Julij-
skih Alp z vzponom na drugi najvišji vrh Julijcev 
Montaž (Špik nad Policami) ter Rezije, Beneške 
Slovenije in vzhodnega dela Furlanske nižine. Spo-
znavanje narodnostne problematike (narodnostno 
prebujanje Slovencev in Furlanov). Značilnosti 
popotresne rekonstrukcije po letu 1976. Arhitektur-
ne vrednote starih mestnih naselij (Čedad, Videm, 
Palmanova) 

Program: 15.9.: Odhod iz Ljubljane s Trga 
osvoboditve ob 6. uri. Vožnja mimo Rabeljskega 
jezera in Selle Nevee do planine Pecol pod Monta-
žem. Za utrjene in izurjene vzpon na vrh (2754 m). 
Ostali imajo možnost sprehodov po prostrani in sli-

koviti planini s čudovitimi razgledi. Popoldne vožnja 
po dolini Reklanice v Rezijo, od tu pa preko Učeje 
in Žage do Kobarida. Prenočišče v hotelu Matajur. 

16.9.: Preko Robiča se vrnemo v Beneško Slo-
venijo. Ogled Landarske jame, Čedada, Vidma in 
Palmanove. Povratek mimo Gradišča ob Soči preko 
mejnega prehoda Vrtojba v Ljubljano. 

Strokovno vodstvo: Drago Kladnik, Jernej 
Zupančič 

Cena: 400 din, nečlani 450 din (prevoz, prenoči-
šče, organizacija). 

ENODNEVNA EKSKURZIJA V MEŽIŠKO 
DOLINO 13.10.90 

Ekskurzija je na eni strani namenjena predsta-
vitvi ekološke problematike Mežiške doline (žele-
zarna Ravne, topilnica v Žerjavu, dolina smrti), na 
drugi strani pa poizkusu oživljanja celične proizvod-
nje v malih (družinskih) delavnicah, ki naj bi prispe-
vale k oživljanju depopulacijskega obmejnega 
območja. Obiskali bomo tudi eno izmed višinskih 
kmetij, ki ji eksistenco ogroža propadanje gozdov 
zaradi onesnaženega zraka. 

Program: Odhod iz Ljubljane s Trga osvobodi-
dtve ob 6. uri. Smer poti: Titovo Velenje - Slovenj 
Gradec - Ravne - Mežica - Žerjav - Črna - Koprivna 
- Sleme - Šoštan. 

Strokovno vodstvo: mag. Metka Špes 
Cena: 120 din, nečlani 140 din (prevoz, organi-

zacija). 



SEZNAM PREDAVANJ LGD V SEZONI 1990-91 
Mitja Bricelj 

16. oktober 1990 Šri Lanka - Odprava LGD 90 
20. november 1990 Nepal - Odprava LGD 90 
18. december 1990 Jemen - (predava Matej 

PRVA ODPRAVA LGD - "NEPAL 90" 
Mitja Bricelj 

Organizirala in vodila sta jo Matej Gabrovec in 
Mitja Bricelj. Od 4. marca do 11. aprila 1990 je bila 
na poti šestnajstčlanska odprava LGD. Njen primar-
ni cilj je bil obisk kraljevine Nepal, natančneje dveh 
smeri: 
• treking okoli gorskega masiva Anapurn (dolžina 

poti 270 km oz. 16 dni hoda na nadmorski višini 
od 800 do 5416 m), 

• trekinga Helambu in Langtang v pokrajini sever-
no od Katmanduja do meje s Tibetom (dolžina 
poti 200 km oz. 14 dni hoda na nadmorski višini 
od 900 do 5033 m). 

Prvo smer je prehodilo devet, drugo pa dva 
udeleženca odprave. 

Namen prve odprave je bilo neposredno sez-
nanjanje udeležencev s himalajsko pokrajino in zbi-
ranje različnega gradiva, zlasti filmskega (s področja 
geomorfologije Matej Gabrovec; kmetijstva Drago 

Gabrovec) 
Predavanja so vsak tretji torek v mesecu ob 

19. uri na Filozofski fakulteti, predavalnica 233. 

