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Književnost
Iz slovenske geografske literature
Igor Vrišer
Agrarna geografija, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Ljubljana, 1995
Metodologija ekonomske geografije, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, Ljubljana, 1997
V zadnjih dveh letih je Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani
izdal dva učbenika avtorja akademika prof. dr. Igor Vrišerja: Agrarna geografija ( 1995)
in Metodologija ekonomske geografije (1997). Obe deli zapolnjujeta teoretsko-metodološko in vsebinsko vrzel na področju družbene oziroma ekonomske geografije,
ki jo je bilo že dalj časa čutiti na tem strokovnem področju. Predvsem so jo čutili
številni študenti geografije, ki so morali pri svojem študiju ekonomske geografije
posegati po številni in hkrati raznovrstni tuji literaturi in obilici razdrobljenih
člankov in prispevkov slovenskih geografov. Lahko bi celo zapisali, da je družbena
geografija s svojimi posameznimi vejami in področji imela med slovenskimi geografi, predvsem pa znotraj znanstvenoraziskovalnega dela in študija geografije vedno
razmeroma pomembno mesto. To kažejo tako številni geografi, ki delujejo na tem
področju, kot obilica objavljenih člankov in prispevkov v domači in tuji strokovni
literaturi. S temi dvemi učbeniki pa smo geografi vendarle dobili več ali manj celovit
vpogled v geografske razsežnosti kmetijstva, v manjšem oziroma bolj skromnem
obsegu pa v metodološke in geografske razsežnosti industrijskih dejavnosti. Knjigi
po svoji vsebini ne presenečata, celo več, bili sta pričakovani, saj je avtor velik del
svojega dolgoročnega in uspešnega znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega dela
namenjal ravno geografskemu proučevanju kmetijstva in industrije. Avtor je pri pisanju obeh učbenikov nedvomno s pridom uporabil te izkušnje in v veliki meri vključil tudi raznovrstna stvarna spoznanja številnih seminarskih nalog, ki so jih študenti
geografije opravljali pri predmetu iz ekonomske geografije.
Oba učbenika velja razumeti kot celoto, saj se dopolnjujeta tako v vsebinskem
kot metodološkem smislu, a se žal v nekaterih poglavjih tudi ponavljata, čeprav je
Agrarna geografija zasnovana v nekoliko širšem regionalno geografskem kontekstu,
medtem ko je Metodologija ekonomske geografije usmerjena predvsem v slovenske
razmere. Zaradi tega pa Metodologija ekonomske geografije ni nič manj temeljnega
pomena za spoznavanje in obvladovanje geografskega pristopa ter za razumevanje
značilnih pojavov in procesov. Čeprav izdane kasneje, sta branje in razumevanje
Metodologije ekonomske geografije vsekakor koristna, vsaj z njenega metodološkega vidika, predno vzamemo v roke Agrarno geografijo in se spopademo z njenim
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bolj poglobljenim, razčlenjenim in bolj specifičnim besedilom. Ali z drugimi besedami, kar je v Metodologiji ekonomske geografije, ki nosi podnaslov Metode, viri in
bibliografija na primeru Slovenije, zapisano, je v Agrarni geografiji tudi praktično
prikazano, analitično razčlenjeno in opredeljeno. Zanimivo bi bilo slišati avtorja, zakaj se je odločil za tak časovni vrstni red. Ali zaradi njegovega osebnega pristopa k
znanstvenoraziskovalnemu proučevanju ali so ga k temu navajali kakšni drugi razlogi.

Agrarna geografija
Agrarna geografija, ki obsega 218 strani, je zasnovana v devetih poglavjih: Cilji,
razvoj in metode v agrarni geografiji, Socialni in kulturnogeografski temelji, Naravnogeografsko okolje, Kmetijsko gospodarjenje, Socialno-posestni odnosi, Kmetijska
proizvodnja, Agrarni sistemi, Agrarnogeografska regionalizacija in Kmetijsko gospodarjenje v prihodnosti. Za vsakim poglavjem so navedeni viri in literatura, ob
koncu pa še bibliografija in kazalo gesel. Učbenik je opremljen s številnimi preglednicami, kartami, skicami in grafikoni, na koncu pa je dodano še kazalo gesel.
Poglavje o socialnih in kulturnogeografskih temeljih nas najprej uvaja v problematiko razmerja med gibanjem prebivalstva in osnovno nalogo kmetijstva, proizvodnjo potrebnih količin hrane in surovin, problematiko agrarne prenaseljenosti in
življenjskega prostora. Sledi poglavje o razvoju kmetijstva, oblikovanju kmetijskega
prostora in kmetijske rabe tal.
Med različnimi naravnimi dejavniki, ki vplivajo na kmetovanje, so v poglavju o
naravnogeografskem okolju podrobneje prikazani podnebje, tla (prst) in relief, polarna, višinska in sušna meja za kmetovanje, razprostranjenost kmetijskih rastlin in
živali ter kmetijski ekosistem.
Po vsebini je najobsežnejše poglavje namenjeno kmetijskemu gospodarjenju, ki
podrobneje opredeljuje proizvodne dejavnike: kmetijsko zemljišče, delo, kapital, trg
in promet. Mednje avtor uvršča tudi socialno-psihološke dejavnike. V podpoglavju o
orodju tehniki in tehnologiji so v ospredju prikaza "obsežne in globalne razlike v
proizvodnih sredstvih in načinih obdelovanja", od nabiralništva ali zbirnega gospodarstva preko oblik poljedeljstva, različnih načinov pridobivanja kmetijskih zemljišč
do kolobarjenja in razlag pojma in posledic "zelene revolucije". Poglavje o kmetijskem gospodarjenju se končuje s prikazom organizacije kmetijske proizvodnje in
temeljnih proizvodnih organizacij v kmetijstvu.
Socialno-posestni odnosi so usmerjeni v prikaz in analizo treh temeljnih področij,
ki imajo najpomembnejšo vlogo: socialno-gospodarski sistem, lastništvo in raba
kmetijskih zemljišč ter kmečka delovna sila. S teh treh vidikov so opisane v posameznih poglavjih temeljne značilnosti predkapitalističnih, kapitalističnih in socialističnih odnosov. Poseben poudarek je namenjen problemom opredeljevanja kategorije kmečkega prebivalstva, kmetov in kmetijskih delavcev.
Kmetijska proizvodnja obsega svetovni regionalno-prostorski pregled in pregled
po posameznih državah količine poljedeljskih (žita, vrtnine, krmne in industrijske
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rastline) in živinorejskih (stalež poglavitnih domačih živali in proizvodnih izdelkov:
meso, mleko, volna, kože) pridelkov.
V poglavju o agrarnih sistemih gre za poskus sinteze "naravnih in družbenih
dejavnikov, ki oblikujejo določen način kmetovanja s svojstvenimi ekonomskimi,
socialnimi in geografskimi značilnostmi, s posebno proizvodno tehnologijo in tehniko ter ustrezno socialno posestno sestavo". Vsi ti elementi in dejavniki agrarnih
sistemov so združeni oziroma razčlenjeni v živinorejskih in poljedeljskih agrarnih
sistemih. Z metodološkega in čisto praktičnega raziskovalnega vidika snovanja proučevanja agrarnih sistemov sta izrednega pomena poglavji o metodah za opredeljevanje agrarnih sistemov, njihovo tipizacijo in regionalizacijo.

Metodologija ekonomske geografije
Vsebina učbenika Metodologija ekonomske geografije, ki obsega 125 strani, je
razdeljena na tri glavna poglavja: občo geografsko znanstveno metodo, metodologijo
agrarne geografije in metodologijo industrijske geografije. V prvi vrsti gre za prikaz
"tradicionalne" geografske metodologije, več ali manj preizkušene tudi v številnih
slovenskih geografskih raziskavah.
Avtor je v uvodnem poglavju učbenika zapisal, da obravnava ekonomska geografija "učinke delovanja človeške družbe pri oblikovanju in preobrazbi zemeljskega
površja" ter postavlja v ospredje "teritorialno delitev družbenega dela, to je razmestitev proizvodnje, menjavo proizvedenih dobrin in njihovo potrošnjo, vse to v
povezavi z naravnimi in družbenimi dejavniki, ki sooblikujejo zemeljsko pokrajino".
Tako na široko opredeljeni cilji predmeta ekonomske geografije seveda niso in ne
morejo biti zajeti samo v metodologiji agrarne in industrijske geografije, saj je avtor
velik del ostalih dejavnosti preprosto izpustil, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov.
Nekatere izmed njih avtor tudi navaja v uvodnem poglavju. Tudi znotraj prikaza
geografske metodologije proučevanja teh dveh dejavnosti pa se je avtor naslonil le
na nekatere pristope, predvsem tiste, ki v večji meri omogočajo različne analize geografskih značilnosti, vzrokov, posledic in vplivov predvsem razmestitve proizvodnje,
ne pa menjave in potrošnje.
Tako v metodologiji agrarne kot v metodologiji industrijske geografije sledi avtor
enaki metodološki in vsebinski zasnovi. Najprej nas avtor seznanja s temeljnimi,
predvsem tistimi viri za proučevanje kmetijstva in industrije, ki se nanašajo na
Slovenijo, sledi opredeljevanje in razlaga posameznih osnovnih pojmov, kategorij in
meril, nato pa so razčlenjeni posamezni dejavniki in elementi za obe dejavnosti. Na
področju kmetijstva so obravnavana: kmetijska zemljišča, kmečko prebivalstvo, socialno-posestne razmere, kmetijska proizvodnja, proizvodne kategorije, proizvodnost
in bilanca kmetijske proizvodnje in potrošnje. Pri industrijskih dejavnostih pa gre za
probleme opredeljevanja industrije, ločevanja domače obrti, obrti in industrije, kazalce industrializacije, industrijske proizvodnje in njene razmestitve, industrijske
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lokacijske razmere in dejavnike ter industrijske proizvodne tokove. Sledi prikaz značilnosti industrijske proizvodnje in posameznih izbranih industrijskih dejavnosti:
energetike in rudarstva. Zadnji dve poglavji s področja metodologije industrijske
proizvodne posegata na bolj praktično področje, in sicer načrtovanje nameščanja
industrijskih dejavnosti.
Skozi celotno gradivo učbenika avtor kritično opozarja na številne metodološke
in vsebinske zadrege in pasti pri uporabi statističnih in ostalih virov pri geografskem
proučevanju kmetijstva in industrije, kar še prav posebno velja za probleme, ki
izvirajo iz različne prostorske ravni snovanja analiz in ne nazadnje tudi iz dolgoročnega spremljanja in analiziranja posameznih pojavov in procesov oziroma kazalcev in meril. Ta opozorila so izrednega pomena ne samo za študente, ki se prvič
soočijo s to tematiko, marveč tudi za bolj izkušene geografe raziskovalce. Hkrati bi
jih veljalo razumeti tudi kot neke vrste opozorila in nasvet tistim ustanovam v
Sloveniji, ki so zadolžene za zbiranje gradiva. Omeniti velja tudi številne preglednice, ki ponazarjajo spremembe v položaju kmetijstva in industrije v gospodarstvu
Slovenije in njihovi notranji zgradbi ter razmerjih med posameznimi kategorijami,
kazalci in merili: slovenska kmečka gospodarstva glede na vir dohodka od leta 1960
do 1991, število, površina zemljišč in delež kmečkih gospodarstev glede na
velikostne kategorije v ha od leta 1902 do 1991, razvoj kmetijskih podjetij in zadrug
od leta 1955 do 1995, proizvodnja glavnih kmetijskih predelkov od leta 1939 do
1995, razvoj industrije od leta 1952 do 1995, stopnja dosežene industrializacije v
slovenskih občinah od leta 1990 do 1994, nastanek industrijskih naselij po letu 1870,
primerjava industrijskega regionalnega faktorja leta 1948 in 1993 itd. Če k temu
dodamo še nekatere grafikone, ki spremljajo omenjene preglednice, zlahka razumemo dosedanje temeljne "razvojne" težnje in nakatere njihove vplive in posledice
oziroma procese, ki so v večji meri oblikovali in spreminjali podobo in vlogo Slovenije. Žal pa ti nadvse skrbno zbrani kazalci niso opredeljeni po posameznih geografskih regijah, kar bi lahko osvetlilo pomembne regionalne razlike med posameznimi
območji.
Andrej Čeme

