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O DELU INŠTITUTA ZA RAZISKOVANJE KRASA SAZU V 
LETIH 1977 IN 1978 

Peter H a b i č * 

Raziskovalno delo se je v teh dveh letih odvijalo po zastavljenem 
programu, ki je obsegal štiri osnovna poglavja: preučevanje kraškega pod-
zemlja, geografske raziskave, biološke raziskave krasa in dejavnost Kraške 
muzejske zbirke s pr i re janjem razstav in pr ipravl janjem gradiva za Kraš-
ki muzej. Sredstva za raziskovalno delo so prispevali RSS, ZVS, THO Po-
stojnska jama, Kulturna skupnost Postojna in nekateri drugi naročniki. 

V okviru preučevanja kraškega podzemlja smo nadaljevali s speleo 
hidrološkimi raziskavami Notranjskega krasa, s preučevanjem dinamike 
in kronologije kraških procesov ter z ure janjem dokumentacije o kraških 
pojavih, pri čemer smo dokončali poslednje liste osnovne speleološke karte 
Slovenije. Leta 1977 je Zveza vodnih skupnosti Slovenije sprejela v sofi-
nanciranje program, ki obsega preučevanje zakonitosti pretakanja vode v 
širšem zaledju Planinskega polja in Pivke ter vrednotenje kraških voda 
Notranjske in Primorske. S tem v zvezi je bilo izvedeno podrobno karti-
ranje požiralnih con na severnem obrobju Planinskega polja. Ta predel 
je bil sicer že večkrat geološko kart iran (M. Pleničar, S. Buser, F. šušter-
šič), vendar je naš sodelavec J. Čar lahko bistveno dopolnil obstoječe po-
datke o razporeditvi posameznih litoloških členov in o tektonski zgradbi 
ob še vedno aktivnem idrijskem prelomu. Območje med Kalcami in Pla-
ninskim poljem je zgrajeno iz triasnega dolomita, različnih jurskih kam-
nin ter spodnje in zgornje krednih apnencev, ki jih sekajo dinarski in 
prečno dinarski prelomi. Ob dinarskih prelomih so cone ozke in stisnjene, 
ob prečnih prelomih pa so pretr te cone široke z odprtimi razpokami. Ve-
čina požiralnikov v apnencih je vezana prav na odprte prelomne cone, te 
so odločilne tudi za razpored požiralnikov v triasnih dolomitih pod Lan-
skim vrhom. Pričakujemo, da bo mogoče z nadal jnj im preučevanjem geo-
loške zgradbe in znanih kraških votlin na odtočni strani Planinskega po-
l ja še bolje spoznati zakonitosti v razporeditvi nedostopnih odtočnih ka-
nalov. V ta namen smo z natančnejšimi teodolitskimi meritvami preverili 
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položaj aktivnih in suhih rovov Najdene jame in se lotili tudi podrobnega 
kart i ranja skoraj 4000 m dolgega spleta rovov. Pri tem delu sta I. Kenda 
in F. šušteršič s sodelavci odkrila številne doslej še neznane jamske se-
dimente in ugotovila, da sega živoskalno dno jam tik ob robu polja do 
kote 396, to je več kot 50 m pod površjem polja. F. šušteršič je skupaj s 
P. Jakopinom fotogrametrično in računalniško obdelal skalne police in 
udornice v 4 km širokem pasu ob vzhodni strani Planinskega polja. Ugo-
tovil je, da so udornice mnogo bolj navezane na tektonske elemente kot 
pa na potek znanih podzemeljskih rovov. Obstaja tudi močna korelacija 
med splošnim položajem ponorov, večjimi ponornimi jamami ter skupina-
mi udornic. Izsledki so uporabni pri projektiranju večnamenske akumu-
lacije na Planinskem polju. 

Zasuti in z vodo zaliti rovi ovirajo speleološke raziskave v večji odda-
ljenosti od roba polja. Te ovire bi lahko premagali le z umetnimi rovi ob 
podorih in sifonih. Z meritvami Najdene in Vranje jame je bil točno do-
ločen n jun medsebojni položaj in nakazana najkra jša možna zveza z umet-
nim rovom. Podoben umetni rov je predviden tudi v Tkalci jami v Rako-
vem Skocjanu, k je r so za obsežnim sifonom potapljači ugotovili nadalje-
vanje vodnega rova proti Planinski jami. Za vpadnik iz udornice Glo-
boščak do Tkalce jame, ki bi bil dolg okrog 200 m z višinsko razliko 46 m, 
je pripravil geološko osnovo J. Čar, rudarsko oceno vpadnika pa je izde-
lal I. Podobnik. S tem umetnim rovom bi omogočili dostop v nadaljevanje 
Tkalce jame v smeri proti Planinskemu polju, k jer se pojavijo čiste javor-
niške vode, ki ob suši edine napaja jo kraški izvir Unice v Malnih. 

F. Šušteršič je leta 1977 preučil geomorfološki razvoj zatrepnih dolin 
Planinskega polja, k jer je uspel podrobneje dokumentirati in z novimi do-
kazi podpreti predvideni geomorfološki razvoj v območju Planinskega 
polja in Postojnskih vrat. Njegova študija je izšla v Geografskem vestniku 
leta 1978. 

Z rednim opazovanjem vodnih curkov v Planinski in Postojnski jami 
smo prišli do novih spoznanj o naravi vertikalnega pretakanja vode v tem 
krasu. J. Hladnik je tedensko jemala vzorce vode v obeh jamah ter ugo-
tavljala njihove kemijske lastnosti in spremembe v odvisnosti od padavin 
in geološke zgradbe. Dragocene podatke o pretakanju vode skozi jamski 
strop so prispevale doma izdelane merilne naprave, ki so beležile pretoke 
tudi ob dveh sledilnih poskusih. Na površju 100 m nad jamo smo v območ-
ju izbranega curka po daljši suši vlili v vrtačo 14 m 3 vode in jo obarvali 
s fluoresceinom. Obarvana voda se je pojavila v jami že po dveh urah, 
toda ne v pričakovanem curku na stropu jame, temveč na jamskem dnu 
v sami strugi Unice. Podobne razmere smo ugotovili tudi pri ponovnem 
sledilnem poskusu po močnejšem deževju. Tedaj smo lahko spremljali na-
ravni vodni val skozi jamski strop in spoznali razmeroma zapleten meha-
nizem prenikanja deževnice s površja v podzemlje. Pr i različnih curkih 
so bile ugotovljene razlike v nihanju pretoka in kemizma vode, kar pove-
zujemo z razporeditvijo kanalov v apnencih in dolomitih nad jamo ter 
njihovo pretrtostjo, ki vpliva na hitrost in način pretakanja vode ter raz-
tapl janja kamnin. 
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V okviru spoznavanja dinamike in kronologije kraških procesov je 
R. Gospodaric preučeval vzroke podiranja kapnikov v postojnskem jam-
skem sistemu ter generacije sig v nekaterih kraških jamah Slovenije. S 
pomočjo relativne in absolutne datacije sig je ugotovil, da imamo v naših 
jamah sige iz hol ocena, postglaciala, würmskega stadiala in wiirmsko riš-
kega interglaciala. Sige se razlikujejo po oblikah in hitrosti rasti, kar je 
predvsem odraz klimatskih razmer. Podrti kapniki so sestavljeni iz več ge-
neracij sig, podiranje pa je bilo najbol j intenzivno v postglacialni dobi. 
Vzrokov podiranja je več, od posedanja tal, podorov, do sprememb v struk-
turi in morda tudi potresov. Uporabljene so bile nove metode raziskav, 
rezultati pa odpirajo nadal jn je možnosti za poglabljanje znanja o razvoju 
krasa v geološki preteklosti. R. Gospodaric in P. Habič sta pripravila za 
objavo v Acta carsologica 8 obširno razpravo o kraških pojavih Cerkniš-
kega polja. Zbrala in uredila sta rezultate speleoloških, hidroloških, geo-
morfoloških in sedimentoloških raziskav, ki sta jih s sodelavci opravila 
v okviru naloge Naravoslovne raziskave Cerkniškega jezera. 