Kladnik; šolske fotografije Mira Skorupan in okolja 
Mitja Bricelj). Glavna metoda terenskega dela je bilo 
opazovanje z neposredno udeležbo. 

V načrtu odprave je bil na koncu še deset-
dnevni obisk Šri Lanke. Z dvema kombijema smo 
prevozili dobršen del otoka (1200 km), spoznali 
obalo in del gorate ter s čajem bogate notranjosti. 
Od tu smo se povzpeli na 2243 m (Adam's Peak) in 
naslednji dan v zahodni smeri sestopili v pokrajino 
tropskega gozda. Na obali je razmeroma dobro raz-
vita turistična infrastruktura (izredne naravne 
možnosti), zaradi državljanske vojne in upada obiska 
pa je ta veja gospodarstva močno izgubila na pome-
nu. 

Zbrano gradivo in vtisi s poti odprave bodo 
predstavljeni v predavanjih LGD v sezoni 1990-91 
ter v Cankarjevem domu, posamezni prispevki bodo 
objavljeni tudi v Geografskem obzorniku. 

PRIZNANJA CELJSKIM GEOGRAFOM 
Milan Natek 

Dne 26. januarja 1990, ob "Dnevu prosvetnih 
delavcev Celje", je podelila občinska izobraževalna 
skupnost Celje številna priznanja. Med drugimi so jih 
prejeli tudi trije učitelji geografije na celjskih sred-
njih šolah, in sicer; prof. Jožica D a v i d o -
v a c Č e 1 i k in prof. dr. Anton S o r e sta 
dobila R o š e v o priznanje, prof. Janko C a -
f u t a pa priznanje O b č i n s k e i z o -
b r a ž e v a l n e s k u p n o s t i . 

Č e s t i t k a m se pridružuje tudi uredni-
ški odbor Geografskega obzornika! 

Iz utemeljitev, ki so bile prebrane ob podelitvi, 
objavljamo krajše povzetke. 

Prof. Jožica D a v i d o v a c - Č e l i k 
je kot profesorica geografije zaposlena na Srednji 
šoli za ekonomsko usmeritev v Celju. Svojo delovno 
pot je začela na nižji gimnaziji v Šmarju pri Jelšah. 
Že tam je pokazala svoje izjemne pedagoške sposo-
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bnosti, ki jih je kasneje še razvijala in izpopolnjevala 
na Srednji ekonomski šoli v Celju, kjer poučuje od 
leta 1960. Zelo dobro obvlada svoje strokovno 
področje in pedagoško teorijo, obenem pa nenehno 
spremlja nova spoznanja in dognanja na svojem 
ožjem predmetnem področju in se strokovno izpo-
polnjuje. Svoje bogate izkušnje prenaša na mlajše 
kolege, s katerimi je vedno dobro in ustvarjalno 
sodelovala. Do učencev je bila vedno poštena, dosle-
dna in zahtevna, hkrati pa razumevajoča in tovari-
ška. Kot razrednik je vzpostavila dobro sodelovanje 
med starši in šolo. Vrsto let je vodila na šoli krožek 
OZN, ki je za svoje delo dobil tudi republiško priz-
nanje. Prof. Jožici Davidovac - Čelik pomeni njen 
poklic poslanstvo, ki ga z ljubeznijo opravlja že vrsto 
let. 

Prof. dr. Anton S o r e je zaposlen na Srednji 
pedagoški šoli v Celju. Kot profesor geografije je dal 
učencem solidna in obsežna znanja, ne samo pri urah 
pouka, ampak tudi kot mentor mladih in kot razis-
kovalec. Preučil je številne geografske probleme na 
območju celjske regije. Zaradi izjemne sposobnosti, 
delavnosti, temeljitosti in odgovornosti, s katero se 
loteva vsakega dela, uživa velik ugled pri učencih, 
sodelavcih, kakor tudi pri strokovnih kolegih. Dr. A. 
Sore je bil dlje časa sodelavec Zavoda za šolstvo v 
Celju, kjer je kot svetovalec dal pomemben prispe-
vek k strokovnemu in pedagoškemu razvoju pred-

meta geografije, zlasti še na osnovnih šolah celjske 
regije. Vrsto let je poučeval metodiko geografije na 
oddelku mariborske Pedagoške akademije v Celju. 
V vzgojnoizobraževalno delo si je prizadeval vnašati 
novosti s sodobnimi metodami in učili. Izkušnje in 
obsežna znanja, ki jih še vedno dopolnjuje, bogatijo 
ne samo učence, pač pa tudi njegove sodelavce. Ob 
40. letnici pedagoškega šolstva v Celju je zbral obse-
žno gradivo o nadaljnjem študiju ali zaposlitvi absol-
ventov Srednje pedagoške šole v Celju. 