Matjaž Klemenčič: Slovenes of Cleveland.
The Creation of a New Nation and a New World Community.
Slovenia and the Slovenes of Cleveland, Ohio, (Slovenci v Clevelandu. Nastanek
nove države in nove etnične skupnosti v novem svetu. Slovenija in Slovenci v
Clevelandu, Ohio), Dolenjska založba, Novo Mesto, 1995
O slovenskem izseljeništvu v severni Ameriki je vrsta člankov in drobnejših
zapisov, manj pa je obširnejših študij. To vrzel skuša zapolniti pričujoče delo izpod
peresa zgodovinarja Matjaža Klemenčiča, ki vnaša v znanstveno obravnavo ameri206

Geografski vestnik 69, 1997

Književnost

ških Slovencev novo razsežnost. Poleg analize vzrokov, poteka in posledic izseljevanja Slovencev v ZDA ter njihovo današnjo prostorsko razporeditev, organiziranost,
številčnost ter povezanost s staro domovino dodaja še kratek oris zgodovine
slovenskega naroda in Slovenije. Po tem in dejstvu, d a j e knjiga pisana v angleškem
jeziku, je videti, d a j e imel avtor v prvi vrsti namen informirati ameriško javnost in
ameriške Slovence. Delo obsega 414 strani besedila z več kartografskimi skicami,
slikovno prilogo, slovenskim povzetkom, obširno bibliografijo in indeksom. Kot
taka bo knjiga gotovo zanimivo branje za vsakogar, ki si želi približati razvoj in
današnje stanje nekoč tretjega največjega slovenskega mesta in še danes zanesljivo
največje zgostitve slovenskih izseljencev po svetu: Slovencev v Clevelandu v državi
Ohio v ZDA. Odlika tega dela je gotovo tudi uporaba obširne literature in virov,
čeprav bi avtorju kdo lahko očital, da slonijo nekateri deli pretežno na izjavah in na
neobjavljenem gradivu. Te težave se je avtor zavedal, saj že v uvodu spregovori o
silni pomanjkljivosti literature in kakovostnih virov za nekatera področja. Avtor je
uporabil, kar s e j e uporabiti dalo. V tem oziru pomeni knjiga eno od temeljnih del o
slovenskem izseljeništvu, kateremu bi bilo vredno pridružiti nadaljnje temeljne
analize o slovenskem izseljeništvu v ZDA in drugod po svetu.
V prvem poglavju pisec na kratko predstavi zgodovino slovenskega naroda od
prvih sledov naselitve do današnjih dni, pri čemer daje večji poudarek razvoju v
zadnjem stoletju, predvsem obdobju, ki so ga Slovenci preživeli v prvi in drugi
Jugoslaviji ter med drugo svetovno vojno. Opis druge svetovne vojne je razmeroma
skop, čeprav je to kratko, vendar intenzivno obdobje zaslužno za velik del slovenske
politične emigracije. Morda bi bilo umestno spregovoriti tudi o zelo različnem
političnem in vojaškem razvoju med drugo svetovno vojno v posameznih slovenskih
pokrajinah. Nekoliko podrobnejšo analizo je avtor namenil osamosvajanju Slovenije
in političnim razmeram v Sloveniji po letu 1991, vključno s smermi, ki si jih je
Slovenija začrtala kot svoje temeljne razvojne smernice.
V drugem poglavju avtor spregovori o selitvah Slovencev v 19. in 20. stoletju.
Tedaj s e j e zaradi različnih gospodarskih in političnih razlogov oblikovalo slovensko
izseljeništvo po svetu. Posebej sta poudarjeni predstavitvi geografske razširjenosti
slovenskega izseljeništva v ZDA ob koncu 19. stoletja, ko se je zaključil največji
selitveni val slovenskega naroda v moderni dobi, in današnja prostorska razporeditev
slovenskih izseljencev in njihovih potomcev v ZDA. Tretje poglavje pojasnjuje
oblikovanje slovenskega naselitvenega otoka v Clevelandu. Časovnemu prerezu in
analizi vsakokratnih razmer je avtor v četrtem poglavju dodal tudi spreminjanje
njihove socialne strukture in gospodarskega položaja.
Naslednja poglavja je avtor namenil opisu življenja clevelandskih Slovencev. V
petem poglavju analizira slovenske župnije v Clevelandu. Cerkev je imela med
izseljenci vedno pomembno vlogo povezovalca ljudi v skupnost, tudi na jezikovni in
narodnostni podlagi. Kot taka je imela vlogo ohranjevalca narodne identitete, ker je
pogosto združevala versko, duhovno, kulturno in celo šolsko vlogo. V poglavju so
opisane različne župnije, kjer so imeli Slovenci vidnejšo vlogo, ne izogne pa se tudi
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primerjavi z ostalo slovensko cerkveno organiziranostjo v ZDA. V šestem poglavju
je pisec pojasnil razvoj in delovanje slovenskih podpornih bratskih organizacij v
Celevelandu in okolici. Te so imele sprva predvsem vlogo blažilca socialnih stisk,
kasneje pa je vedno bolj prihajal do izraza tudi etnični in kulturni značaj. V tem
okviru so izdajali tudi nekaj časopisov, ki so bili pomemeben medij združevanja in
povezovanja. Izrazito narodnoohranitveno vlogo so imeli (in jo imajo še) slovenski
narodni domovi, opisani v sedmem poglavju. Le-ti so v prvi vrsti kulturna središča v
širšem pomenu besede, so prostor in obenem ustanove združevanja, kjer se odvijajo
različne prireditve. Narodni domovi so tudi stičišča ameriških Slovencev z javnostjo
in z državo Slovenijo. V omejenem obsegu imajo torej tudi politično vlogo.
Osmo in deveto poglavje je avtor namenil predstavitvi politične dejavnosti clevelandskih rojakov. Najprej pojasnjuje dejavnost Slovencev v delavskem gibanju, seveda
v povezanosti z ostalimi levo usmerjenimi strujami v širšem okolju ter v povezanosti
s političnimi ustanovami v bivši Jugoslaviji. V devetem poglavju je podrobneje
prikazana politična dejavnost med Slovenci v Clevelandu in državi Ohio, in sicer ob
volitvah v mestni svet in druge upravne organe ter v ameriški kongres in senat.
Posebej je opisal slovenske kandidate za ameriški kongres in vlado države Ohio. V
zadnjem, desetem poglavju je avtor analiziral stike ter povezanost clevelandskih
Slovencev s staro domovino v različnih zgodovinskih obdobjih, pri čemer je posebej
poudaril prizadevanja ameriških Slovencev v času osamosvajanja Slovenije, njenega
boja za neodvisnost ter prizadevanj za mednarodno priznanje naše države.
Obširno delo zgodovinarja Matjaža Klemenčiča si bo gotovo utrlo pot tudi med
geografe. Področje mednarodnih selitev in izseljeništva so za Slovenijo velikega
pomena. Tematika je po svoji naravi interdisciplinarna, zato pa tembolj hvaležno
prizorišče tudi geografskih prizadevanj za strokovno, geografsko analizo. Prav prostorski vidik ter opredelitev sodobnega socialnogeografskega položaja ameriških
Slovencev sta v delu manj poudarjena, zato bi morala biti geografom v izziv, zaradi
bogate vsebine in odlično predstavljene problematike pa tudi v pomembno oporo in
spodbudo.
Jernej Zupančič

M. Dular, M. Roš, A. Trontelj, B. Kompare, T. Tišler
Izrazje s področja voda
Slovensko društvo za zaščito voda, Ljubljana 1997, 107 strani
Publikacija Izrazje s področja voda je delo več avtorjev, ki so strokovno različno
usmerjeni (kemija, biologija, hidrotehnika), vsi pa se ukvarjajo s problematiko voda
in se ob tem srečujejo tudi s problemom uporabe ustrezne in mednarodnim
standardom prilagojene slovenske strokovne terminologije. Pričujoče delo je nastalo
s prevodom in priredbo standardov SIST ISO 6107-1....8, izdanih do leta 1996, ki so
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prevzeti v sistem slovenske standardizacije. Strokovnjaki, bodisi z vodnogospodarskega ali katerega sorodnih področij, pri svojem delu uporabljajo prevzeto oziroma
lastno poslovenjeno tujo terminologijo, ki pogosto ni povsem ustrezna. Uporabljanje
neenotnih izrazov lahko pomeni veliko težavo pri sporazumevanju tako v domačem
kot tujem jeziku, zato je publikacija zbranih in razloženih izrazov zelo dobrodošla.
Zajetih je 40 izrazov, ki se nanašajo na vrste voda (surova, odpadna, pitna, industrijska uporabna voda itd.), 32 izrazov povezanih z obdelavo in s shranjevanjem
vode, 19 izrazov, ki se uporabljajo pri vzorčenju, in 49 izrazov, ki se uporabljajo pri
analizi vode. Sledijo "različni izrazi", ki jih je, navedenih v več sklopih, več kot 300.
Med prevladujočimi kemijskimi in tehničnimi izrazi je tudi precej geografskih oz.
hidrogeografskih: morje, reka, jezero, izvir, rečno ustje, studenec, potok, požiralnik,
površinska voda, podtalnica, padavinska voda itd., ter zelo veliko izrazov, ki jih
uporabljamo pri varstvu geografskega okolja.
Sledi slovensko-angleško-nemško-francoski slovar skoraj 500 strokovnih izrazov,
nato pa še angleško-slovenski, nemško-slovenski in francosko-slovenski slovar vseh
izrazov, ki so urejeni po vrstnem redu. Prvi slovarje v veliko pomoč pri prevajanju
slovenskih strokovnih besedil v katerega od svetovnih jezikov, ostali trije slovarji pa
pri prevajanju v slovenski jezik. Avtorji se zavedajo, da njihovo delo, tako strokovno
kot jezikovno, ni popolno, mislim pa, da je kljub temu opravljenega zelo veliko.
Geografi si lahko želimo, da bi čimprej dobili popolno publikacijo, kdaj pa kdaj pa
nam bo v pomoč tudi Izrazje s področja voda.
Valentina Brečko