V letih 1977 in 1978 smo dokončali poslednje liste osnovne speleološke 
karte Slovenije, ki smo jo začeli pripravljati po enotni metodologiji leta 
1972. V 6. fazi so bili izdelani listi Ljubljana, Celje in Rogatec. V 7. sklepni 
fazi pa smo obdelali obmejne predele vzhodne, južne in zahodne Slovenije. 
Pr i izdelavi osnovne speleološke karte so sodelovali vsi člani inštituta in 
številni zunanji sodelavci. O speleološkem kar t i ranju smo sproti poročali 
v reviji Naše jame (letniki 15—19). Skupno je bilo izdelanih 45 rokopis-
nih listov po topografski kart i v merilu 1 : 50 000, h kartam pa spada tudi 
40 knj ig tolmačev. Skupno je registriranih 4763 kraških votlin, 1300 kraš-
kih vodnih pojavov in 1183 pomembnejših kraških površinskih oblik. V 
tolmačih k posameznim listom so seznami in osnovni podatki o prikaza-
nih kraških pojavih, opisane pa so tudi nekatere geografske in speleološke 
značilnosti obravnavanega krasa. Med speleološkim kart i ranjem so se po-
kazale potrebe po novih pristopih pri obravnavanju kraškega površja in 
podzemlja, zato bo treba še nadalje razvijati metodologijo speleološkega 
kartiranja, pa tudi splošno teoretsko in regionalno speleologijo. Prizade-
vati si bo treba za t iskanje speleoloških kart in za objavo dragocenega 
gradiva, da bi bilo dosegljivo različnim uporabnikom. 

Pri raziskovalnem programu sodelujejo t r i je redno zaposleni geografi, 
ki sodelujejo pri ožjem speleološkem preučevanja krasa skupaj z razisko-
valci drugih strok, posebej pa skušajo obravnavati še nekatere geografske 
probleme krasa. A. Kranjc je leta 1977 dokončal študijo o razvoju krasa 
v Ribniški Mali gori, k je r je podrobneje obravnaval fizično geografske 
in speleološke pojave ter na podlagi številnih analiz skušal pojasniti se-
danji in pretekli hidrografski in geomorfološki položaj Male gore na raz-
vodju Kolpe in Krke. Skupaj z J. Hladnik je preučil fluvioglacialne sedi-
mente iz jame v Strašilu pri Bohinju in o izsledkih poročal na 7. medna-
rodnem speleološkem kongresu v Angliji. Fluvialnim jamskim sedimentom 
in njihovemu vplivu v razvoju krasa je namenil svoja nadal jnja preuče-
vanja. Analiziral je vzorce sedimentov iz Predjame, Rupe, Hude luknje in 
Srnice ter opisal kras v povirju Ljubije. O slednjem je poročal na zboro-
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vanju slovenskih geografov v Mariboru. 
J. Rebec se je lotil geografskega vrednotenja krasa na primeru po-

stojnske in cerkniške občine. V letih 1977 in 1978 je obdelal nekatere druž-
benogeografske značilnosti obeh kraških občin in skušal ugotoviti razlike, 
ki izhajajo iz različnih naravnih in ekonomskih vrednosti krasa. 

Z raznimi vprašanji geografskega vrednotenja krasa se srečuje pri 
delu tudi P. Habič, o čemer je poročal na mariborskem zborovanju, neko-
liko dopolnjen referat pa je objavljen v te j številki Geografskega vestni-
ka. Njgeovo delo je nadalje povezano z valorizacijo kraških voda Notranj-
ske in Primorske. Predvsem se je lotil obravnave vodnih virov za oskrbo 
in možnosti zavarovanja njihovega obsežnega kraškega zaledja Posebej je 
obravnaval obliko in razporeditev kraških globeli in izbranih kraških pla-
notah od Istre do Alp; krajši prispevek o tej problematiki je objavljen v 
zadnji številki Geografskega vestnika. Pri preučevanju kraškega površja 
pa je namenil posebno pozornost tudi kraškim vzpetinam in kopastim vr-
hovom na različnih planotah dinarskega krasa; izsledke prvih primerjav 
je pripravil za objavo. V Notranjskem zborniku je izšel njegov prispevek 
o geografskih značilnostih Loške doline. 

Biospeleoioške raziskave so usmerjene predvsem v preučevanje eko-
logije podzemeljskih kopenskih biocenoz. Večletno in obširno nalogo sta 
si zastavila biologa V. Kuštor in T. Novak, ki vzporedno opravljata tudi 
razne poskuse ulova jamskih hroščev v več vrst pasti. Preučevala sta tudi 
razporeditev biomase v velikih rovih Predjame, urejala biospeleološki ka-
taster in zbirko. Dolgoletni sodelavec E. Pretner je kot upokojenec ne-
umorno nadaljeval z obdelavo gradiva za obsežno razpravo o podzemeljski 
koleopterski favni Slovenije. Vkljub letom še vedno nabira po dinarskem 
krasu raznovrsten speleobiološki material, ki ga v večini tudi sam pre-
parira in determinira. 

V okviru Kraške muzejske zbirke sta bili poleg vrste priložnostnih 
razstav kulturne vsebine pripravljeni tudi dve odmevni potujoči naravo-
slovni razstavi. Prva razstava o življenju kapnikov je obiskala vrsto kra-
jev in šol, druga o kamnu in krasu pa je bila razstavljena v prostorih mu-
zejske zbirke v Postojni. V tem času je bil tudi dopolnjen idejni in vse-
binski osnutek Kraškega muzeja, ki na j bi ga v bližnji prihodnosti uredili 
pri Postojnski jami. V okviru Kraške muzejske zbirke je M. Urleb izvedla 
arheološka sondiranja v Cerknici, Žerovnici, Uncu in na Jakovici. Nadalje-
vala je z arheološko topografijo Notranjske in sodelovala pri zaščitnih iz-
kopavanjih ilirske nekropole Trnovo pr i Ilirski Bistrici. Poskrbela je tudi 
za preureditev arheoloških zbirk v Predjamskem gradu. 

Kataster kraških pojavov se je v zadnjih dveh letih v sodelovanju z 
jamarskimi klubi in Jamarsko zvezo Slovenije povečal za okrog 200 novih 
jam. V knjižnico, ki jo vodi M. Kranjc, je prispelo okrog 1600 novih enot 
in tako ima knjižnica že skoraj 17 000 enot speleološke in druge strokovne 
vsebine, prišteti pa je še posebno Perkovo knjižnico s 1366 enotami ter pri-
druženo knjižnico Notranjskega muzeja s 1346 enotami Narašča tudi kar-
tografsko, fotografsko in drugo dokumentarno gradivo, ki nastaja pri te-
renskem delu, analizah in pri študijski obravnavi. Sodelavci inštituta so 
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se udeležili raznih strokovnih srečanj in sestankov v Bernu, Karlsruhern, 
Heidelbergu in Gradcu v zvezi s pripravo 4. mednarodnega simpozija o 
sledenju podzemeljskih voda. Aktivno so sodelovali na 7. mednarodnem 
speleološkem kongresu v Sheffieldu in na posebnih simpozijih o krasu 
v Bristolu, Lancastru, Oxfordu in Cardiffu. Udeležili so se tudi domačih 
zborovanj geologov v Sarajevu, sedimentologov v Zagrebu, geografov v 
Mariboru, Ljubljani, Trstu in Celju, speleologov v Postojni, Idriji in Trav-
niku. Skupno so imeli 16 javnih predavanj in objavili 31 različnih prispev-
kov. V tem času so inštitut obiskali številni gostje iz Anglije, Čehoslovas-
ke, Irana, Italije, Kanade, Kitajske, Nove Zelandije, Romunije, Sovjetske 
zveze in Vietnama. Z delom inštituta in Kraške muzejske zbirke so se sez-
nanili tudi študentje, profesorji in drugi ugledni strokovnjaki in Ljubljane, 
Zagreba, Sarajeva in Beograda. Poleg tega na j omenimo koristno sodelo-
vanje z domačimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami in drugimi usta-
novami, ki se pri svojem delu srečujejo s krasom in jih zanimajo naši 
izsledki ali pa smo mi zainteresirani za njihovo pomoč pri raziskovanju 
krasa. 