Janko C a f u t a je profesor geografije na 
Srednji šoli za ekonomsko usmeritev v Celju. Leta 
1961 se je zaposlil na osnovni šoli Franja Vrunča na 
Spodnji Hudinji, kjer je med drugim aktivno sodelo-
val pri urejanju šolskega okolja. Od leta 1971 dela 
na Ekonomski srednji šoli v Celju. Kot učitelj je bil 
vedno zahteven in dosleden; njegovi učenci in dijaki 
so poleg učne snovi pridobili tudi širši pogled na 
najraznovrstnejša dogajanja doma in po svetu. 
Zadnjih deset let opravlja dela in naloge pomočnika 
ravnatelja. Svojemu delu se posveča z vsem srcem; 
ni le urednik, ampak žrtvuje za dobrobit šole prene-
katero uro svojega prostega časa. Uspešno organizi-
ra delovno prakso učencev, ki je pomembni del 
vzgoje in izobraževanja na šoli. Z nenehnim sprem-
ljanjem dela učencev in s sodelovaanjem s podjetji 
je dosegel, da delovna praksa poteka v splošno 
zadovoljstvo in korist podjetij, šole in učencev. 
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j u b i l e j i 

PROFESOR DR. MAVRICIJ ZGONIK - OSEMDESETLETNIK 
Ludvik Olas 

Dr. Mavricij Z g o n i k, eden izmed najvid-
nejših slovenskih pedagogov in raziskovalcev geo-
grafije v povojnem obdobju, je praznoval v letoš-
njem sušcu osemdesetletnico svojega življenja, ki je 
bilo nadpovprečno ustvarjalno na geografskem in 
zgodovinskem področju. Rodil se je 10. marca 1910 
v Tinjanu na Primorskem. S starši se je po prvi sve-
tovni vojni preselil v Slovenijo, kjer je leta 1929 
maturiral na klasični gimnaziji v Mariboru in pet let 
kasneje je diplomiral iz geografije, zgodovine in 
sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Služ-
boval je na realni in klasični gimnaziji v Mariboru, 
bil nekaj časa ravnatelj gimnazije v Kopru in od leta 
1964 do upokojitve je predaval kot docent in izredni 
profesor na Pedagoški fakulteti (akademiji) v Mari-
boru. Štiri leta (1959-1963) je pogodbeno predaval 
metodiko geografskega pouka na Filozofski fakulteti 
v Ljubljani. Medtem je magistriral in leta 1971 
obranil doktorsko disertacijo z naslovom "Spremi-
njanje izrabe tal kot element preobrazbe v Dravski 
dolini". 

Velik poudarek moramo dati Zgonikovemu 

pedagoško-raziskovalnemu delu. V tem pogledu je 
poznan po vsej Jugoslaviji. Pri nas v Sloveniji ga 
poznajo vse generacije, ki so obiskovale nekdanjo 
nižjo gimnazijo oziroma današnjo osemletno osnov-
no šolo, saj so se učile zemljepis Evrope in sveta po 
njegovih učbenikih. Njegova nesporna zasluga je, da 
smo v Sloveniji pri ustvarjanju geografskih učbeni-
kov sledili evropskemu razvoju. 