Dela 12, Socialnogeografski problemi
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Ljubljana 1997, 303 strani
Obsežna 12. številka publikacije Dela je vsebinsko namenjena socialnogeografski problematiki in posvečena prof. Vladimirju Klemenčiču ob njegovi 70letnici. Z uvodnim poglavjem Življenje = geografija je življenjski jubilej in pomen
strokovnega dela prof. Klemenčiča obeležil A. Gosar. Sledi šestnajst prispevkov, ki
predstavljajo rezultate raziskovalnega dela slovenskih in tujih geografov. Z izjemo
dveh prispevkov vsi obravnavajo teoretsko-metodološke ali pa aplikativne socialnogeografske vsebine. Prvim pripada prispevek urednika publikacije M.M. Klemenčiča o geografskem prehodu, kjer avtor ugotavlja, da so t.i. "prelomne" faze v
prehajanju geografskih elementov značilne za razvoj prebivalstva, družbenogeografske
sestave, naselij, družine itd. Obsežen prispevek v nemškem jeziku F. Schafferja o
interaktivni socialni geografiji obravnava uveljavljanje spoznanj socialne geografije
zunaj ozkega strokovnega prostora, gre namreč za aplikativnost in uporabnost pri
reševanju konkretnih problemov. "Uporabnost" geografskih spoznanj pri urejanju in
ohranjanju kulturne pokrajine je tudi vsebina prispevkov K. Ruperta. Turističnorekreacijska vloga podeželja na Bavarskem je za tamkajšnje prebivalce pomemben
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vir dohodka, hkrati pa zahteva tudi precejšnjo skrb za pokrajino, pri čemer lahko
geografska spoznanja veliko pomagajo. Sledijo teoretsko-metodološko zasnovani
prispevki o prostorskem načrtovanju. A. Čeme predstavlja osnovna izhodišča, ki
geografiji omogočajo vključevanje v različna področja načrtovanja, K. Wolf metode
in cilje socialne geografije, ki so pomembni tako z vidika znanosti kot aplikativnosti,
ter M. Ravbar metodološka izhodišča pri regionalnem prostorskem planiranju v času
družbeno-gospodarskih sprememb po 2. svetovni vojni. Vsi trije prispevki so zanimivi in se dopolnjujejo. Z aktualno problematiko prilagajanja Slovenije evropskim
okoljsko-razvojnim usmeritvam je vsebinsko opredeljen prispevek D. Pluta. Avtor na
kratko predstavi peti akcijski okoljski program EZ, prednostna polja in instrumente
okoljske politike ter položaj Slovenije glede pogojev uveljavljanja sodobnih
okoljskih procesov, pri čemer ugotavlja, da Slovenija prepočasi sledi evropskim
težnjam oz. močno zaostaja. Prispevka J. Velikonje in M. Bufona sta namenjena
manjšinski problematiki. Prispevek prvega obravnava intenzivne spremembe, ki jih
doživlja slovenska manjšina v Združenih državah Amerike z drugo oz. tretjo generacijo potomcev priseljencev, drugi pa izkušnje slovenskega socialnogeografskega in
političnogeografskega proučevanja manjšin, ki niso bila pomembna le za slovensko
geografijo, ampak tudi za uveljavljanje Slovenije in slovenske znanosti v tujini.
M. Bufon prispevek dopolnjuje z zelo obsežnim seznamom literature. J. Maier in V.
Dittmeir analizirata socialno geografske spremembe v Bavarsko-češki obmejni regiji, ki sta jih spodbudila odprtje meje in združitev dveh nemških držav. Politične
spremembe po letu 1989 so namreč povzročile velike gospodarske in družbene
premike (propad določenih vrst industrije, porast brezposelnosti itd.), ki še niso
zaključeni. Problematike obmejne regije se v svojem prispevku o hrvaški zemljiški
strukturi loteva tudi B. Belec. Hrvaška zemljiška posest je podrobneje predstavljena
na primeru nekaj katastrskih občin ob Muri in v Lendavskih goricah, avtor pa
opozarja tudi še na problematičnost poteka mejne črte, ki vpliva na lastniške razmere
in se kaže tudi pri upodobitvah na slovenskih in hrvaških zemljevidi tega območja.
Omenjenim prispevkom sledijo trije, ki obravnavajo urbano problematiko. I. Vrišer
predstavlja rezultate proučevanja ustvarjenega družbenega bruto proizvoda v slovenskih mestih v letih 1990, ugotavlja neskladnost v razmerju med številom prebivalstva
in ustvarjenim družbenim bruto proizvodom v mestih, ki g a j e moč pojasniti z intenzivno delovno migracijo, ter glede na dejavnostno strukturo ustvarjenega družbenega
bruto proizvoda funkcijsko opredeli slovenska mesta. Zanimiva je primerjava stanja
leta 1990 s stanjem leta 1966, ki kaže, da so večji pomen dobila srednjevelika mesta,
izgubila pa mala. Zanimiv prispevek M. Paka ugotavlja pomemben vpliv univerze na
prostorski, družbeni in gospodarski razvoj Ljubljane, ki se ga "mesto" premalo zaveda. Avtor meni, da Ljubljana izpolnjuje vse pogoje, da pridobi status in s tem
povezan ugled univerzitetnega mesta. Teoretsko-metodološki prispevek D. Rebernika
je rezultat njegovega podiplomskega študija. Na primeru treh slovenskih mest, Celja,
Kopra in Ptuja, je avtor skušal izoblikovati model mestne zgradbe, ki temelji na
analizi morfološke in socialnogeografske zgradbe ter rabe tal. Omenjenim pri210
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spevkom sledita še dva, ki sicer ne ustrezata vsebinski opredelitvi publikacije, pomenita pa nova spoznanja raziskovalnega dela in sta vsekakor zelo dobrodošla.
D. Radinja v svojem prispevku predstavlja kmetijsko obremenjevanje okolja v alpskem
svetu v Ratečah, ugotovljeno na podlagi metodologije energijske intenzivnosti
kmetijstva. Prispevek F. Lovrenčaka pa obravnava značilnosti prsti na področju
Tičnice na Rakeku z vidika geneze prsti na dolomitni matični podlagi. Publikacijo
zaključuje obsežna bibliografija znansvenih in strokovnih del prof. Vladimirja
Klemenčiča od njegovih prvih objav leta 1952 do leta 1996, ki so jo pripravile
M. Dolgan-Petrič, I. Knez-Račič in J. Turk. Bibliografija obsega 283 objavljenih
enot, pri čemer so izpuščene raziskovalne naloge, elaborati, ekspertize, recenzije ipd.
Publikacija prinaša kar nekaj novih spoznanj in izkušenj uveljavljenih slovenskih
ter tujih geografov in si vsekakor "zasluži" čim širši krog bralcev, tudi ali pa predvsem tistih, ki nam socialna geografija ni ožje raiskovalno oz. delovno področje.
Valentina Brečko

Acta carsologica 26/1,
Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia.
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
V obdobju od leta 1993 do 1996 so bile na območju jugozahodne Slovenije opravljene obsežne hidrogeološke raziskave kraških vodonosnikov, pri katerih so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Nemčije, Avstrije in Francije. Koordinator projekta, ki
je potekal pod okriljem Mednarodnega združenja za sledilno hidrologijo ATH
(International Association on Tracer Hydrology), je bil Inštitut za raziskovanje krasa
ZRC SAZU. Skupno raziskovalno delo v Sloveniji s e j e zaključilo s 7. mednarodnim
simpozijem o sledenju voda 7. SWT (Symposium on Water Tracing), ki je potekal
od 26. do 31. maja 1997 v Portorožu. V okviru kongresa so bile izdane tri knjige.
Rezultati skupnih raziskav so zbrani v knjigi "Karst Hydrogeological Investigations
in South-Western Slovenia" (Kraške hidrogeološke raziskave v jugozahodni Sloveniji), ki je izšla v založbi Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU kot Acta carsologica 26/1. Vodnik po ekskurzijah simpozija "Field Guide of Karst in Slovenia" (Vodnik po slovenskem krasu) je
oblikovan kot Supplementum k tej izdaji, zbornik referatov "Tracer Hydrology 97"
(Sledilna hidrologija 97) pa je izdala založba Balkema iz Rotterdama. Glavni in
odgovorni urednik vseh treh publikacij je bil dr. Andrej Kranjc. Ker so nastale kot
rezultat mednarodnega projekta, so napisane v angleščini, v knjigi raziskav pa je
dodan povzetek v slovenskem jeziku. Tiskane so bile s finančno pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo RS, Ministrstva za okolje in prostor RS, Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU in generalnega sponzorja HIT Hoteli Igralnice Turizem.
Knjiga "Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia" je
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zaradi svoje vsebinske zasnove zanimiva tako za tuje kot tudi za domače strokovne
kroge. Mednarodno odmevnost ji zagotavlja sodelovanje vrhunskih strokovnjakov iz
štirih držav, vključenih v združenje za sledilno hidrologijo. Plod skupnega raziskovalnega dela v okviru tega združenja so temeljne znanstvene raziskave, ki so namenjene izpopolnjevanju že obstoječih sledilnih metod in razvoju novih pristopov k
proučevanju hidrodinamičnih značilnosti. Tudi projekt 7. SWT, pri katerem so bile
terenske raziskave omejene na območje visokega dinarskega krasa, je prispeval k razvoju metodologije proučevanja značaja pretakanja podzemnih vod v krasu. Zaradi
tega ima sklepna publikacija, ki povzema rezultate raziskav, pomembno mesto v
mednarodni strokovni literaturi. V naših krajevnih okvirih pa je knjiga zanimiva tudi
kot bogata zbirka podatkov o značilnostih pomembnega dela slovenskega krasa. Raziskovanje je bilo omejeno na območje visokih kraških planot med dolinami rek Soče,
Idrijce, Vipave in Pivke. To so obsežni kraški vodonosniki, ki napajajo številne pomembne vodne vire na Goriškem, Ajdovskem, Idrijskem in Tolminskem. Izvira Hubelj
in Vipava v Vipavski dolini sta zajeta za oskrbo naselij z vodo v občinah Ajdovščini
in Vipavi, iz Mrzleka v dolini Soče se z vodo oskrbujejo v občini Nova Gorica in
tudi italijanski Gorici, izvir Podroteja v dolini Idrijce pa napaja vodovod v Idriji. To
so le nekateri najpomembnejši vodni viri, ki pa so bistvenega pomena za reševanje
problemov oskrbe z vodo v jugozahodni Sloveniji. Izbira območja raziskav torej ni
bila naključna, dobljeni rezultati pa so pomembni predvsem za uspešno načrtovanje
ustreznega gospodarjenja z vodami na krasu. V knjigi so podane temeljne smernice
varovanja obstoječih in potencialnih zalog pitne vode pred onesnaženjem. Kakovostne strokovne podlage so tako narejene, treba jih bo le še uporabiti v praksi.
Knjiga ima 388 strani, 2 karti ter številne grafikone, skice in slike. V uvodnem
poglavju "Naravno ozadje" so predstavljene osnovne geografske, podnebne, hidrološke, morfološke, speleološke, geološke, hidrogeološke in ekološke značilnosti visokega dinarskega krasa. Zbrani podatki so bili podlaga za načrtovanje skupnih
raziskav v okviru projekta 7. SWT. V štiriletnem obdobju so bile tako opravljene
obsežne meritve hidroloških parametrov ter fizikalno-kemičnih značilnosti vode na
najpomembnejših kraških izvirih, ki so dale osnovno sliko razmer v obravnavanem
vodonosnem sistemu. Rezultati analiz, ki so podale značilnosti hidrološkega režima
najpomembnejših izvirov in oceno vodne bilance, so zbrani v tretjem poglavju
"Analize vodne bilance". Poglavje o "Hidrokemičnih analizah" je razdeljeno v dva
dela. V prvem so predstavljene osnovne fizikalno-kemične značilnosti opazovanih
izvirov, določene na podlagi mesečnih, tedenskih ali dnevnih vzorčevanj vode. Drugi
del pa temelji na spremljanju posameznih dogodkov, kjer so na podlagi neprekinjenega merjenja različnih parametrov v krajšem časovnem obdobju ocenjene
hidrološke značilnosti izvirov. Peto poglavje je namenjeno "Izotopskim metodam",
ki so se pokazale kot ena bolj perspektivnih metod sledenja voda. Analiza okoljskih
izotopov l 8 0 in 3 H je omogočila oceno srednje višine zaledja izvirov in srednjega
zadrževalnega časa podzemne vode, meritve izotopske sestave ogljika pa so bile
uporabljene za ugotavljanje značilnosti zaledja izvirov. Osrednji del knjige je po212
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glavje "Sledilni poizkusi". Namenjeno je klasičnim sledilnim testom kot eni pomembnejših raziskovalnih metod v kraški hidrogeologiji. S kombiniranimi poizkusi ob
različnih hidroloških razmerah so bile s sledili uraninom, piraninom, bakteriofagi,
litijevim kloridom in stroncijevim kloridom določene smeri in značilnosti toka
podzemne vode v zaledju izvirov na obrobju kraških vodonosnikov. Za obdelavo
rezultatov so bile uporabljene tudi metode matematičnega modeliranja. Poglavje
"Zaključki o opazovanem območju" povzema ugotovljene hidrogeološke značilnosti
in podaja smernice za varovanje vodnih virov pred onesnaženjem. V "Splošnih
zaključkih" pa so predstavljeni še novi metodološki pristopi, ki so jih opravljene
raziskave potrdile kot primerne za proučevanje vodonosnih sistemov na krasu.
"Bibliografija" obsega 184 naslovov navedenih del, od tega 76 slovenskih. Sledi
povzetek v slovenščini, na koncu pa je še seznam avtorjev in članov ATH z naslovi.
V knjigi sodeluje 40 avtorjev, od tega jih je 22 iz Slovenije.
Dodatek tej posebni izdaji Krasoslovnega zbornika je vodnik po štirih ekskurzijah simpozija 7. SWT "Field Guide of Karst in Slovenia". Na 98 straneh so
predstavljene najzanimivejše kraške oblike Krasa in Škocjanskih jam, TrnovskoBanjške planote, zgornjega dela porečja Ljubljanice in Dolenjske. Udeleženci simpozija, ki so se priključili ekskurzijam, pa tudi vsi drugi, ki jih še posebej zanima
zgodovina in hidrogeologija tega ozemlja, bodo lahko v vodniku našli osnovne
podatke o teh najbolj značilnih območjih slovenskega krasa.
Knjiga "Karst Hydrogeological Investigations in South-Western Slovenia" ima
kot končno poročilo o skupnem raziskovalnem delu skupine ATH zagotovljen širok
krog bralcev v mednarodnih strokovnih krogih. Ker pa celovito prikazuje hidrogeološke razmere na raziskovalnem območju visokega dinarskega krasa, si zasluži
ustrezen odziv tudi v Sloveniji. Vsekakor sodi v knjižnice ustanov ali posameznikov,
ki so pri svojem delu povezani z vodo na raziskanem območju ali jih ta tematika še
posebej zanima. Zaradi širšega pristopa k problematiki varovanja vodnih virov pa bo
koristen priročnik tudi vsem, ki se s podobnimi težavami srečujejo drugod na krasu.
Metka Petrič