Ob koncu leta 1978 je bilo pri inštitutu skupno zaposlenih 21 sodelav-
cev, po 3 geologi, geografi in biologi, kemik, arheolog, montanist, biblio-
tekar, kartografski risar, restavrator, kemijski tehnik ter še pet tehničnih 
in občasnih sodelavcev. Vsebina in obseg dela inštituta rasteta s praktični-
mi in teoretičnimi problemi slovenskega krasa, ki kot del klasičnega krasa 
še vedno vzbuja zanimanje strokovne javnosti po svetu, doma pa se sre-
čujemo z novimi problemi, ki jih narekuje pospešen gospodarski in druž-
beni razvoj. 

ABOUT THE WORK OF THE INSTITUTE OF KARST RESEARCH 
WITHIN THE SLOVENE ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES IN THE 

YEARS 1977 AND 1978 

Peter H a b i č 

(Summary) 

The research program included the karst speleohydrological investi-
gations in Ljubljanica river basin, where the ponors of karst Planina polje 
were geologically and speleologically mapped in detail, some geomorpho 
logical problems of the same karst polje were studied, apart were observed 
the vertical water percolations in Postojna and Planina Caves. Within the 
study of dynamics and chronology of karst processes the sinter genera-
tions in elected karst caves of Slovenia were dated and the reasons of 
speleothems collapse in Postojna cav e were studied. In this time the last 
sheets of Basic speleological map of Slovenia were done, while the geo-
graphical and biospeleological researches continued, including fluvial cave 
sediments, valorization of karst waters and ecology of underground ter-
restrial biocenoses. Within the f rame of Karst Museum Collection two 
natural science exhibitions about the Speleothem Life and about Rock 
and Karst were prepared. 
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The Institute collaborators published 16 articles and have actively ta-
ken part on professional meetings at home and abroad. Beside regular 
work, laboratory researches, l ibrary and documentation completing, the 
collaborators accompanied several scientists f rom all continents, who vi-
sited our institute and our caves and karst. 
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POROČILO O DELU GEOGRAFSKEGA INŠTITUTA ANTONA MELIKA 
SAZU V LETIH 1977 IN 1978 

Milan Š i f r e r* 

V letih 1977 in 1978 je bilo na Inštitutu zaposlenih 11 ljudi: upravnik 
inštituta (akad. dr. Svetozar Ilešič), 4 raziskovalci (dr. Drago Meze, dr. 
Milan Šifrer, Milan Natek, Milan Orožen Adamič), 3 člani kartografskega 
oddelka (Marko Zerovnik, Milena Hribar, Maruša Rupert), fotografski 
mojster (Vlado Vivod), knjižničar-administrator (Marija Gorenjšek) ter 
honorarni znanstveni sodelavec (dr. Valter Bohinec). 

S tako zasedbo smo v teh dveh letih nadaljevali z raziskovanji, ki 
potekajo že od leta 1971 pod naslovom »Geografija poplavnih področij na 
Slovenskem«. Po predvidenem programu smo v letu 1977 zaključili s pro-
učevanjem doline Krke od Bele Cerkve navzdol (dr. Milan Šifrer, dr. 
Franc Lovrenčak, Milan Natek), porečja Rižane in Badaševice (Dušan 
Plut) , porečja Dragonje (Milan Orožen Adamič) ter Grosupeljske kotline 
(dr. Drago Meze); na zadnjih treh področjih je pri proučevanju prsti in 
rast ja sodeloval dr. Franc Lovrenčak. Rezultate tega dela predstavljajo 
elaborati s skupaj 476 stranmi ter številnimi kartami, diagrami in slikami, 
ki smo jih novembra 1977 predali Raziskovalni skupnosti Slovenije. 

Leta 1977 smo začeli tudi s četrto etapo proučevanj poplavnih podro-
čij in še v istem ter naslednjem letu proučili poplavna področja na Pla-
ninskem polju (dr. Ivan Gams), v porečju Hudinje (Milan Natek), v do-
lini Rašice z Dobrepoljem (dr. Drago Meze), na Kočevskem polju (Andrej 
Kranjec) ter na Ljubljanskem bar ju (dr. Milan Šifrer, Marko Kolbezen, 
dr. Franc Lovrenčak). 

Zaradi lažjega razumevanja obsega opravljenega dela je morda prav, 
da opozorimo, da se pri proučevanju poplavnih področij nismo omejevali 
samo na njihov morfogenetski razvoj ter na druga fizičnogeografska dej-
stva, ampak da so nas zanimali tudi zelo raznovrstni posegi človeka v ta 
svet in da smo proučili s tem v zvezi tudi izrabo tal na njem. Za pravilno 
vrednotenje specifičnosti poplavnega sveta pa smo morali poseči tudi iz-

* Dr.. znanstveni svetnik, Geografski inštitut Antona Melika pri SAZU, Novi trg 4, 
61000 Ljubljana, YTJ. 
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ven njega ter še posebej pri hidrografski problematiki vključiti v premo-
tr ivanje vse široko hidrografsko zaledje, njegov relief, kamninsko zgradbo, 
prst, rastje, klimo pa tudi vse pomembnejše posege človeka v ta svet. 
Kako se s tem obseg proučevanj poveča, nam najbolje ilustrira primer 
Krke, pri kateri smo morali vključiti v premotrivanje ves širok svet južno 
in jugozahodno od Posavskega hribovja s Suho kraj ino ter s širokim ob-
močjem kraških polj (Grosupeljsko polje, Dobrepolje, Ribniško polje, del 
Kočevskega polja) t ja do Blok, Velike gore, Roga in Gorjancev, vključujoč 
tudi vso obsežno Krško kotlino. 

Veliko pa smo delali v tem času tudi na drugih temah, kot so: Redna 
vsakoletna mer jenja ter proučevanja Triglavskega ledenika ter ledenika 
pod Skuto (Milan Šifrer), Geografsko proučevanje posledic potresa v se-
verozahodni Sloveniji (Milan Orožen Adamič), Geografsko vrednotenje 
prirodnega okolja za potrebe regionalnega planiranja na primeru Dom-
žal in okolice (Milan Orožen Adamič), Razvoj hribovskih kmetij v Gornji 
Savinjski dolini po letu 1967 (dr. Drago Meze), Zemljiško posestna struk-
tura v Spodnji Savinjski dolini (Milan Natek), Aplikacija kartografskih 
metod na primeru razvoja naselij v občini Kamnik (Marko Žerovnik). 