Jubilant je v šestdesetih letih globoko posegel v 
teorijo slovenske in jugoslovanske didaktike geogra-
fije. Leta 1958 je izdal knjigo "Nazornost v geografi-
ji" in samo dve leti kasneje še "Metodiko geograf-
skega pouka", ki so jo leta 1967 prevedli v srbohrva-
ščino in tiskali v Sarajevu. Postala je tako za celo 
desetletje temeljni strokovni vir metodike geografije 
v velikem delu jugoslovanske države. Tudi na zgo-
dovinskem šolskem področju je bil nadvse ploden in 
dejaven in je njegov delež nezanemarljiv. Leta 1968 
je izdal pri Državni založbi Slovenije v Ljubljani 
obsežno delo "Zgodovina v sodobni šoli", ki je še 
danes aktualno. 

Bogate pedagoške izkušnje in razgled po tuji 
strokovni literaturi so prof. Zgoniku omogočili, da je 
v zadnjih letih napisal obsežno "Didaktiko geografi-
je" kot prvo temeljno tovrstno delo na Slovenskem. 
Škoda je le, da moramo zaradi prenekaterih gmotnih 
težav iz leta v leto odlagati njegovo objavo. 

Slavljenec ima bogato bibliografijo tudi na šir-
šem geografskem in zgodovinskem znanstvenorazis-
kovalnem področju. Ukvarjal se je z najraznovrst-
nejšimi družbeno-geografskimi problemi Podravske 
Slovenije. Svoje raziskovalne dosežke je objavljal v 
domačih in tujih geografskih ter zgodovinskih revi-
jah in zbornikih. Njegove prispevke pogosto zasle-
dimo tudi v krajevnih in pokrajinskih zbornikih. Med 
samostojnimi publikacijami s tega področja njegove-
ga dela moramo omeniti knjigo "Dravska dolina", ki 
je izšla pri založbi Obzorja v Mariboru 1977. leta. 
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Skozi vso povojno obdobje je bil prof. dr. 
Mavricij Zgonik zelo aktiven v strokovnih društvih. 
Več mandatnih dob je bil predsednik mariborske 
podružnice Geografskega društva Slovenije, hkrati 
pa je bil enako dejaven tudi v Zgodovinskem druš-
tvu Maribor. Njegova kvalitetna predavanja in stro-
kovno odlično pripravljene in vodene ekskurzije so 
bile vedno dobro obiskane. Prof. M. Zgonik je edini 
slovenski geograf, ki je častni član dveh slovenskih 

strokovnih društev, in sicer Zveze geografskih druš-
tev in Zgodovinskega društva Maribor. 

Za svoje dolgoletno, požrtvovalno in nesebično 
delo je dobil tudi visoka državna odlikovanja, med 
drugimi Red dela z zlatim vencem in Red zasluge za 
narod s srebrnimi žarki. 

Ob visokem jubileju, ki ga praznuje še vedno 
delaven, vzravnan in čil, mu želimo kolegi in nekda-
nji študenti še vnaprej polno ustvarjalnega nemira in 
prijetne sončne poti na priljubljeni Urban. 

JUBILEJ PROFESORICE MARE RADINJEVE 
Milan Natck, Jurij Kunavcr 

Decembra preteklega leta je prof. Mara Radi-
nja sredi dela praznovala svoj življenski jubilej. Več 
kot šestintrideset let predanega dela na ljubljanski 
Srednji naravoslovni šoli in skoraj tri desetletja nje-
nega zavzetega in požrtvovalnega dela na najrazlič-
nejših področjih geografije je neizbrisljivo vtisnjenih 
v podobo in zgodovino slovenske povojne geografi-
je-

Mara R a d i n j a (roj. Nunčič) se je rodila 
9.12. 1929 v Šmarju pri Jelšah. Gimnazijo z maturo 
je končala v Celju leta 1948. Naslednje štiri leta je 
študirala geografijo na ljubljanski univerzi, kjer je 
diplomirala leta 1953. Dve leti je učila na celjski II. 
gimnaziji, leta 1954 pa je prišla v Ljubljano na I. 
(bežigrajsko) gimnazijo ( od leta 1982 Srednja nara-
voslovna šola), ki ji je ostala zvesta vse do danes. Že 
kot študentka je bila aktivna v mladinski organizaciji 
in večkrat se je udeležila takratnih mladinskih de-
lovnih akcij. 