France Habe in Magda Šilc-Telič
Mlini in žage na vodni pogon na Cerkniškem in Loškem polju ter Blokah nekoč
in danes. Izdala Zveza organizacij za tehnično kulturo — Gibanje Znanost mladini
in Gozdno gospodarstvo Postojna. Ljubljana 1997, 103 str.
Spet nas je neumorni in še vedno izredno delaven dr. France Habe, starosta slovenskih geografov in jamarjev, razveselil z novim delom. S kolegico M. Šilc-Teličevo
sta pripravila pregled (nekdanjih) obratov na vodni pogon na kraških poljih notranjskega podolja in v njegovem hribovitem zaledju. S tem svojim delom sta rešila pozabe
ene izmed temeljnih kmečko-obrtnih dejavnosti na našem podeželju, ki je neposredno
povezovala kmetijstvo in gozdarstvo z vsakdanjimi potrebami prebivalstva.
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Knjižico sestavlja pet vsebinsko zaokroženih poglavij. Uvodoma so zarisane
nekatere geografske značilnosti pokrajin, še zlasti je poudarjen rečni režim, ki je na
kraških tekočih vodah odvisen od številnih naravnih prilih. Pregledno je nakazana
značilna oprema mlinov in njihovi sestavni deli ter našteta opravila mlinarjev. Sledijo poglavja, ki so namenjena prikazom mlinov in žag po porečjih posameznih
potokov. V preteklosti je poganjala Cerkniščica 31 mlinov in prav tolikšno število
žag, predvsem venecijank. Na Žerovniščici in Lipsenjščici je bilo po sedem mlinov
in žag, na Loškem polju 11 mlinov in prav toliko žag, na Blokah pa sta pisca študije
našla sledove sedmih vodnih mlinov in dveh žag. Od nekdanjih oziroma ugotovljenih in dokumentiranih obratov na vodni pogon obratuje danes še 11 žag in 4
mlini. Največ mlinov in žag je prenehalo z delom v drugi polovici 50. let, ko so z
visokimi davčnimi obremenitvami in drugimi ukrepi načrtno zavirali zasebno pobudo in uničevali stare, iz preteklosti podedovane obrtne dejavnosti na našem
podeželju. Večina stavb in poslopij, ki je bila namenjena mlinom in žagam, je propadla. Le redke, ki so se ohranile, pa so zamenjale svojo nekdanjo namembnost in s
tem (praviloma) tudi zunanjo podobo.
V študiji so pregledno in dokumentirano osvetljene mnoge geografske značilnosti
mlinov in žag na Notranjskem. Pri vsem tem so vidno poudarjeni družbeno-gospodarski, politični in tehnološki vidiki, ki so pospeševali razvoj mlinarstva in žagarstva
ter preusmerjali njun proizvodni ritem in sistem. Ta sta se neposredno naslanjala na
razpoložljive krajevne energetske vire in surovinski potencial. Zato sta bili obe obravnavani dejavnosti tesno povezani s temeljnimi pokrajinskimi sestavinami in sta bili
tudi organsko vpeti v sočasno pokrajinsko fiziognomijo.
Študija je opremljena s potrebnim znanstvenim aparatom: dodan je pregled oziroma seznam uporabljene strokovne literature in virov ter povzetek v angleščini. Med
besedilom so dokumentarne fotografije, ki jih je posnel avtor sam, pa skice in značilni izrezi iz osnovne topografske karte. Naslovnico poživlja slika akad. slikarja
L. Perka iz leta 1935, na kateri sta Petričev mlin in žaga na Lipsenjščici ob
Cerkniškem jezeru. Knjiga, katere urednik in lektor je M. Marinček, je posvečena
50. letnici Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije.
Milan Natek