V okviru prve naloge smo v letih 1977 in 1978 opravili redna vsako-
letna mer jen ja ter proučevanja Triglavskega ledenika in ledenika pod 
Skuto (Milan Šifrer) ter ugotovili, tako kot ugotavljamo že od leta 1959 
dalje, da se zadržuje na nj ih čedalje več snega; ob opazovanjih leta 1978 
pa smo konstatirali tudi že rahlo povečanje ledenikov samih. Da bi imeli 
iz obdobja kopičenja kot tudi tal jenja snega na Triglavskem ledeniku te-
kom leta čim boljšo sliko, smo se dogovorili z meteorološkimi opazovalci 
na Kredarici za redno mesečno, po potrebi pa tudi večkratno fotografira-
nje ledenika. 

Milan Orožen Adamič je zaključil s proučevanjem potresa v severoza-
hodni Sloveniji ter izdelal študijo, ki je izšla v 18. knjigi Geografskega 
zbornika. Obenem je nadaljeval z delom na temi Geografsko vrednotenje 
prirodnega okolja na primeru Domžal in okolice. V zvezi s to problema-
tiko je izdelal tudi že prvi del poročila o teoretično metodoloških proble-
mih vrednotenja pokrajine. 

Drago Meze je v letih 1977 in 1978 zaključil s proučevanjem razvoja 
hribovskih kmeti j v Gornji Savinjski dolini po letu 1967. Rezultate tega 
proučevanja je zbral v obsežni študiji, ki bo objavljena v 19. številki Geo-
grafskega zbornika. Pri tem svojem delu je sistematično proučil življenj-
ske pogoje in gospodarjenje na 495 hribovskih kmetijah. Pri tem ga je 
še posebej zanimala vloga novozgrajenih cest. Pr imerjava gospodarstva 
teh kmeti j z dolinskimi pa je opozorila na zelo zanimive razlike. Predvsem 
imajo hribovske kmetije veliko več gozda, tj . lesa, kar jim omogoča samo-
stojnejši razvoj, medtem ko so dolinske odvisne j še od drugih virov (in-
tenzifikacija predvsem mlečne živinoreje, zaposlovanje v nekmetijskih de-
javnostih itd.). 

Milan Natek je nadaljeval s proučevanjem zemljiško-posestne struktu-
re v Spodnji Savinjski dolini. Na osnovi arhivskega gradiva je napravil 
pregled zemljiško posestnih razmer za zadnjo četrtino preteklega stoletja 
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(okoli leta 1879). S tem v zvezi je proučil posestne razmere za 50 kata-
strskih občin, ki zajemajo blizu sto naselij in ugotovil močno razdroblje-
nost. Nadalje je pregledal več kot 6000 posestnih listov za 18 katastrskih 
občin oziroma 35 naselij žalske občine in na osnovi tega sestavil začasni 
pregled zemljiško-posestnega stanja za nekmečke ter mešane kmetijske 
obrate. Na osnovi tako zbranega gradiva ugotavlja, da sta v pretežnem 
delu Spodnje Savinjske doline že več kot dve petini kmetijskega zemlji-
šča v lasti nekmečkega prebivalstva. 

Marko Zerovnik pa je opravil v tem času obsežno analizo metod za 
sestavo tematskih kart s področja geografije naselij. Dobljene rezultate 
je strnil v zajetno študijo z naslovom Aplikacija kartografskih metod na 
primeru razvoja naselij v občini Kamnik, ki jo je predal Raziskovalni 
skupnosti Slovenije. 

Leta 1977 smo izdali 16. knjigo Geografskega zbornika z razpravami: 
Zgornja gozdna meja v Kamniških Alpak v geografski luči v primerjavi s 
Snežnikom (Franc Lovrenčak), O zgornji gozdni meji na jugovzhodnem 
Koroškem (Ivan Gams), Geografski učinki žleda v gozdovih okrog Idrije 
in Postojne (Milan Šifrer) . 

Istega leta je upravnik Inštituta, akademik dr. Svetozar Ilešič, kot 
glavni urednik Geografskega zbornika, lektoriral in uredil gradivo za 17. 
in 18. knjigo zbornika, ki sta šli leta 1978 tudi v tisk. V prvi so tr i raz-
prave: Poplavni svet v porečju Dravinje (Milan Šifrer), Poplavna pod-
ročja v Gornji Savinjski dolini (Drago Meze), Poplavna področja ob Sotli 
(Marko Kolbezen in Marjan Žagar), v drugi pa dve: Poplavna področja v 
Spodnji Savinjski dolini (Milan Natek) in Posledice potresa v Gornjem 
Posočju (Milan Orožen Adamič). Pripravili pa smo tudi že gradivo za 19. 
knjigo Geografskega zbornika, ki je trenutno v dokončni redakciji pri 
glavnem uredniku. Zbornik bo precej zajeten, saj bo vseboval kar tr i raz-
prave: Razvoj hribovskih kmeti j v Gornji Savinjski dolini po letu 1967 
(Drago Meze), Geografske značilnosti poplavnega sveta ob Dragonji in 
Drnici (Milan Orožen Adamič), Geografske značilnosti poplavnega sveta ob 
Rižani in Badaševici (Dušan Plut) . 

V istem obdobju je dr. Valter Bohinec dopolnjeval geografsko biblio-
grafsko kartoteko Slovenije z novejšo geografsko ter geografiji sorodno li-
teraturo. Nadaljevali pa smo tudi z ure janjem geografske fototeke ter dia-
teke Slovenije. 

Za inštitutsko knjižnico smo v letih 1977 in 1978 prejeli 1284 novih 
knjig in revij, ki jih dobivamo povečini v zameno za Geografski zbornik. 
V knjižnici shranjujemo tudi knjige Sveta za proučevanje in varstvo oko-
lja pri SAZU. V letu 1978 smo začeli tudi z izdelavo geselskega stvarnega 
kataloga, ki bo bistveno povečal uporabnost knjižnice. 

Pri prikazu opravljenega dela v letih 1977 in 1978 ne smemo prezreti 
tudi sodelovanja članov Geografskega inštituta Antona Melika na številnih 
domačih pa tudi nekaterih mednarodnih zborovanjih geografov ter geo-
morfologov. Tako se je udeležilo 11. zborovanja slovenskih geografov v 
Mariboru v zadnjih dneh junija (26. do 28.) leta 1978 kar 5 članov našega 
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inštituta, od tega 4 z referati: Svetozar Ilešič, Misli o slovenski geografiji 
med Mariborom 1954 in Mariborom 1978; Drago Meze, Učinki povezave 
Gornješavinjskih hribovskih kmeti j s cestami; Milan Natek, Spreminjanje 
zemljiških kultur kot odraz gospodarskega razvoja pokrajine (na primeru 
katastrske občine Zalog v Savinjski dolini); Milan Orožen Adamič, Geo-
grafsko proučevanje naravnih katastrof s posebnim ozirom na posledice 
potresa v Posočju. 

Svetozar Ilešič in Milan Orožen Adamič sta sodelovala tudi na jugoslo-
vanskem simpoziju z mednarodno udeležbo »Geografski problemi življenj-
skega okolja« v Celju leta 1978; prvi z daljšim prispevkom v razpravi, 
drugi pa z referatom »Oris problematike odpadkov v Ljubljani«, Milan 
Orožen Adamič se je udeležil z referatom tudi posvetovanja o fotodoku-
mentaciji krasa in jam, ki je bilo istega leta v Ljubljani. Že preje pa je 
sodeloval tudi pri pripravah ter izvedbi posvetovanja »Vplivi okolja na 
človekov organizem«, ki je bil na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
(maja 1977). 