Kmalu po diplomi se je aktivno vključila v delo 
Geografskega društva Slovenije, ki mu je ostala 
zvesta vse do danes. V osrednji odbor društva je bila 
izvoljena 1960; v letih 1962-1980 je bila članica 
odbora za geografsko vzgojo in izobraževanje, v 
istem obdobju, oziroma do leta 1981, pa je bila glav-
na urednica Geografskega obzornika. Tudi na šoli, 
kjer službuje, je bila vseskozi nadvse aktivna na raz-
ličnih področjih: pri organizaciji in vsebinskem sno-
vanju naravoslovnih dejavnosti, v gibanju "Znanosti 

mladini", kakor tudi na področju organizacije proiz-
vodnege dela in delovne prakse dijakov. Poleg vsega 
tega je vedno našla čas in priliko za delo v sindikatu 
in v drugih družbenih organizacijah. 

Težko je v kratkem času zapisu prikazati in 
ovrednotiti dejavnosti, ki jih je prof. Mara Radinjeva 
namenjala stroki-geografiji ter vzgoji in izobraževa-
nju mladega rodu. Njeni učenci jo poznajo kot zav-
zeto, stroki predano in pravično profesorico in vzgo-
jiteljico. S posluhom za vzgojno problematiko je 
vzgajala dijake v delovne, razsodne, kritične in poš-
tene mlade ljudi, ki so bili sposobni in voljni prevze-
mati vsakršne zadolžitve na različnih področjih 
vsakdanjega življenja. Prof. Radinjeva se je na šoli 
uveljavila kot strokovno široko razgledana delavka, 
ki je zmogla vedno sproti reševati najraznovrstnejše 
učno-vzgojne probleme. Obdarjena je s sposobnostjo 
hitrega in neposrednega navezovanja stikov z ljudmi, 
kar ji je pomagalo pri vzornem sodelovanju med 
šolo in mnogimi delovnimi organizacijami, kjer so 
dijaki opravljali svojo delovno prakso ali proizvodno 
delo. 

Kmalu po zaposlitvi v Ljubljani se je prof. 
Mara Radinjeva z vsem svojim žarom in delovnim 
poletom vključla v delo Geografskega društva Slo-
venije. Z različnimi zadolžitvami je sodelovala pri 
organizaciji in vsebinskem snovanju in oblikovanju 
številnih zborovanja in drugih prireditev slovenskih 
geografov. Toda njeno najodgovornejše, najbolj 
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uspešno in najbolj dragoceno delo je bilo posvečeno 
snovanju vsebinske podobe Geografskega obzorni-
ka, časopisa za geografsko vzgojo in izobraževanje. 
V času njenega urednikovanja je postal Geografski 
obzornik pomembna in dragocena strokovno-geo-
grafska publikacija, ki je povezovala šolsko geograf-
sko problematiko z najnovejšimi izsledki domačih in 
tujih geografskih raziskovanj. Vsebinsko in oblikov-
no je razgibala Geografski obzornik, ki je postal 
nepogrešljiv strokovni spremljevalec, pripomoček in 
vodnik številnim geografom po šolah na vseh sto-
pnjah izobraževanja, in neredko tudi v drugih repu-
blikah, pa tudi geografom, ki so delali v nepadogoš-
kih poklicih. Njena nemajhna zasluga je bila tudi v 
tem, da je revija izhajala redno in to kljub razno-
vrstnim težavam, med katerimi pomanjkanje denarja 
ni bilo nikoli na zadnjem mestu. S človeško toplino 
in prepričevanjem je zbirala in zbrala okrog Geogra-
fskega obzornika širok krog sodelavcev, od učiteljev 
geografije do univerzitetnih profesorjev in znan-
stvenih sodelavcev. Vsi ti so s svojimi raznovrstnimi 
prispevki bogatili vsebino te pomembne strokovne 
revije. Prepričani smo, da samo tisti, ki se je ukvarjal 
z urednikovanjem in vsebinskim snovanjem kakr-
šnekoli strokovne publikacije, zmore pravično ovre-
dnotiti in presoditi delo, ki ga je naša jubilantka prof. 

Mara Radinjeva požrtvovalno in nesebično, predano 
in ustvarjalno opravljala za rast in razvoj Geograf-
skega obzornika skozi dve polni desetletji! 