Podravje, Maribor, Ptuj A-Ž: priročnik za popotnika in poslovnega človeka.
Besedilo S. Radovanovič, V. Vari in I. Žiberna, zemljevidi Geodetski zavod
Slovenije, fotografije D. Cvetnič; uredila B. Sever in J. Ternar, Pomurska založba,
Murska Sobota 1996, 302 str. + 27 str. reklamno-poslovnih sporočil.
Najrazličnejši turistični priročniki in vodniki čedalje bolj polnijo naše knjižne
police. Posebno strokovno pozornost zaslužijo dela, ki so namenjena predstavitvi
Slovenije, opisom njenih značilnosti in privlačnih posebnosti s področja naravne in
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kulturne dediščine. Tudi seznanjanje z vsakdanjim — sodobnim življenjskim utripom, v katerem so strnjene prenekatere oblike in načini življenja različnih družbenih
slojev v posameznih območjih, postaja ena izmed privlačnih in utemeljenih ponudb
današnjega turističnega vsakdana. Iskanje in spoznavanje ter soočanje z najraznovrstnejšimi razločki med posameznimi predeli sveta, celin ali držav postaja pomembna
stalnica današnjih turističnih tokov.
Najnovejši turistični priročnik, ki obravnava kar se da celovito regijo mariborskega Podravja, ima že ustaljeno vsebinsko zasnovo, ki je svojstvena in lastna zbirki
"Slovenija total". V njem so pregledno prikazane in ovrednotene tiste pokrajinske
prvine in sestavine nižinskega Podravja, ki dajejo celostno podobo njegovega gospodarskega, kulturnega, prometnega, zgodovinsko-umetnostnega, znanstveno-razvojnega utripa v posameznih značilnih obdobjih. Vsakemu uporabniku tega priročnika
je dana možnost in pobuda, da iz bogate naravne in kulturne zakladnice mariborskoptujskega Podravja izlušči tiste nosilne pokrajinske sestavine, ki z najrazličnejših
področij opredeljujejo svojstveno, enkratno in privlačno podobo sveta med Halozami in Slovenskimi goricami, vzhodnimi obronki Pohorja in obrobnimi vzhodnimi
predeli ob slovensko-hrvaški državni meji.
Pokrajinske značilnosti in turistične privlačnosti nizkega Podravja z obrobnimi
sadjarsko-vinorodnimi goricami so opisane s 114 gesli. Vsa nosilna gesla so razporejena po abecednem zaporedju. Tretjina gesel je namenjena naseljem. V njihovem
sklopu so samostojno predstavljena vsa mesta (Maribor, Ptuj, Ormož, Slovenska
Bistrica idr.), občinska središča in drugi večji območni središčni kraji. Za njih je
namreč značilno, da so pregledno zarisana tudi njihova neposredna zaledja, in sicer z
opisi vseh naselij, ki zajemajo oziroma sestavljajo posamezno krajevno gravitacijsko
območje. Tako je s krajšimi in povednimi oznakami predstavljenih vseh 688 naselij
nizkega Podravja. Po številu gesel naseljem sledijo pokrajine, območja in predeli,
temeljni nosilci infrastrukturne opremljenosti, osnovne gospodarske dejavnosti pa
osvetlitve področij, ki so pomembneje vplivala na razvoj kulturne pokrajine. Tudi
nekdanje gospodarske in druge dejavnosti (npr. steklarstvo, sejmarstvo, mlinarstvo,
splavarstvo) imajo v priročniku samostojno oziroma lastno geslo. V šestih poglavjih
— geslih — je prikazana turistična ponudba. Po pet gesel je namenjenih orisom
kulturnih ustanov, prireditev, stavbarstva oziroma arhitekturnih spomenikov in znamenj ter pomembnejših osebnosti oziroma rodbin, ki so delovale v mariborskem
Podravju in je njihovo delo zapustilo v predelih in krajih obravnavane pokrajine
trajne in vidne sledi (npr. Herbersteini, R. Maister, nadvojvoda Janez, ki je imel
vinograde v Pekrah, A. M. Slomšek in W. Tegetthoff, vrhovni poveljnik avstrijske
mornarice v 2. polovici 19. stol.). S samostojnimi gesli so prikazane tudi vse štiri
najpomembnejše reke (Drava, Dravinja, Lobnica in Pesnica).
Vsebinska zasnova turističnega priročnika je pestra in ponuja pregleden in kar se
da celovit pogled na obravnavano pokrajino. Spodbuja in usmerja popotnika in
obiskovalca turista k ogledu naravnih in kulturnih dragocenosti, hkrati pa ga seznanja s preteklostjo območja, z njegovimi razvojnimi značilnostmi, nekdanjimi kakor
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tudi današnjimi gospodarskimi panogami, njihovimi usmeritvami in sploh z vsakdanjimi ter vsakokratnimi človekovimi prizadevanji za uveljavitev posameznih območij na najrazličnejših področjih.
Pregled in razmislek o nosilnih geslih, s katerimi so prikazani zemlja in ljudje ter
njihovi ustvarjalni dosežki, opozorita tudi na nekatere pomanjkljivosti. Med gesla bi
veljalo uvrstiti še vodovje in vodne akumulacije (zajezitve), pokrajino izgonov in
čretov, Lukarijo, Podpohorske gorice, opekarništvo in gramoznice, vinogradništvo in
viničarstvo, sadjarstvo in čebelarstvo, gozdarstvo in žagarstvo pa naselja, živalstvo
itd. S tem pa ne zanikam, da omenjena področja in opisi navedenih dejavnosti niso
zajeti in prikazani v priročniku; vključeni in obravnavani so v sklopu drugih — širših
gesel. Vendar menim, da so za nizko Podravje tako značilni, da jih ni mogoče opustiti.
Tudi predstavitve oziroma opisi nekaterih glavnih gesel so pomanjkljivi in celo
napačni. V okviru gesla "industrija" (str. 119-120), "prebivalstvo" (str. 203-204) in
"promet" (str. 206-207) so njihove razvojne poti in današnje stanje omejeni samo
(ali predvsem) na Maribor. Škoda, da je izostala vidnejša predstavitev športnega
letališča v Moškanjcih; omenjeno je le pri opisu kraja (str. 108) in označeno na
zemljevidu. Prava zmešnjava je pri geslu "občina" (str. 173): v besedilu je navedeno
36 občin, dejansko jih je samo 20. To potrjuje tudi ustrezna preglednica na isti strani.
Nedoslednosti so tudi pri uradnih imenih občin, ki se (lahko) razlikujejo od imen
krajev, kjer so njihovi sedeži (npr. občina Lenart ima sedež v Lenartu v Slovenskih
goricah, uradi občine Kungota so v Zgornji Kungoti, občina Videm ima sedež v
Vidmu pri Ptuju itd.). Občini Pesnica in Ruše sta nastali leta 1982 in ne šele 1995.
Tudi število naselij po občinah, ki j e prikazano v tabeli (str. 173), ne ustreza
dejanskemu in ne uradnemu stanju. V priročniku je opisano 668 naselij, v tabeli jih
je 683, medtem ko podatki Urada za statistiko Republike Slovenije navajajo za
obravnavano območje 675 naselij.
Pri predstavitvi nekaterih osrednjih naselij je izpadla navedba o sedežu občine
(npr. Domava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo in Zgornja Kungota). Pri pregledu hotelov in motelov je izpadel kompleks Ptujskih toplic (Terme Ptuj, prim. str. 118), ki
so navedene pri opisu Ptuja (str. 214). Pri nekaterih naseljih tudi niso omenjene
osnovne šole. Itd.
Več spodrsljajev je mogoče ugotoviti pri terminoloških oznakah. Za naselja je že
od nekdaj znano, da "stoje", ne pa "leže" (prim. str. 79); slednje je primerna oznaka
za razvalino. Cesta "pelje", "vodi", ne pa "teče" (str. 132). Prazgodovinsko gradišče
Poštela je na pohorskem slemenu, a ne na "grebenu" (str. 147). Poleg njiv, vrtov,
sadovnjakov, vinogradov in pašnikov sodijo v sklop kmetijskih površin tudi travniki
(str. 127). Dravska dolina med Falò in Mariborom ni "Ruška dolina" (str. 99),
temveč je Ruško polje. Lukanja nad Oplotnico ni gručasto, temveč razloženo naselje
(str. 176). Poenotiti bi veljalo imena nekaterih potokov: Oplotnica (str. 88 in 99) ali
Oplotniščica (str. 89, 175 itd.), Adramščica ali Adramski potok. Pri Dravinjskih
goricah je odvečna navedba, da so "gričevje" (str. 89), saj že njihovo zemljepisno
ime pojasnjuje njihov oroplastično-reliefni značaj.
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V priročniku je navedenih 20 gradov in 36 dvorcev. Nekateri izmed njih so
predstavljeni po dvakrat: prvič v geslu "grad" oziroma "dvorec" in drugič pri opisu
naselja (npr. Frajštanjski dvorec: str. 93 in 202; grad Gromberg: str. 110 in 201;
Dornavski dvorec: str. 86 in 92-93; mariborski mestni grad: str. I l l in 150 itd.).
Ponovitvam bi se izognili z ustreznimi kazalkami. Kljub temu, da je Betnavski
dvorec v Mariboru opisan dvakrat, pa je zamegljena namembnost z alegorijami
letnih časov poslikane dvorane: uporabljajo jo za poroke (str. 92) ali kot matični
urad (str. 150). Nerodna je tudi formulacija namembnosti Piramide (386 m) nad
Mariborom: tamkajšnja utrdba nikakor ni "zapirala vhoda v Dravsko dolino in dalje
na Koroško" (str. 147, 190 in 284), temveč g a j e le nadzirala oziroma varovala.
Pri osvetlitvi gesla "vinska cesta" (str. 278-279) je poudarjeno, da jih imamo v
naši državi 20, od tega jih je sedem v Podravju. Podrobnejši opis pa jih poimensko
navaja kar osem (str. 279).
Predstavitve nekaterih gesel prikazujejo stanje in problematiko določenih
pokrajinskih pojavov in značilnosti tudi zunaj obravnavanega nizkega Podravja.
Tako so prikazani elektroenergetski objekti na celotni Dravi med Dravogradom in
Ormožem (str. 99). Tudi značilni primeri v razvoju hiše so vzeti iz zahodnega
Pohorja (npr. Sv. Anton in Št. Janž nad Dravčami, str. 136-137), ki ne sodi k
nizkemu Podravju. Ob tem se postavlja vprašanje, ali ne bi veljalo v okviru gesla
"ljudsko stavbarstvo" nameniti več pozornosti "butanicam", ki so jih postavljali v
Halozah še pred tridesetimi leti in manj.
In ne nazadnje se postavlja vprašanje: ali je smotrno vključiti v turistični vodnik
oziroma priročnik, ki ima trajnejšo veljavo, tudi telefonske številke najrazličnejših
podjetij, ustanov, zavodov, uradov, servisov itd., ki so namenjeni tudi turistu in
popotniku. Dvom v upravičenost tiskanja telefonskih številk je toliko bolj utemeljen,
ker jih v naši državi izredno naglo spreminjajo ne samo zaradi novih naročnikov,
temveč tudi zaradi uvajanja sodobnejše tehnologije v telefonijo.
Tloris Maribora in Ptuja ter zemljevid nizkega Podravja je korektno izdelal Geodetski zavod Slovenije. Na zemljevidu so označeni predeli oziroma kraji z naravno
ali kulturno-zgodovinsko znamenitostjo, razdalje med posameznimi kraji, sedeži
predstavništev mariborske poslovne enote Zavarovalnice Triglav in Nove kreditne
banke Maribor. Skoraj nerazumljivo pa je, d a j e natisnjen na strani 149 delni načrt
ožjega Maribora, medtem ko je na str. 58-59 objavljen barvni tloris mesta. Mestni
načrt osrednjega dela Ptuja je natisnjen v črno-beli izvedbi (str. 209).
Kljub nekaterim navedenim in obrobnim pripombam in pomislekom ter ugotovljenim spodrsljajem pa vendarle sodim, d a j e turistični vodnik "Podravje, Maribor,
Ptuj A - Ž " na zavidljivi strokovni ravni. Izredno plastični in sistematični so opisi pokrajin in naselij ter številnih dejavnosti, ki skupaj s človekom in njegovimi vsakokratnimi nazori oblikujejo podobo kulturne pokrajine. Knjiga ponuja tisto osnovno
informacijo o pokrajini, ki je lahko temeljno izhodišče za nadaljnje poglabljanje v
njene sestavine in probleme. Prav zato tudi nestrpno pričakujemo drugo polovico
šestih knjig iz zbirke "Slovenija total". Šele potem bomo mogli razsodno in objekti217
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vno spoznati in ovrednotiti razlike turističnega potenciala med slovenskimi pokrajinami. In prav v tem je neprecenljivo bogastvo zbirke "Slovenija total", ki skuša z
različnih vidikov prikazati slovenske pokrajine in njihove turistične zanimivosti in
privlačnosti.
Milan Natek