Milan Šifrer je v dneh med 21. in 24. novembrom 1977 sodeloval na 
jugoslovanskem simpoziju z mednarodno udeležbo »Naučno delo Jovana 
Cvijića« v Beogradu, k je r je imel referat z naslovom »Cvijićeva glaciološ-
ka otkrića na balkanskim planinama«. Na sestanku geomorfologov, ki so 
ga organizirali ob tem jubileju, je seznanil udeležence z delom ter uspehi 
Geografskega inštituta Antona Melika SAZU. Dal je tudi pobudo za koor-
diniran pristop k sistematičnemu proučevanju kvartarnega razvoja Pa-
nonske kotline, ki so ga predstavniki jugoslovanskih geografskih inštitucij 
pa tudi zastopniki geografskega inštituta v Budimpešti z odobravanjem 
podprli. Udeležil se je tudi geomorfološke ekskurzije na Fruško goro. 
Koncem junija (26.—28.) se je tov. Šifrer udeležil 11. zborovanja sloven-
skih geografov v Mariboru, v dneh 27. avgusta do 2. septembra 1978 pa 
zborovanja kvartarnih geomorfologov na Dunaju in ekskurzije po severni 
strani Alp od Salzburga do Dunaja ter po sami okolici Dunaja. 

Kartografski oddelek: Tudi v letih 1977 in 1978 je bilo delo na Karto-
grafskem oddelku v glavnem usmerjeno na izdelavo tematskih kart pa 
tudi številnih drugih prikazov, kot n. pr. diagramov, skic itd., ki so za ilu-
stracijo geografskih študij neobhodno potrebni. Tako sta pod tehničnim ter 
strokovnim vodstvom Marka Zerovnika izdelali Milena Hribar, kartograf, 
ter Maruša Rupert, kartografski risar, kar 29 barvnih tematskih kart, ki 
smo jih pripravili kot priloge k elaboratom za Raziskovalno skupnost Slo-
venije in kasneje za Geografske zbornike 17, 18 in 19 od katerih ter ja 
vsaka zelo dolgotrajno ter zamudno obdelavo. 

Zaradi stalne preobremenjenosti kartografskih r isarjev z delom smo 
se veliko ukvarjal i tudi s poskusi, da bi izdelavo kart poenostavili. To se 
nam je s sodelovanjem med kartografskim oddelkom ter geografskim fo-
tolaboratorijem tudi posrečilo. 

V zvezi s teoretskimi raziskavami na področju kartografije moramo 
opozoriti predvsem na delo Marka Žerovnika Aplikacija kartografskih 
metod na primeru razvoja naselij v občini Kamnik, v katerem obravnava 
poglavitna dognanja na tem področju. 
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Vseskozi smo dopolnjevali tudi kartografsko zbirko, ki spada med 
največje na Slovenskem. Tako smo samo v letu 1978 prejeli od Geodetske 
uprave 205 listov topografskih načrtov (po starem osnovne državne karte) 
1 : 5.000 in 1 : 10.000 in to v dveh izvodih na kartografskem ter paus pa-
pirju. 

Med stiki kartografov s tujino, kaže opozoriti predvsem na udeležbo 
Marka Zerovnika na simpoziju poljske kartografi je v Lublinu. Na razstavi, 
ki je bila v te j zvezi prirejena, smo predstavili nekatere naše tematske 
karte, ki so žele veliko priznanja. Ob tej priložnosti je navezal tov. Marko 
Zerovnik številne stike s pomembnimi kartografi na kartografskem oddel-
ku pri poljski akademiji znanosti v Varšavi. 

Milena Hribar pa se je v dneh 8. — 13. maja 1978 udeležila kartograf-
skega kongresa v Bernu. 

Geofotolaboratori j: Fotografski mojster Vlado Vivod je za potrebe 
Geografskega inštituta Antona Melika s kartografskim oddelkom in za ne-
katere druge delovne enote SAZU izdelal 1697 reprodukcij raznih topo-
grafskih kart in risb v zelo različnih merilih, nadalje 9571 povečav formata 
24 X 30, 18 X 24 in 13 x 18 in 423 barvnih diapozitivov. Razen tega je raz-
vil 1105 črno-belih filmov in 298 barvnih diafilmov. 

Poudariti moramo, da delo v fotolaboratoriju ni usmerjeno v serijsko 
izdelavo izdelkov, zato je večina od teh v unikatu, ti pa zahtevajo daljša 
pripravljalna dela in zato zgoraj navedene številke samo skromno nakazu-
jejo celotno delo geofotolaboratorija. 

Poleg rednega strokovnega dela ureja Vlado Vivod tudi priročno geo-
fototeko ter zbirko filmov. 

THE REPORT ABOUT THE WORK OF THE GEOGRAPHICAL 
INSTITUTE ANTON MELIK AT THE SLOVENE AKADEMY OF 

ARTS AND SCIENCES DURING 1977 — 1978 

Milan Š i f r e r 

(Summary) 

The report describes the petit research and the publishing activities 
of the Geographical Institute at the Slovene Academy of Arts and Scien-
ces. The principal projects have been the following: the flood areas of 
Slovenia, physical environment in Slovenia (the consequences brought 
about by the earthquake in the area of the river Soča, scientific observa-
tion of the Triglav glacier and of the glacier below Skuta), geographical 
evaluation of physical environment for purposes of regional planning, 
transformation of the agrarian landscape in Savinjska dolina (develop-
ment of mountain farms, changes in the land-ownership structure, etc.), 
thematic cartography and the editing of the Volumes XVI—XVIII of »Geo-
grafski zbornik«. 

169 



• 

-



Geografski vestnik, Ljubljana, LI (1979) 

UDK 910:378.4 (497.12) »1977, 1978« = 863 

DELO INŠTITUTA ZA GEOGRAFIJO UNIVERZE EDVARDA 
KARDELJA V LETIH 1977 — 1978 

Vladimir K l e m e n č i č * 

Inštitut za geografijo se je ukvarjal z razvojem in regionalizacijo kul-
turne pokrajine podeželskega in mestnega tipa kot rezultatom protislovij 
med družbo in naravo v regionalnem razvoju Slovenije. Nadaljeval je z 
razvijanjem teorije in metodologije socialne in politične geografije ob 
raziskavah regionalnih procesov na celotnem slovenskem etničnem ozemlju 
v povezanosti s slovenskim zdomstvom in izseljeništvom. Regionalni pro-
ces Slovenije so inštitutski sodelavci proučevali z vidika prostorske funk-
cije in zdiferenciranosti ter stopnje družbene razvitosti med območji zno-
t ra j SR Slovenije kot komparativno med območji SR Slovenije in ostalimi 
deli Jugoslavije ter še posebej z vidika funkcije transnacionalnega plani-
ranja v slovenskem in evropskem alpskem, dinarsko-kraškem, panonskem 
in se verno jadranskem prostoru. Osnovno izhodišče raziskav regionalnih 
procesov so predstavljali učinki urbanizacije in deagrarizacije na druž-
beni razvoj in poselitev prostora v pogojih planiranega družbenega razvoja 
samoupravne socialistične družbe in planiranja v drugih družbenopolitič-
nih sistemih sosednjih držav, Italije, Avstrije in Madžarske. 

Proučevanja so bila usmerjena na vidike celotnega, med seboj pove-
zanega kompleksa prostorskih, socialnih in ekonomskih učinkov človeko-
vega dela in življenja ter diferencirano na vidike regionalnih učinkov 
posameznih človekovih dejavnosti: dela, bivanja, oskrbe, izobraževanja, 
prometa in izkoriščanja prostega časa. Z raziskavami smo skušali spozna-
vati zakonitosti in opredeliti probleme v regionalnem procesu, člove-
kovo okolje in spreminjanje podobe kulturne pokrajine za potrebe družbe-
nega planiranja in izobraževanja. 