Ne smemo prezreti tudi deleža, ki ga ima jubi-
lantka na področju strokovne publicistike. Leta 
1954, ob hudem neurju, ki je zajelo Celje in njegovo 
zaledje, se je kot mlada diplomantka vključila v 
geografsko preučevanje celjske povodnji. Skupaj s 
soavtorjema je v 26. letniku Geografskega vestnika 
leta 1954 objavila študijo "Povodenj v Celju in v 
najbližji okolici". Tudi kasneje je ostala zvesta publi-
cističnemu delu. Večina njenih prispevkov je bila 
objavljena v Geografskem obzorniku. Za svoje 
dolgoletno in uspešno delo je dobila prof. Radinjeva 
več priznanj. Ob 50. letnici Geografskega društva 
Slovenije je prejela Pohvalo, ob enaki obletnici 
Srednje naravoslovne šole v Ljubljani je dobila Pri-
znanje (1986), leta 1988 pa je prejela državno odli-
kovanje red zaslug za narod s srebrno zvezdo. 

Ob življenskem jubileju želimo v imenu sta-
novskih tovarišev prof. Mari Radinjevi še mnogo 
zdravih, delovnih in uspešnih let. Da bi še vrsto let s 
svojimi kritičnimi pogledi, z življensko radostjo ter z 
vedrim razpoloženjem spremljala, bogatila in oplaja-
la vsa naša skupna snovanja v slovenski geografiji! 



o b v e s t i l a 

SEZNAM DIPLOMANTOV DRUGE STOPNJE GEOGRAFIJE, MAGI-
STROV IN DOKTORJEV ZNANOSTI NA ODDELKU ZA GEOGRAFIJO 
FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI V ŠOLSKIH LETIH 1987/88 IN 
1988/89 
Mojca Dolgan-Pctrič, Franc I.ovrcnčak 

I. Diplomanti druge stopnje geografije (geografija 
kot študijski predmet A) 
1. BATAGELJ Marjan: Centralnost in druž-

benogospodarska usmerjenost naselij v obči-
ni Postojna 

2. DEKLEVA Marija: Geografski pogoji za 
turizem na kmetijah v Sloveniji 

3. DROBNJAK Vladimir: Strmina in njena 
vloga v Krkočanskih hribih 

4. FLORJANC Aleš: Geografija Novega 
mesta 

5. GOLJAR Marjeta: Turistični pomen narav-
ne dediščine v Sloveniji 

6. JANČAR Ida: Krajinska zasnova Besniške 
doline z okolico 

7. JANKOVIČ Janja: Regionalna problemati-
ka odlaganja smeti na Ljubljanskem barju, 
posebej na centralni deponiji 

8. LAPUH Andrej: Centralna naselja v občini 
Vič-Rudnik 

9. MARTINŠEK Igor: Ekonomsko-geografska 
karta in regionalizacija občine Laško 

10. MIHELIČ Ludvik: Deponiranje odpadkov v 
ribniški občini (študentska Prešernova nagra-
da za leto 1989) 

11. PAVŠEK Zoran: Zimska turistična središča 
v Alpah 

12. POLC Nuša: Gozd v Sloveniji 
13. SLAVEC Andrejka: Industrijska cona Melje 

- idejni koncept prenove 
14. STRAHOVNIK Vojko: Klimatski turizem v 

Sloveniji 
15. ŠIVEC Jana: Gojitev divjadi in slovenska 

pokrajina 
16. ŠTERBENK Emil: Socialnogeografska tran-

sformacija Šmartnega ob Paki 

17. TEPEŠ Miran: Turistični tokovi v Jugoslaviji 
18. TERGLAV Barbara: Letališče Ljubljana 
19. VERONEK Nika: Vpliv turizma na razvoj 

Rogaške Slatine in bližnje okolice 
20. VIDMAR Marjeta: Geografski pomen 

kmetijstva v občini Krško 
21. VODOPIVEC Petra: Vpliv turizma na 

Dubrovnik 
22. ZUPANČIČ Jernej: Socialnogeografska 

transformacija Suhe krajine 
(študentska Prešernova nagrada za leto 1988) 