Iz tuje geografske literature

Slowenische Steiermark.
Verdrängte Minderheit in Österreichs Südosten
(Slovenska Štajerska. Odrinjena manjšina na avstrijskem jugovzhodu), Zur Kunde
Südosteuropas Band И/23, 1997, Böhlau Verlag, Wien, uredil Christian Stenner
Manjšinska knjižnica je letos bogatejša za še eno pridobitev. Znana založba
Böhlau je izdala zbornik z zgornjim naslovom, ki g a j e uredil C. Stenner, prispevki v
njem pa so rezultat večletnih prizadevanj predvsem avstrijskih in slovenskih avtorjev
za znanstveno osvetlitev vprašanja štajerskih Slovencev. Na 433 straneh se zvrsti 15
prispevkov, ki iz različnih zornih kotov opredeljujejo problematiko te maloštevilne
slovenske manjšine. Zbornik vsebuje še seznam literature o štajerskih Slovencih ter
kratko predstavitev avtorjev.
Naslov zbornika je izzivalen, saj govori o "slovenski Štajerski", obravnava pa avstrijsko Štajersko. Govori torej o deželi in ne o njenih prebivalcih. Slednje pojasnjuje v podnaslovu. Vsebino je na nek način razločneje opredelil M. Trümmer v
prvem prispevku, ko navaja vrsto primerov slovenskih krajevnih, ledinskih in vodnih
imen, imen kmetij ter priimkov; v tem oziru je smiselno govoriti o "slovenskem"
značaju južnega dela te avstrijske zvezne dežele. M. Križman podrobneje opisuje
jezik štajerskih Slovencev, za katerega so značilni številni prehodi — interference,
vsebnost izposojenk iz nemščine ter iz prekmurskega narečja kot posledica živahne
selitvene dinamike. V splošnem se je jezikovna struktura v 19. in v 20. stoletju močno, marsikje celo radikalno spremenila, vselej pa v škodo slovenske skupnosti, kot
ugotavlja Matjaž Klemenčič. Zgodovinski razvoj štajerskim Slovencem ni prizanašal. Štajerska Slovenka A. Zemljič - Haberl podaja v svojem prvem prispevku
slike iz verskega življenja petih slovenskih vasi v Radgonskem kotu, kjer so po cerkvi
vedno razpoznavne tudi narodnostne in jezikovne razmere; drugod v javnosti
slovenščine preprosto ni bilo in še celo v cerkvah je bilo na tem območju kaj
skromno. V drugem prispevku se loteva malo znane teme slovenskega zgodovinopisja, namreč medetničnih odnosov v času bojev za severno mejo na štajerskem
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sektorju. C. Promitzer analizira asimilacijska prizadevanja avstrijskih oblasti, ki so
imela zlasti po letu 1920 značaj državne ideologije. Isti a v t o r j e v sodelovanju z M.
Petrowitschem podal vprašanje Slovencev v Gradcu, kjer so vedno živeli, a bili
redkokdaj opaženi, seveda tudi po zaslugi države. J. Moser razpravlja o identiteti
obmejnega slovenskega prebivalstva, za katerega naj bi bila značilna razklanost med
državno pripadnostjo in etničnimi (jezikovnimi) značilnostmi. Še odločneje seže v to
problematiko R. Minnich. T. Priestly seže v tematiko politične manipulacije z manjšinami v Avstriji in na Madžarskem. Manipulacija je mogoča na treh ravneh: na
državni (notranjepolitično vprašanje), meddržavni (dvostranski odnosi) in mednarodni (kjer se problemi navadno prikrivajo ). Vprašanju pravnega varstva manjšin se
pridružuje tudi R. Unkart, ko se retorično sprašuje, ali so štajerski Slovenci lastna
narodna skupnost (manjšina), in sicer glede na dosedanje pravne podlage (npr. 7.
člen avstrijske državne pogodbe) ter primerjalno z ostalimi manjšinskimi skupnostmi
v Avstriji. V izredno zanimivem prispevku V. Klemenčič razmišlja o možnostih etničnega preživetja maloštevilnih narodnih manjšin. Štajerske Slovence obravnava kot
element obmejnega prostora in kot možni dejavnik pospešenega čezmejnega sodelovanja. Žal sedanja stopnja varovanosti manjšine tej ne omogoča prevzemanja posredniške vloge, kot jo imajo npr. koroški Slovenci ali Slovenci na Goriškem in Tržaškem.
Vprašanje vloge manjšine pomeni enega od temeljnih vprašanj oz. Pogojev etničnega preživetja. B. Lang podaja usodo pripadnikov manjšin v njihovem prizadevanju
za etnični obstoj sredi večinskega prebivalstva. Zbornik zaključujeta prispevka W.
Gombocza in J. Prelog, ki sta v prvi vrst pričevanji o preteklosti in sedanjosti. Prvi je
izredno kritičen, na nekaterih mestih celo izzivalen, druga pa podaja kronologijo
asimilacije, kot jo je mogoče opazovati v vsakdanjem življenju.
Zbornik je že tretje delo o Štajerskih Slovencih po letu 1991, kar priča o izrednem zanimanju za to maloštevilno manjšino. Ob tem ne kaže prezreti ozadja, v
katerem je omenjeno delo nastajalo. Na več mestih se je ureditev pravnega položaja
in dejanske pomoči štajerskim Slovencem ponujala v zameno za priznanje t.i.
"nemške manjšine" v Sloveniji. S tem prehaja urejanje manjšinskih vprašanj v tisto
fazo, ki jo je T. Priestly tako dobro nakazal v svojem prispevku o manipulacijah z
manjšinami. Na koncu vselej odloča politika.
Jernej Zupančič

Novejša hrvaška geografska periodika
Priznana strokovna plodnost hrvaških geografov se je pokazala tudi po najnovejših političnih spremembah. Kaj hitro so se odzvali potrebam in izdali vrsto
publikacij: Aggression against Croatia (1993), Croatia — a New European State
(1991), Hrvatska izmedžu rata i samostalnosti (1991), Političko geografska i demografska pitanja Hrvatske ( 1991 ).
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V teh solidnih geografskih študijah so seveda prevladovale politično-geografske
in demografske teme. Živahna izdajateljska dejavnost pa se še kar nadaljuje in pred
menoj so zadnji zvezki Geografskega glasnika, Geographice Croatice, Geografskega
Horizonta in Zbornika referatov prvega kongresa hrvaških geografov. Skupna jim je
vsebinska aktualnost, obravnava širših regionalnih in tudi evropskih ter svetovnih
problemov, vrsta novih avtorjev, računalniško podprta metodologija, barvne karte ter
vrsta tehničnih in vsebinskih novosti, med temi tudi mednarodna uredništva.
Trije zadnji letniki Geografskega glasnika, vse je uredil Miroslav Sić, štev. 56
(1994), 57 (1995) in 58 (1996), svoje vsebinske zgradbe niso veliko spremenili, prej
dopolnili. Predvsem je standardnim študijam o naravnogeografskih elementih ter
družbeno-gospodarskim analizam Hrvaške in njenih posameznih območij dodana
vrsta vsebinsko ozko opredeljenih socialnogeografskih študij. V 56. številki GG tako
izstopa močno ekonomskogeografsko usmerjena študija Vere Koči Pavlakovič o
ameriško-mehiški obmejni regiji, enemu od najbolj posebnih primerov čezmejnega
ekonomskega in seveda tudi drugega sodelovanja v svetu sploh. Kar trije prispevki
se ukvarjajo z elementi nove razvojne prostorske problematike: prvi govori o družinskem statusu kot aspektu socialne geografije Zagreba, naslednji o novinarski dejavnosti v luči teorije centralnih naselij in tretji o povezanosti urbanega in telekomunikacijskega sistema Hrvaške. Prispevki o regionalnih značilnostih gibanja prebivalstva Hrvaške od leta 1948 do 1991, o gravitacijskem območju dnevne migracije
prebivalstva Zagreba leta 1991 ter o razvoju in o perspektivah Zagreba kot prometnega vozlišča evropskega pomena geografsko problematiko Hrvaške dopolnjujejo in
aktualizirajo.
Številka 57 GG je bolj regionalno opredeljena s predstavitvijo reliefnih sistemov
Istre, strukturno geomorfoloških značilnosti Samoborskega hribovja, reke Krapine,
gibanja prebivalstva v vzhodni Hrvaški, prostorske mobilnosti prebivalstva Hrvaškega Zagorja in socialnogeografskih značilnostih Varaždinske regije. Ob naštetem
pa so še posebej aktualni članki o regionalni strukturi Hrvaške, o prostorskem razporedu hrvaške industrije ter o sodobni politični geografiji in geopolitiki. S številnimi
tabelami in kartami podprte študije so tehten prispevek k regionalno-razvojnemu
prikazu regij in države kot celote. Za nas so še posebej zanimivi prikazi sosednjega
Hrvaškega Zagorja in Varaždinske regije.
Tudi v 58 številki GG obravnavana problematika skoraj ne odstopa od tradicionalnih tem, to je urbanizacije, prebivalstva in mest, že tradicionalno skromneje pa so
zastopane fizičnogeografske vsebine; tokrat je govor le o kotanji Jadranskega morja
in o morfološki problematiki Učke. In ker Vera Koči problematiki ameriško-mehiške
meje v 56. številki dodaja še problematiko integracije, sodelovanje in splošne povezanosti ob meji ZDA s Kanado, imajo družbenogeografske vsebine na splošno širše
regionalne razsežnosti, kar je ob številnih prikazih tematik za celotno Hrvaško še
posebej dragoceno. Zato je zadnjo številko GG tako po vsebinski kot po metodološki
plati prispevkov mogoče oceniti kot vidno prizadevanje za izboljšanje kakovosti in
vsestransko modernizacijo.
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Drugi publikaciji Acti Geographici, glasilu Geografskega odseka PMF v Zagrebu, se pozna ožji krog piscev, predvsem iz vrst izdajateljske ustanove. V obeh
številkah, 30. (1995), ki jo je uredil Adolf Malić, in 31 (1996), ki jo j e uredil Daniel
Orešič je pestrost člankov precejšnja, delež fizično- in družbenogeografskih prispevkov pa dokaj izenačen. Obravnavane tematike so regionalno in vsebinsko ožje,
pa tudi precej pestrejše. Prikazani rezultati posameznih raziskovalnih projektov
obravnavajo ozemlje Hrvaške.
Kratek pogled v vsebino 30. zvezka pokaže obravnavo geomorfološke problematike SZ dela zunanjih Dinaridov, reliefa Hrvaške, morfografske dejavnike porečja
Krapine, vpliva naftnih in plinskih polj Srednje Hrvaške in okolje ter z družbenega
področja ovrednoteno privlačnost prostora za industrijski razvoj. Primerjava prebivalstvenega razvoja od leta 1948 do 1991 je zanimiva predvsem zaradi barvne karte,
ki zelo nazorno prikaže ožja območja rasti okrog središč in obsežnejša manj urbanizirana območja nazadovanja, enega največjih problemov hrvaškega podeželja.
Enaintrideseta številka Acte Geographice pa prinaša članke o hidrografski problematiki Plitvičkih jezer, o tipih polzenja zemlje na Hrvaškem in v BiH, o reliefu
Hrvaške, o termohalinskih značilnostih voda v območju luke Ploče ter o morfološki
evoluciji Reškega zaliva; z družbenogeografskega področja pa o dvojnih mestih na
Hrvaškem, o deagrarizaciji v Hrvaškem Zagorju, o prebivalstvu v dolini Neretve in o
prvotni teritorialni organizaciji Hrvaške.
Tri številke Geografskega Horizonta, ki so pred mano (1995/1, 1995/2 in 1996/1),
kažejo v resnici največje spremembe med vsemi omenjenimi geografskimi časopisi.
Obseg vseh številk s e j e povečal na približno 100 strani, temu primerno pa so se tudi
pomnožile vsebine. Ob vsem tem pa je vsaka številka tematsko nekoliko drugače
zasnovana: učiteljem geografije, pa tudi širšemu občinstvu so namreč skušali ponuditi geografske razlage in poglede na najbolj aktualna in zanimiva prostorska dogajanja, pa tudi kakšno teoretsko vprašanje. Seveda je na koncu sicer dokaj skromno
navzoča tudi šolska geografija. Privlačnost GH s e j e na ta način nedvomno povečala,
po vsem sodeč nemalo po zaslugi urednika Daneta Pejnoviča. V 1. številki 1995
letnika najdemo med drugim prispevke o narodnostni sestavi prebivalstva vzhodne
Hrvaške, o občini Senj, o tranzitnem prometu skozi Gorski Kotar, o Županji, o
Evropski skupnosti, o Avstraliji, Čilu, Čečeniji in o Baskih. Druga številka istega
letnika je skoraj v celoti namenjena geografski problematiki Splita. Prva številka
letnika 1996 pa prinaša med drugim članke o geografiji in globalnem razvoju, o
Češki, Grenlandiji, gospodarskem sodelovanju Hrvaške z ZRN in druge. Takšna
pestrost nadvse aktualnih vsebin je gotovo zelo privlačna za raznovrstnega bralca.
Posebno pozornost pa nedvomno zasluži Zbornik radova I. hrvaškega geografskega kongresa z naslovom Geografija v funkciji razvoja Hrvaške, ki ga je uredil
Zlatko Pepeonik. Ta kar 556 strani obsežen zbornik z referati kongresa, ki je decembra leta 1995 v samostojni Hrvaški, prinaša kar 55 referatov, uvrščenih v pet
tematskih skupin. Prva skupina prispevkov o geopolitičnih, prebivalstvenih in drugih
aktualnih vprašanjih je naslovljena kar s Plenarna tematika. Drugo skupino
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predstavljajo fizičnogeografske in ekološke vsebinsko in tudi regionalno sila pestre
vsebine. Že tradicionalno je ena težiščnih vsebin demogeografska problematika, ki
sicer obravnava najnovejše spremembe in elemente razvoja in narodnostne sestave
prebivalstva, vendar s popisnimi podatki iz leta 1991. Ne glede na to pa večina tem
obravnava ne le pretekli, temveč tudi današnji razvoj, stanje in razvojne usmeritve.
Na potrebo po tem je bilo na kongresu še posebej opozorjeno. Pestre so tudi
preostale teme z družbenogeografskimi vsebinami, kjer najdemo tudi še geopolitična
in prebivalstvena vprašanja, med gospodarskogeografskimi temami prevladujejo tiste
o turizmu, izostali pa niso niti prispevki z versko-geografsko tematiko. Seveda je na
koncu tudi poglavje o didaktičnih vsebinah. Glede na čas in s tem povezano splošno
naravnanost geografskega raziskovanja, kar je v naslovu Zbornika povedano, tudi v
tej kongresni publikaciji prevladujejo aktualni prispevki s političnega in regionalnorazvojnega področja. To še toliko bolj, ker so hrvaški geografi s svojim prvim
kongresom želeli čim več prispevati k reševanju številnih življenjskih vprašanj
države in posameznih območij, za kar se zavzemajo tudi v kongresnih sklepih.
Mirko Pak