Pri proučevanju so bili zlasti v ospredju aktualni regionalni procesi 
v Sloveniji, Jugoslaviji in Evropi ter recentni regionalni procesi, ki so 
odvisni tudi od intenzivnega prekomejnega regionalnega povezovanja ev-
ropskih držav. Poudarek je bil dan raziskavam novega evropskega geograf-
skega fenomena, tipu »obmejne regije«, kot novo nastajajoče regionalne 

• Dr.. redni univ. prof., PZE za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 12, 
61000 Ljubljana, YU. 
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enote v procesu urbanizacije in propustnosti odprte meje, z vsemi prob-
lemi manj razvitih obmejnih območij, obmejnemu gospodarskemu povezo-
vanju dveh ali več dežel ter reševanju odprtih problemov za ustvarjanje 
enakih pogojev za razvoj dveh ali več narodnosti v obmejnih, narodnostno 
mešanih območjih. Z urbanizacijo in deagrarizacijo Slovenije in z njeno 
vse večjo prostorsko in socialno zdiferenciranostjo ter delitvijo na območ-
ja praznenja in koncentracije prebivalstva so bila pri raziskavah v ospred-
ju tudi vprašanja učinkovitosti policentričnega urbanega sistema. Ker ima 
Slovenija značaj mednarodne tranzitne obmejne regije Jugoslavije, smo 
nadaljevali s proučevanjem medsebojne prepletenosti učinkov regionalne-
ga razvoja Slovenije v okviru Jugoslavije in soodvisnosti teh od regional-
nih procesov v sosednjih obmejnih deželah in širšem evropskem prostoru. 

Za izvajanje nalog na raziskovalni, informacijsko-dokumentacijski in 
muzejsko razstavni dejavnosti je inštitut v zadnjih dveh letih posvečal 
veliko pozornost organizaciji dela in razvoju geografije na teoretičnem, 
metodološkem in aplikativnem področju, interdisciplinarni povezanosti in 
problemski naravnanosti raziskav ter povezovanju na medrepubliški in 
mednarodni ravni. Razvijali smo tak aspekt raziskav regionalne kompleks-
nosti, ki nas je vodil k opredelitvi in selekciji vsebine raziskav, ki so nam 
jo odpirale potrebe družbenega razvoja in z nj im povezana tendenca pre-
obrazbe kulturne pokrajine v Sloveniji kot celoti ali v njenih posameznih 
delih. Z razvijanjem koncepta integralnega družbenega planiranja regio-
nalne, socialne in ekonomske narave se je vse bolj širil krog zainteresira-
nih porabnikov rezultatov geografskih raziskav, tako na republiški kot 
občinski ravni. Prisluhnili smo tudi novim nalogam slovenske geografije 
pri izobraževanju v osnovni in usmerjeni srednji šoli. 

Tak način dela je v zadnjih dveh letih narekoval inštitutu razvijanje 
ustreznega geografskega informacijsko-dokumentacijskega sistema. Le-ta 
je s pomočjo rednega izdajanja revialnega geografskega tiska, Geographice 
Slovenice, Biltena, Geografske bibliografije, s pripravo tematskih karto-
grafskih razstav in šolam namenjenih vodičev razstav ter prek dnevnega 
časopisja, radia in televizije prenašal rezultate inštitutskega dela vsem za-
interesiranim, ki se ukvar ja jo s planiranjem in reševanjem prostorskih in 
regionalnih problemov, z zaščito okolja ter z geografskim izobraževanjem. 
V obeh letih je inštitut posredoval v ustni in pismeni obliki okrog 9086 
informacij in krajših ekspertiz. 

Izvajanje tako zastavljenega, družbi odprtega in z njenimi potrebami 
povezanega programa dela, je narekovalo tudi nenehno pomlajevanje in i-
zobraževanje raziskovalnega, tehničnega in administrativnega kadra ter iz-
popolnjevanje tehnologije in organizacije inštitutskega dela. 

Da bi dosegli delovne smotre, smo poglabljali sodelovanje na medre-
publiški in mednarodni ravni s posamezniki, institucijami in s sodelova-
njem na mednarodnih projektih. Ob programiranju srednjeročnega (1981 
—1985) in dolgoročnega programa dela (1985—2000) smo se dogovarjali o 
delovnih programih z institucijami, s katerimi sodelujemo že dalj časa 
n a republiški, medrepubliški in mednarodni ravni. Razširili smo krog zu-
nanj ih sodelavcev, ki se z delom uspešno vključujejo v vse dejavnosti in-
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štituta, tako na disciplinarnem kot interdisciplinarnem, medrepubliško in 
mednarodno zasnovanem delu. 

Inštitut je izdal štiri številke Geographice Slovenice (5, 6, 7, in 8) s 
problemsko zaokroženo vsebino jugoslovanskih in mednarodnih geograf-
skih simpozijev in srečanj. Geographica Slovenica 51 je bila posvečena ge-
ografiji turizma in regionalno-prostorskemu planiranju. Predstavlja zbor-
nik referatov jugoslovanskega simpozija z mednarodno udeležbo o turizmu 
in regionalno prostorskem planiranju. Geographica Slovenica 62 obsega 
zbirko referatov o socialnogeografskih aspektih obmejnih območij Sloveni-
je s simpozija ob petnajstletnici inštituta. Geographica Slovenica 73 pred-
stavlja zbirko referatov s slovensko-slovaškega simpozija v Mariboru o ur-
banizaciji podeželja v Severovzhodni Sloveniji in Slovaški. Pripravili so 
jo sodelavci katedre za geografijo na Pedagoški akademiji v Mariboru. Ge-
ographica Slovenica 84 obsega zbirko referatov dveh medinštitutskih sim-
pozijev o problemih obmestnih, obmejnih in narodnostno mešanih območ-
jih, in sicer našega inštituta in Geografskega inštituta Univerze v Frank-
furtu, leta 1977 v Frankfurtu, ter našega inštituta in Gospodarskogeograf-
skega inštituta Univerze v Münchnu, ki je bil leta 1978 v Portorožu. Pri-
pravljeni so bili tudi t r i je vodiči: za ekskurzijo slovenskih maturantov iz 
Celovca po Jugoslaviji® ter po razstavah problemi človekovega okolja v 
Sloveniji« in učinki potresa v Posočju.? 

Poleg tega smo izdali še naslednje publikacije: Rezultati dela Inštituta 
za geografijo Univerze v Ljubljani, ob 15-letnici delovanja, Geografski bi-
bliografiji za leti 1976 in 1977 ter štiri številke Biltena v letu 1978. V le-
tih 1977—1978 so inštitutski sodelavci objavili 77 tiskanih del na 570 stra-
neh; od tega števila je bilo objavljenih 15 del na 53 straneh v geografskih 
revijah ZR Nemčije, Poljske in Italije, eno delo, na 32 straneh, pa v Be-
ogradu. 

Inštitutski sodelavci so v obeh letih opravili 24 raziskovalnih nalog, ki 
so bile povezane z razvijanjem teorije in metodologije socialnogeografske-
ga proučevanja, s problemi človekovega okolja ter izobraževanja, in ki so 
bile financirane iz skupnega raziskovalnega programa Raziskovalne skup-
nosti Slovenije. 

1 Geographica Slovenica 5. Geografija turizma in regionalno prostorsko planiranje. 
Jugoslovanski geografski simpozij. Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani, Ljub-
ljana 1977. 

2 Geographica Slovenica 6. Socialnogeografski aspekti obmejnih območij Slovenije. 
Geografski simpozij ob 15-letnici Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani, LJublja-
na 1978. 

3 Geographica Slovenica 7. II. slovensko-slovaški geografski simpozij, Maribor, 
11. — 14. december 1975. Maribor 1978. 

4 Geographica Slovenica 8. Socialnogeografski problemi obmestnih in obmejnih 
območij. Medinštitutski simpozij Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani in Geograf-
skega inštituta Univerze v Frankfurtu, Frankfurt, 12. — 15. maj 1977, in medinštitutski 
simpozij Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani in Gospodarskogeografskega inštitu-
ta Univerze v Münchnu, Portorož, 21. — 23. februarja 1978. Ljubljana 1978. 

s Vodnik po Jugoslaviji in Grčiji za maturante slovenske gimnazije iz Celovca. 
Ljubljana 1977. 
Vodič ekskurzije koroških maturantov po Jugoslaviji. Ljubljana 1978. 