II. Magistri znansti 
1. BAT Marjan: Fizična geografija gorskega 

sveta (na izbranih primerih) 
2. CENCEN Marjan: Geografski problemi 

Nepala 
3. KOŠAK Marija: Obseg geografskih pojmov 

v osnovni šoli 
4. PERKO Drago: Vzhodna Krška kotlina s 

posebnim ozirom na poselitev 
5. SLABE Tadej: Skalne oblike v kraških 

jamah in njihov pomen pri proučevanju 
Dimnic, Križne in Volčje jame ter Ledenice 
na Dolu 

6. STEPANČIČ Vojka: Poznavanje geograf-
skih pojmov na stopnji razrednega pouka (na 
primeru petih šol na Goriškem) 

7. OGORELEC Breda: Analiza agrarne pokra-
jine za potrebe prostorskega planiranja 

8. GABROVEC Matej: Vloga reliefa za geo-
grafsko podobo Polhograjskega hribovja 

III. Doktorja znanosti 
1. ČERNE Andrej: Prometno omrežje in 

urbani razvoj SR Slovenije 
2. GOSAR Anton: Počitniške hiše kot elementi 

transformacije slovenskih alpskih pokrajin 
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p r i j a v n i c e z a e k s k u r z i j e z g d s 

PRIJAVNICA 

Podpisani: 

Domači naslov: 

Telefon: 
Služba: Telefon: 
se prijavljam na ekskurzijo v Beneško Slovenijo. Pogoji so mi znani. 

Datum: Podpis: 

PRIJAVNICA 

Podpisani: 

Domači naslov: 
Telefon: 

Služba: Telefon: 
se prijavljam na ekskurzijo v Mežiško dolino. Pogoji so mi znani. 

Datum: Podpis: 
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UDK 371.315.7:91 
UDC 371.315.7:91 

UDK 373.5 : 91 
UDC 373.5 :91 

VSEBINA IN PROGRAMSKA JEDRA PRI 
POUKU GEOGRAFIJE V SREDNJI ŠOLI 
Slavko Brinovec, Srednja šola pedagoške, računalni-
ške in naravoslovno-matematične usmeritve, Koroš-
ka 13, 64000 Kranj 

Po uvodnem razmišljanju o ciljih, vsebini in položaju 
pouka geografije pri nas, avtor kratko prikaže dose-
danji koncept pouka geografije v usmerjenem izo-
braževanju ter predlaga nov program geografije v 
srednji šoli. 

POMANJKANJE REGIONALNE GEOGRAFIJE 
- PROBLEM MNOGIH PROGRAMOV V 
SREDNJEM IZOBRAŽEVANJU 
Tatjana Ferjan, Srednja šola za gostinstvo in turi-
zem, Poljanska 28a, 61000 Ljubljana 

Avtorica povzame nekatere novejše poglede na re-
gijo in regionalno geografijo, njihov vpliv na regio-
nalno geografijo v šoli ter analizira pouk geografije 
v srednjih šolah. Zavzema se za več in drugačno 
regionalno geografijo v šoli. 

UDK 373.6 : 91 
UDC 373.6: 91 

INOVACIJE PRI POUKU GEOGRAFIJE 
Jurij Kunavcr, Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo, Aškerčeva 12, 61000 Ljubljana 

Avtor prikaže probleme uporabe inovacij pri pouku 
geografije: kako priti do novosti in kako jih uporabiti 
pri vsakdanjem pedagoškem delu. Predstavi inovaci-
je pri pouku geografije v polpretekli in današnji 
dobi. 

UDK 916.80 ; UDK 908.680 
UDC 916.80 ; UDC 908.680 

NAMIBIJA 
Karel Natek, ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika, Novi trg 5, 61000 Ljubljana 

V članku so predstavljene osnovne naravno- in 
družbenogeografske značilnosti nove neodvisne 
države Namibije. Njihovo poznavanje je geografu 
potrebno za razumevanje njenega nadaljnjega raz-
voja, ki bo obremenjen z neugodnimi naravnimi 
razmerami in še posebej z dediščino stoletne koloni-
alne odvisnosti. 