David Gillieson
Caves: Processes, Development and Management.
Blackwell Publishers, Oxford & Cambridge (Mass.), 1996
Založniška hiša Blackwell, najbolj znana med fizičnimi geografi, geomorfologi
in tudi krasoslovci, predvsem tistimi, ki se ukvarjajo s kraškim površjem, je v zbirki
"The Natural Environment" (Naravno okolje), med uredniki je tudi geograf A.
Goudie, tokrat izdala knjigo, ki bo gotovo vzbudila veliko zanimanja med tistimi
geografi in krasoslovci, ki se bolj zanimajo za kraško podzemlje, in med speleologi.
Vendar naj ne bom napak razumljen, v knjigi je še marsikaj, tako d a j e lahko zanimiva in koristna za vsakogar, od teoretika do praktika, npr. upravljalca turistične
jame ali krajinskega arhitekta, ki načrtuje oživitev opuščenega kamnoloma, na krasu
seveda.
Delo uglednega avstralskega raziskovalca krasa, predvsem kraškega podzemlja,
Davida Gilliesona, z naslovom Jame: procesi, razvoj in upravljanje, skuša bralca čim
podrobneje, na sodoben način in z upoštevanjem najnovejših laboratorijskih in terenskih izsledkov in raziskav, seznaniti s tematiko, ki jo najavlja naslov knjige. Tudi za
knjigo o jamah velja, kar so napovedali ob začetku zbirke o naravnem okolju. Ta naj
bi na razumljiv in sodoben način seznanjala s fizičnim in "naravnim" okoljem v
preteklosti in sedanjosti ter s procesi, ki delujejo nanju.
Knjiga, ki obsega vsega skupaj 324 strani, je razdeljena v 10 poglavij: Jamski
splet in kras, Jamska hidrologija, Dejavniki razvoja jam, Jamske tvorbe, Jamski
sedimenti, Datiranje jamskih sedimentov, Jamski sedimenti in klima v preteklosti,
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Jamska ekologija, Upravljanje (tudi urejanje, pripomba poročevalca) jam, Zbirna
območja na krasu.
Posamezna poglavja so še podrobneje razdeljena glede na snov. Naj za začetek
malo podrobneje pogledamo prvo poglavje, sicer kratko, vendar pomembno. V njem
so razložena tudi avtorjeva načela in stališča, ki so bistvenega pomena za obravnavo
celotne snovi. Naslov prvega podpoglavja je Kaj je kras? Vemo, da nimamo enotne
opredelitve krasa. Avtor ni zapisal tega, kaj je zanj kras, v obliki bolj ali manj
jedrnate definicije, ampak to malo podrobneje razloži. Med drugim pravi: "Kraški
svet je nastal predvsem z raztapljanjem kamnine, običajno apnenca in sorodnih
kamnin. Toda raztapljanje je tudi v drugih kamninah, npr. v dolomitu, v evaporitih
kot anhidritu ali halitu, v silikatih, kot sta peščenjak in kvarcit, in tudi v nekaterih
bazaltih in granitih. Na vseh teh kamninah je torej pravi kras... Če pa prevladujoči
proces ni raztapljanje, lahko niz takih pojavov imenujemo 'psevdokarst'" (str. 1). Če
pogledamo v slovensko kraško terminologijo iz leta 1973 (morda bi jo bilo treba
malo posodobiti), definicija krasa v njej ni ravno v nasprotju s tem, kar pravi Gillieson, pač pa to zanika naša definicija psevdokrasa: "Kraški pojavi v nekarbonatnih
kamninah (lavi, soli)." Tudi za Gilliesona so "lavine cevi" psevdokras, pač pa so
zanj kraški pojavi v soli pravi kras, za nas pa psevdokras. Ne gre za to, kdo ima "bolj
prav", ampak je pomembno, da celotno delo gledamo na ta način, sicer se lahko
marsikdaj začudimo, kot npr. v poglavju o nastanku jam, kjer je obravnavan "venezuelski silikatni kras".
V takih delih, ki so tako temeljnega značaja in hkrati priročniki, se mi zdi posebej zanimivo in koristno ugotoviti, koliko avtor pozna oziroma upošteva in koliko
uporablja primere z našega krasa, rezultate naših raziskav in naše objave. V tem delu
je med najglobljimi jamami po dolgih letih spet brezno z našega krasa, "Čeki 2" s
Kanina, in sicer na 11. mestu na svetu. Toliko bolj žalostno je, da odkritelji ne
pomislijo, kaj se lahko razvije iz njihovega odkritja in niso niti malo pozorni na
imena, kijih dajejo kot prvopristopniki. In tudi imena so odraz kulture. V poglavju o
jamskih tvorbah so med podatki o rasti kapnikov tudi vrednosti iz Postojnske jame,
jamsko sedimentacijo pa ponazarjata primera iz Postojnske jame in Planinske jame.
V zadnjem delu so zanimiva in marsikomu neposredno koristna navodila oziroma
priporočila za sanacijo, renaturalizacijo in revitalizacijo najrazličnejših "ran" na
krasu.
Za nas, ki smo v takih knjigah vajeni bolj ali manj "klasičnih" primerov, pretežno
iz Evrope, se zdi knjiga kar malo eksotična. Nič čudnega, saj je avtor iz Avstralije,
najbolje pozna avstralski kras in kras južnega Tihega oceana, kjer je sam veliko
raziskoval. Zato je seveda popolnoma običajno in prav, da so tudi primeri od tam.
Nam se morda zdi pomanjkljivo ali pa gre za avtorjevo nepoznavanje snovi, če za
primer vokliškega izvira ni naveden Fontaine de Vaucluse, ampak največji izvir na
Novi Zelandiji. Tako pa tudi poznavalca preseneti, koliko in kakšen kras je v
Avstraliji ter kakšni so tamkajšnji kraški pojavi, kot npr. kraška pokrajina "Nullarbor
plain", ki obsega kar 20.000 km2.
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Ob takem delu, kot je ta, se človek vpraša, ali je ob sedanji ozki specializaciji res
lahko en sam avtor tako širok in sposoben, da v podrobnostih razume tako široko
paleto naravoslovnih znanosti, ki se srečujejo pri proučevanju krasa, od kemije in
fizike preko geologije in hidravlike do biologije. Knjiga dokazuje, da so tudi taki,
čeprav določene malenkosti kažejo na to, d a j e tudi D. Giilieson na meji sposobnosti.
Strokovnjaku se npr. zdi enačba 5.2 na strani 157 (w=W/W=t<>n) sumljiva oziroma
nerazumljiva, saj, po mojem poznavalskem mnenju, specifična jakost toka ni konstantna. Če na strani 172 piše, d a j e HC0 3 ion, bi morala biti kemijska formula napisana pravilno, z nabojem. Seveda gre lahko le za običajno tiskarsko napako. Morda
bi bilo s strokovnega stališča bolje, če bi posamezna poglavja napisali ustrezni
strokovnjaki, seveda pa bi knjiga kot celota težko obdržala "enotnost in berljivost",
kot jo ima.
Kot sem že omenil, je vrlina knjige njena sodobnost, kar je razvidno tudi iz
uporabljene literature, kjer je teža na novejših delih, ne pa na "klasičnih" in ustaljenih, a starejših temeljnih delih. Vsega skupaj je med viri navedenih 484 strokovnih del. Pri tem pa moram avtorju rahlo očitati, d a j e izrazito "anglofonsko" usmerjen: med uporabljenimi deli jih je daleč največ v angleškem jeziku, v ostalih pa skoraj ni. Med navedenimi deli jih je 5 od slovenskih avtorjev. Vsa so v angleščini. Od
del, ki so tudi izšla v Sloveniji, sta le dva prispevka iz zbornika Acta carsologica,
ostala so objavljena v tujini. Gilliesonovo delo nam lahko dobro služi za primer v
dilemi, ali naj objavljamo v tujem, angleškem jeziku ali v slovenščini.
Morda sem malo bolj pokazal na drobne pomanjkljivosti, ki so pomanjkljivosti
predvsem z našega stališča, kot pa na odlično celoto. Zato moram poudariti, da je
knjiga Jame D. Gilliesona zelo dobro in zelo koristno delo tako za študente oziroma
tiste, ki se uvajajo v krasoslovje, kot tudi za strokovnjake. Vsak bo lahko našel veliko novega in zanimivega in prepričan sem, da knjigo lahko postavimo ob bok sodobnemu krasoslovnemu "brevirju", Hidrologiji in morfologiji krasa avtorjev Forda in
Williamsa. To je gotovo najboljša pohvala.
Knjiga je na voljo v dveh različicah, s trdimi in mehkimi platnicami. Cena
"paperback" različice 18,99 angleškega funta ne sme biti ovira, da knjiga ne bi prišla
na police ustreznih knjižnic.
Andrej Kranjc
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ZGODOVINSKI ČASOPIS (HISTORICAL