« Vodnik »Problemi človekovega okolja v Sloveniji«. Ljubljana, marec 1978. 
7 Vodnik »Učinki potresa v Posočju«. Ljubljana, maj 1978. 
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Pod vodstvom pokojnega Medveda in članov redakcijskega odbora, Ha-
biča in Paka, je bilo v tem dveletnem obdobju opravljeno eno od obsežnej-
ših zaključnih del na pr ipravi Atlasa Slovenije. 

Na področju agrarne geografi je je opravil raziskavo (Belec8) in trans-
formaci je podeželja (Kert9, Mari jan Klemenčiči» in P i ry ' 1 ) , na področju 
gospodarske geografije z industrializacijo Slovenije (Vrišeri2) j n oskrbo 
(Pak1 3) , na področju izobraževanja, z raziskavo mreže in s t rukture šol v 
SR Sloveniji (Domitrovič—Uranjek1 4) , na področju prometa (Zagari5), 
na področju človekovega okolja (Gams in Lovrenčak1 6 , Napast17 , Plut13 ,19 

in Špes2»,21), na področju geografi je naselij (Ravbar2 2) , o pokraj inskih po-
sledicah potresa v Posočju (Kladnik in Pak 2 3) in na področju geografije 
prebivalstva v Sloveniji (Gosar2 4 in Miklavc2 5). 

V zvezi s proučevanj i regionalno-geografskih problemov narodnostne 
pomešanosti v zamejski Sloveniji je bilo ob sofinanciranju Gospodarske 
zbornice SR Slovenije in Raziskovalne skupnosti Slovenije opravl jenih več 
raziskav o Kanalski dolini, avstri jski Koroški in Štajerski ter o Porabju 
na Madžarskem (Kladnik, Mari jan Klemenčič, Matjaž Klemenčič, Vladimir 
Klemenčič, Miklavc, Olas, P i ry in Wieser24). Za neposrednega uporab-
nika so bile v inšt i tutu po naročilu opravljene 4 raziskave: za Izobraže-

8 Belec Borut, Prostorski razvoj posebnih kmetijskih kultur na Slovenskem, III. 
del. (Hmeljarstvo). Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1977 (1978). 

s Kert Božidar, Socialnogeografska proučitev Pesniške doline s posebnim ozirom na 
pokrajinsko transformacijo pod vplivom hidromelioracij. Inštitut za geografijo Univerze 
v Ljubljani, Ljubljana 1977. 

io Klemenčič Marijan, Sodobni geografski problemi transformacije podeželja na 
Tržaškem. Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani 1978. 

" Piry Ivo, Preobrazba gorskega sezonsko pastirsko poseljenega slovenskega etnič-
nega področja zunaj SR Slovenije. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1977. 

12 Vrišer Igor, Industrializacija Slovenije. Inštitut za geografijo Univerze, Ljub-
ljana 1977. 

13 Pak Mirko, Obmejna središča v funkciji oskrbe in potrošnje prebivalstva tostran 
in onstran meje. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

14 Domitrovič-Uranjek Darka, Mreža in struktura izobraževanja in zdravstva kot 
funkcija in element centralnosti krajev regionalnega razvoja in regionalno prostorskega 
načrta Slovenije v luči policentričnega sistema Slovenije, II. del. Inštitut za geografijo 
Univerze, Ljubljana 1978. 

i» Žagar Marjan, Regionalni problemi prometa v Sloveniji. Inštitut za geografijo 
Univerze, Ljubljana 1978. 

ie Gams Ivan in Lovrenčak Franc, Regionalno geografska raziskava Zgornjega Po-
sočja. Nadaljevanje. Pokrajinsko ekološka razčlenitev Zgornjega Posočja. Inštitut za 
geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

i' Napast Stane, Vpliv kmetijstva na varstvo okolja na primeru Ptujskega območja. 
(Na primeru območja občine Ptuj). Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

18 Plut Dušan, Preobrazba geografskega okolja v Koprskem Primorju, I. faza. Pro-
gram raziskav okolja iz geografskega aspekta. Inštitut za geografijo Univerze, Ljub-
ljana 1977. 

19 Plut Dušan, Funkcijsko vrednotenje posameznih pokrajinsko ekoloških dejavnikov 
na primeru Bele krajine. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

20 špes Metka, Geografski aspekti degradacije okolja na primeru Celja, II. faza. 
Program raziskav okolja iz geografskega aspekta. Inštitut za geografijo Univerze, Ljub-
ljana 1977. 

21 Spes Metka, Geografski aspekti degradacije okolja na primeru Celja, III. faza. 
InStitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

22 Ravbar Marjan, Razvoj in struktura naselij v Sloveniji. Inštitut za geografijo 
Univerze, Ljubljana 1977. 

23 Kladnik Drago in Pak Mirko, Regionalno prostorske posledice potresa v Posočju. 
Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

24 Gosar Anton, Opredelitev regionalnega cikla migracij začasno zaposlenih v tujini 
s posebnim ozirom na odhajanje in vračanje, II. faza. Inštitut za geografijo Univerze, 
Ljubljana 1977. 

25 Miklavc Janja in Klemenčič Vladimir, Problemi prebivalstva obmejnih dežel Ju-
lijske krajine in Furlanije v Italiji, Koroške in štajerske v Avstriji ter županije Vas in 
Zala na Madžarskem. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 
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valno skupnost Skupščine občine Murska Sobota opredelitev lokacije os-
novne šole v Prekmur ju (Genorio in Olas27), za Skupščino občine Tolmin 
o problemih planinskega pastirstva na Tolminskem (Marijan Klemenčič 
in Piry28), za Projektivni biro SGP »Kraški zidar« o socialno ekonomskih 
problemih naselja Orlek pri Sežani (Marijan Klemenčič2 '), za Gospodarsko 
zbornico SR Slovenije pa turistični vodič po južni Koroški (Gosar in Vla-
dimir Klemenčič3"). 

Inštitutska sodelavca Marijan Klemenčič in Vladimir Klemenčič sta na 
osnovi rezultatov dolgoletnih raziskav sodelovala tudi pri pripravi TV fil-
ma »Kanalska dolina«. 

V letu 1978 je bila opravljena prva faza raziskav s področja didaktike 
geografije (Košak, Medved, Olas, Pak Milena, Rus in Vreča31). 

Inštitut je bil organizator petih geografskih posvetovanj. Ob petnajst-
letnici obstoja, leta 1977, je v Ljubljani organiziral geografsko posvetova-
nje o socialnogeografskih problemih obmejnih območij Slovenije. Leta 
1978 je v Portorožu organiziral skupaj z Gospodarskogeografskim inštitu-
tom Univerze v Münchnu simpozij »O alpskem prostoru in meji«, v Celju, 
Velenju in Kopru jugoslovanski simpozij »Geografski problemi življenj-
skega okolja«, z močno mednarodno udeležbo iz Avstrije, ČSSR, DR Nem-
čije, Italije, Madžarske, Poljske, SZ in ZR Nemčije, v Ljubljani medna-
rodno zasedanje Komisije za turizem pri Mednarodni geografski unij i s 
tematiko »Turizem in meje«, ki so se ga udeležili predstavniki iz Avstrije, 
CSSR, Francije, Indije, Italije, Jugoslavije, Poljske in ZR Nemčije ter v 
Mariboru strokovni del zborovanja slovenskih geografov. 