UDK 528(035) 
UDC 528(035) 

MORDA ŠE NISTE VEDELI VSEGA O GEO-
DEZIJI 
Božena Lipej, Geodetski zavod Slovenije, Šaranovi-
čeva 12, Ljubljana 

Geodezija je ena najstarejših tehničnih ved. V pre-
teklosti je bila znana kot zemljemerstvo, pomeni pa 
nauk o merjenju in upodabljanju zemeljskega povr-
šja. 
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UDK 711.451 : 312.9(497.12) 
UDC 711.451 : 312.9(497.12) 

SLOVENSKE OBČINE - GOSTOTA POSELITVE 
Drago Perico, ZRC SAZU, Geografski inštitut 
Antona Melika, Novi trg 5, 61000 Ljubljana 

V tej in naslednjih številkah Geografskega obzor-
nika bomo objavili nekaj značilnih podatkov za 
slovenske občine. Podatke bomo prikazovali s kar-
tami. Te bodo v glavnem celostranske in tako dovolj 
velike, da jih bodo učitelji lahko uporabljali pri 
pouku (razmnoževanje s fotokopiranjem, fotokopi-
ranje na prosojnice). Spremno besedilo bo kratko in 
bo v glavnem opozarjalo le na najbolj pomembne 
značilnosti in zanimivosti. Ker so se mariborske 
občine že večkrat delile in združevale, smo jih zaradi 
časovne primerjave upoštevali skupaj kot eno obči-
no. Tokrat je na vrsti gostota prebivalstva. 

UDK 915-14 ; UDK 908.5-14 
UDC 915-14 ; UDC 908.5-14 

POLITIČNO GEOGRAFSKI PREGLED JUGO-
ZAHODNE AZIJE 
Franc Lovrenčak, Filozofska fakulteta, Oddelek za 
geografijo, Aškerčeva 12, 61000 Ljubljana 

Jugozahodna Azija se nahaja na stiku treh celin 
Azije, Afrike in Evrope, zato preko nje potekajo in 
se križajo poti iz Evrope proti Aziji s potmi iz Afri-
ke v Azijo in obratno. Po teh poteh so se selili naro-
di, nekateri so tu ostali, tu preko so šli osvajalci, raz-
vijala se je živahna trgovina itd. 

UDK 323.15(497.12 Hodoš) 
UDC 323.15(497.12 Hodoš) 

RAZISKAVA NARODNOSTNO MEŠANEGA 
NASELJA HODOŠ - HODOŠ (občina Murska 
Sobota) V OKVIRU MLADINSKEGA RAZIS-
KOVALNEGA SOCIALNO GEOGRAFSKEGA 
TABORA 
Peter Repolusk, Jernej Zupančič, Inštitut za geogra-
fijo Univerze, Trg francoske revolucije 7, 61000 
Ljubljana 

Mladinski raziskovalni socialnogeografski tabori so 
že uveljavljena oblika dela z mladimi na narodnost-
no mešanem območju v Pomurju. Prispevek osvet-
ljuje gospodarsko in narodnostno strukturo naselja 
Hodoš - Hodoš, hkrati pa na kratko podaja namen 
taborov in njihovo metodološko zasnovo. 

UDK 631.6(497.12) 
UDC 631.6(497.12) 

MELIORACIJE 
Marjeta Natek, Inštitut za geografijo Univerze, Trg 
francoske revolucije 7, 61000 Ljubljana 

Z urbanizacijo, industrializacijo in spremljajočo in-
frastrukturno izgradnjo se je v povojnem času 
močno zmanjšal obseg najkvalitetnejših kmetijskih 
zemljišč. V obdobju 1938 - 1974 se je v Sloveniji 
zmanjšala površina njiv in vrtov za 94000 ha (stati-
stični podatki). Na drugi strani pa je vseskozi slediti 
še procesu deagrarizacije in s tem opuščanju zlasti 
oddaljenih in težje dostopnih kmetijskih zemljišč. 
Tako smo se v sedemdesetih letih znašli v konfliktni 
situaciji, ko želimo pridelati več in kvalitetnejše 
hrane, primanjkuje pa nam kvalitetnih kmetijskih 
zemljišč. 
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