V letih 1977 — 1978 je inštitut organiziral v okviru Republiškega od-
bora gibanje »Znanost mladini« dva mladinska raziskovalna tabora o so-
cialnogeografskih problemih narodnostno mešanega ozemlja v P rekmur ju 
ter dve ekskurziji po Jugoslaviji za maturante slovenske gimnazije v Ce-
lovcu. 

Institutski sodelavci so z referati sodelovali na številnih prireditvah 
v inozemstvu: leta 1977 s tremi referati na simpoziju o sociogospodarskih 
in prostorskih problemih Slovencev v Italiji (Marijan Klemenčič, Vladi-
mir Klemenčič in Pak) , z enim referatom na Koroških kulturnih dnevih 
(Vladimir Klemenčič), z enim referatom v Duluth-u na simpoziju o jugo-
slovanskih izseljencih v ZDA (Vladimir Klemenčič) in z enim referatom 

26 Kladnik, Marijan Klemenčič, Matjaž Klemenčič, Vladimir Klemenčič, Miklavc, 
Olas, Piry in Wieser, Informacijske Studije o gospodarskih in socialnih razmerah na s 
Slovenci poseljenih območjih Radgonskega kota v Avstriji, slovenskega Porabja na 
Madžarskem ter Kanalske doline v Italiji. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

27 Genorio Rado in Olas Ludvik, Lokacija centralne osnovne šole na območju šol-
skih okolišev Mačkovci in Puconci. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

28 Klemenčič Marijan in Piry Ivo, Revitalizacija planinskega pašništva na Tolmin-
skem. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

28 Klemenčič Marijan, Raziskava socialnoekonomskih in nekaterih ekonomskih pro-
blemov Orleka pri Sežani. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 

30 Gosar in Vladimir Klemenčič, Po Koroškem. Inštitut za geografijo Univerze v 
Ljubljani s sodelavci (I. Cimerman, Г. Einspieler in Jože Mally ter M. Dragar in M. 
Demšar) in Zveza slovenskih organizacij iz Celovca. Izdal: Kompas Jugoslavije za Gospo-
darsko zbornico SR Slovenije, Ljubljana 1978. 

31 Košak, Medved, Olas, Pak Milena, Rus in Vreča, Modernizacija vzgojnoizobraže-
valnega procesa v geografiji. Inštitut za geografijo Univerze, Ljubljana 1978. 
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na jugoslovanskem kongresu zgodovinarjev v Novem Sadu (Vladimir 
Klemenčič). Leta 1978 sta se z enim referatom udeležila študijskega po-
svetovanja o migracijah v Italiji dva sodelavca (Gosar in Vladimir Kle-
menčič), poljsko-jugoslovanskega seminarja v Warszawi 6 sodelavcev z re-
ferati (Belec, Medved, Marijan Klemenčič, Vladimir Klemenčič, Pak in 
Žagar), simpozija v Primoštenu, »Sodobno stanje zunanjih migracij iz Ju-
goslavije in njihovo znanstveno proučevanje«, pa št ir je sodelavci s kore-
ferati (Genorio, Gosar, Miklavc in Vladimir Klemenčič). Inštitutski so-
delavci so aktivno sodelovali v raziskovalnih akcijah ob zasedanju Komi-
sije za okolje pri SEV-u, »Metodika ekonomske in neekonomske ocene 
vpliva človeka na okolje-.«, leta 1977 v Ostravi (Plut in Piry), Budimpešti 
(Špes) in Varni (Vladimir Klemenčič, Pak in Špes), leta 1978 v Bratislavi 
(Špes), Kursku (Plut in Špes) ter v Warszawi (Marijan Klemenčič). Ude-
ležili so se tudi negeografskih simpozijev, ki so obravnavali sorodne prob-
leme, s katerimi se ukvar ja naš inštitut. Tako so se leta 1977 udeležili z 
referati t r i je sodelavci »Ljubljanskih ekoloških dni« (Pak, Plut in Špes), 
brez referatov pa: konference o etnično-jezikovnih skupinah v Videmski 
pokrajini, v Vidmu leta 1978 (Vladimir Klemenčič), simpozija v Münchnu 
ob 70-letnici prof. Hartke-ja o problemih stanovanjske izgradnje v raz-
merju med mestom in podeželjem kot dejavnikom fizične in socialne 
transformacije mestne regije (Vladimir Klemenčič), posvetovanja Marksi-
stičnega centra Univerze v Ljubljani »O aktualnih teoretičnih problemih 
uresničevanja agrarne politike (Piry) ter IX. mednarodnega simpozija o 
alpskem pastirstvu v Schliersee na Bavarskem (Vladimir Klemenčič). 

V letih 1977 in 1978 so inštitutski sodelavci imeli na raznih geograf-
skih in negeografskih zborovanjih in simpozijih v Sloveniji, Jugoslaviji in 
inozemstvu skupaj 92 referatov. V Sloveniji 52, Jugoslaviji 4 in v inozem-
stvu 36 referatov (v Avstriji 2, v Bolgariji 3, ČSSR 2, Italiji 5, na Madžar-
skem 1, Poljskem 7, SZ 2, ZDA 1 in v ZR Nemčiji 13). 

Zemljepisni muzej je pripravil ob priliki inštitutskih, jugoslovanskih 
in mednarodnih geografskih posvetovanj priložnostne tematsko-kartograf-
ske razstave. Te je pripravil tudi šestim ekskurzijam geografov iz tuj ih 
univerz, ki so obiskali Jugoslavijo, ter posameznim manjšim skupinam ino-
zemskih obiskovalcev muzeja. Skupaj se je v letih 1977 in 1978 seznanilo 
z rezultati dela inštituta 7.115 gostov iz Slovenije in Jugoslavije ter 183 
gostov iz tujine. Redne in priložnostne razstave si je ogledalo 7.298 obisko-
valcev. 
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THE WORK PERFORMED IN THE INSTITUTE OF GEOGRAPHY AT 
THE EDVARD KARDELJ UNIVERSITY OF LJUBLJANA DURING 

1977 — 1978 

Vladimir K l e m e n ć i č 

(Summary) 

The research-work of the Institute of Geography was focused on the 
development and regionalization of the cultural areas of the countryside 
and of the urban type as resulting f rom the interaction of the society and 
the physical nature in the regional development of Slovenia. Continued 
attention was paid to the developing of the theory and methodology of so-
cial and political geography, specifically in the investigations of the regional 
processes throughout the Slovene ethnic terri tory and in connection with 
the Slovene migrant workers and emigrants. Th e regional process of Slo-
venia was studied f rom the standpoint of the spatial function, differenta-
tion and degree of social development in individual regions within the 
S. R. of Slovenia in comparison with other parts of Yugoslavia, and in par-
ticular f rom the standpoint of the function of the transnational planning in 
the Slovene and in the European Alpine, the Dinaric-Karst, the Pannonia, 
and the North-Adriatic regions. Primary attention in the study of the regio-
nal processes was paid to the effects exerted by urbanization and deagrari-
zation on the social development and on the spread of the population over 
the area in conditions of planned social development of the self-managing 
socialist society and in the conditions of planning in different socio-poli-
tical systems of the neighbouring Italy, Austria and Hungary. 

The research-work was oriented towards the aspects of the whole 
interrelated complex of the spacial, social and economic effects of man's 
work and life and differentiated into aspects of the regional effects pro-
duced by the individual activities of man: work, habitation, supply, edu-
cation, traffic, leisure-time activities. In our investigations we sought to 
gain an understanding of the activities. In our investigations we sought 
to increase our understanding of the pat tern underlying the problems of 
regional process, human environment and of the changing cultural area — 
with the object of providing answers to the needs emerging in social 
planning and education. 
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