REVIEW)

glasilo Zveze zgodovinskih društev Slovenije
osrednja slovenska historična revija
Zgodovinski časopis (ZČ) že več kot pol stoletja izhaja v Ljubljani in nadaljuje
tradicijo svojih predhodnic, ki sega že v leto 1846. ZČ objavlja rezultate proučevanja zgodovine slovenskega naroda in slovenskega ozemlja, študij splošnih in specialnih vprašanj zgodovine sosednjih narodov in srednjeevropskega prostora, obče
zgodovine, pomožnih zgodovinskih ved, teorije zgodovine ter pouka zgodovine v
šoli. ZČ objavlja pregledne razprave in krajše zapise, predavanja s kongresov in
diskusijske prispevke iz vseh obdobij zgodovine, od najstarejših dob do današnjih
dni; pri tem nadrobnejše obravnavanje posebnih panog, obdobij, problemov in območij prepušča drugim slovenskim historičnim revijam. Vsebina prispevkov se nanaša tako na kulturno, politično in gospodarsko zgodovino kakor tudi na prikaz vsakdanjega življenja v preteklih obdobjih. ZČ poroča o kongresih, simpozijih in razstavah,
o delovanju strokovnih društev in zgodovinskih ustanov ter kritično vrednoti nove
zgodovinske publikacije. Vlogo referenčne revije ZČ opravičuje tudi z objavljanjem
slovenskih zgodovinskih bibliografij in s predstavitvami pomembnejših
slovenskih
zgodovinarjev. Jezik prispevkov v. revij i ni hermetičen, ampak je razumljiv tudi nepoklicnim zgodovinarjem.
V zadnjih letih kar približno petino razprav za ZČ prispevajo zgodovinarji, ki se
zunaj meja Republike Slovenije posvečajo proučevanju slovenske zgodovine. V tujino gre tudi znaten del naklade revije, kije presegla 2000 izvodov.
Ob štirih rednih zvezkih posameznega letnika ZČ je uredništvo postopoma ponatisnilo vse starejše že razprodane zvezke revije, kije tako v kompletu (kar 100 zvezkov!) dostopna tudi mladim generacijam historikov in ljubiteljev
zgodovinskega
branja. V Zbirki Zgodovinskega časopisa pa je doslej izšlo že osemnajst zaokroženih razprav ali zbornikov o posameznih vprašanjih slovenske preteklosti.
Zgodovinski časopis in publikacije iz njegove zaloge lahko kupite ali naročite na
upravi ZČ: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Aškerčeva 2, Ljubljana; epošta: zgodovinski.casopis@uni-lj.si;
tel.: 061-1769-210. Naročništvo na osrednjo
slovensko historično revijo vam zagotavlja redno prejemanje ZČ (štirje zvezki v letu
1997 veljajo za zaposlene 3600 SIT, za upokojence 2700 SIT ter za dijake in študente vsega 1800 SIT), obveščenost o dejavnostih Zveze zgodovinskih društev Slovenije
in članske ugodnosti (cenejši nakupi knjig pri nekaterih slovenskih založbah, brezplačni ali cenejši obiski domačih in tujih muzejev ter galerij). Cene starejših zvezkov
ZČ so razprodajne, za nakup kompleta ali več številk revije uprava ponuja možnost
brezobrestnega obročnega odplačevanja.
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Jubilej prof. Slave Rakovec-Lipoglavšek
V letu, ko praznujemo 75. obletnico ustanovitve našega stanovskega društva, se
med drugim spominjamo tudi vseh tistih njegovih članov, ki so s svojim dolgoletnim,
nesebičnim in prizadevnim delom sooblikovali vsebinsko zasnovo in organizacijsko
podobo slovenskega geografskega društva. Med temi vidnimi, marljivimi in nadvse
dejavnimi člani Geografskega društva Slovenije v prvih treh povojnih desetletjih j e
bila tudi naša slavljenka, prof. Slava Rakovec-Lipoglavšek.
Slava Lipoglavšek s e j e rodila 12. novembra 1912 v Gorici (Gorizia). Med 1.
svetovno vojno s e j e kot otrok begunske družine preselila najprej na Vrhniko, kasnej e pa v Ljubljano. Leta 1936 j e diplomirala na ljubljanski univerzi, in sicer iz študijske skupine geografija — geologija s petrologijo, fizika in meteorologija. Več let
po diplomi j e kot suplentka poučevala na ljubljanskih srednjih šolah. Po koncu 2.
svetovne vojne s e j e preselila v Tržič, kjer j e službovala do upokojitve leta 1973.
Kot vzorna pedagoginja in priznana strokovnjakinja j e postala tudi pedagoška svetovalka za pouk geografije prikranjskem zavodu za pedagoško-prosvetno službo.
Prof. Slava Rakovec-Lipoglavšek j e ena izmed tistih redkih slovenskih geografinj, k i j e s svojim mnogostranskim delom zapustila trajne in neizbrisljive sledi na
številnih področjih. S svojim bogatim strokovnim znanjem in široko razgledanostjo
posodobnem geografskem in sorodnem strokovno-znanstvenem tisku j e nenehno
bogatila pouk geografije z najnovejšimi in uveljavljenimi didaktičnimi spoznanji.
Domala vedno j e imela na skrbi strokovno izpopolnjevanje učiteljev geografije. Z
njim j e utemeljeno pričakovala ne samo kakovostnejši in vsebinsko bogatejši ter
pestrejši pouk geografije, temveč tudi utrjevanje stanovske zavesti ter ugled stroke v
javnosti. Osnovna značilnost in vrednost strokovnega in javnega dela naše jubilantke
j e tudi ta, da s e j e stalno in prizadevno zavzemala za posredovanje, prodor in uveljavitev novih geografskih znanstvenoraziskovalnih izsledkov na različnih področjih, še
zlasti v izobraževanju.
N a izjemno bogato in raznovrstno vlogo prof. Slave Rakovec v slovenski geografiji kažejo tudi njeni znanstvenoraziskovalni prispevki. Z njimi j e obogatila slovensko geografsko misel in zakoličila njen raziskovalni domet. Njeno prvo obsežnejše objavljeno delo j e razprava "Obdelana zemlja v Jugoslaviji" (GV, 16, 1940,
str. 76-88). In kdo se ne spominja njene študije "Slovenski izseljenci. Geografski
pregled predvojnega stanja" (GV, 22, 1950, str. 3 - 6 0 ) , ki j e postala klasično delo o
našem izseljeništvu. Tudi razprava "Tržič. Mestna geografija" (Geografski zbornik,
2, 1954, str. 115-186) j e med prvimi vzorčnimi in celostnimi poleogeografskimi študijami na Slovenskem. Naravnogeografska problematika in metodologija njenega
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proučevanja nista bili tuji naši jubilantki. Raziskala j e morfogenetske razmere v
Krški kotlini in o tem objavila študijo v Geografskem vestniku ("Krška kotlina. Študija o geomorfološkem razvoju". G V, 23, 1951, str. 85-108). Poleg teh temeljnih del
j e objavila več strokovnih prispevkov in poročil v strokovnem in drugem tisku
(Geografski obzornik, Planinski vestnik, Tržiški vestnik). Sledi njenega dela so se
ohranile tudi na turističnem področju. V slovenščino j e prevedla, priredila in dopolnila nemško izdajo Polyglottovih turističnih vodnikov za Italijo (1978, 81 str.),
Avstrijo (1979, 90 str.), Grčijo (1980, 78 str.) in Madžarsko (1980, 80 str.).
Poleg raziskovalnega dela se j e prof. S. Rakovec razdajala in odlikovala tudi na
strokovno-organizacijskem področju. Dolga leta j e bila zavzeta, delovna, ustvarjalna
in požrtvovalna poverjenica, zastopnica oziroma predstavnica GDS najprej za kranjski okraj in kasneje za celotno Gorenjsko. Vrsto let j e vodila podružnico oziroma
aktiv gorenjskih geografov. S številnimi izvirnimi akcijami, ki so bile strokovno utemeljene, j e razgibala in popestrila delo geografov na Gorenjskem. Že v času njenega
predsednikovanja kranjski podružnici GDS so bile tamkajšnje strokovne ekskurzije,
ki jih j e vsebinsko in organizacijsko vedno vzorno pripravila, v veliko zadovoljstvo
vseh udeležencev. In njihova priznana veljava j e odmevala po vsej Sloveniji.
Vse njeno delo smo spremljali slovenski geografi z iskrenim in spoštljivim občudovanjem in spoštovanjem. Leta 1972, ob 50-letnici GDS, j e prof. S. Rakovec dobila
društveno priznanje "Pohvala", leta 1984 pa j e bila izvoljena za častno članico GDS.
Leta 1988 j e dobila državno odlikovanje "red zaslug za narod s srebrno zvezdo".
Tudi ob letošnjem življenjskem prazniku želimo prof. S. Rakovec še vrsto zdravih in zadovoljnih let! In da bi mogla z vso svojo sproščeno življensko vedrino in
izostrenim strokovnim čutom še dolgo spremljati rast in razvoj slovenske geografije
v naši samostojni državi.
Milan Natek

Sedemdeset let prof. dr. Darka Radinje
Geografski vestnik 1987 j e ob slavljenčevi šestdesetletnici pregledno orisal njegovo žiljenjsko pot, njegove objave in pedagoško delo. Njegov prispevek k razčiščevanju pojmov iz teoretske geografije in terminologije j e bil sicer omenjen, vendar
bolj mimogrede. Opažanje, da teh prizadevanj kasnejši pisci o teoretični geografiji
domala ne poznajo ali vsaj ne navajajo, sili podpisanega k podrobnejši omembi teh
jubilantovih objav.
Z načelnimi vprašanji geografije s e j e prof. Radinja najbolj ukvarjal v letih, k o j e
zapuščal poklic srednješolskega učitelja in se uvrstil med univerzitetne predavatelje
in kasneje učitelje na Oddelku za geografiji FR To j e bil hkrati čas, k o j e sedem let
(1954-1960) sam urejal Geografski obzornik — tega j e sam priklical k življenju —
ali pa j e to delo opravljala kot urednica soproga prof. Mara Radinja (1961-1980).
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Tedaj so med drugimi izšle njegove še vedno upoštevanja vredne misli o razmerju
med politično geografijo in geopolitiko (GO, 1956, 1), razmerju med antropogeografijo, kulturno in družbeno geografijo (GO 1958, 3), fizični geografiji in prirodni
geografiji (GO 1959, 1-2), zemljepisni legi in položaju (GO, 1959, 4), in reformiranem študiju geografije na univerzi (GO 1962, 3 - 4 ) . V Geografskem vestniku j e
to smer nadaljeval z razpravljanjem o odnosu geografije do varstva človekovega
okolja (GV, 46, 1974, str. 110-120) in o vprašanju, ali j e kompleksnost značilna samo za geografijo (GV 1977. 24-30). Pri zadnjem članku j e treba zlasti mlajšim
geografom pojasniti, da so se kot odziv na radikalizacijo tedanje ideologije med geografi pojavili poskusi vse panoge geografije "posodobiti", "reformirati" in napraviti
družbeno aktualne. Reforme j e doživela šolska geografija, ki da naj bo usmerjena.
N a Oddelku za geografijo so hoteli novo smer potrditi že s spremembo imena učnih
predmetov, ki naj bi vsi dobili dodatek v obliki "problemi" (npr. hidrogeografski
problemi). Najdlje v osemdeseta leta, s e j e v učnem načrtu ohranilo ime "Geografski
problemi Slovenije". Danes se različni strokovnjaki hvalijo s svojim takratnim javnim zavračanjem "usmerjenega" šolskega izboraževanja in za dnevne potrebe
usmerjenega raziskovanja. Samohvali bi se lahko pridružil tudi slavljenec, ki j e
skupno z nekaterimi drugimi opozarjal na idejno zmedenost geografskih reformatorjev (GO 1980, 1 - 2 , str. 12-25).
Malo so znana tudi jubilantova metodična navodila za raziskovanja geografije
poplavnih območij (GV 1974), raziskave onesnaženosti in varstva okolja v industrijskih ali kmetijskih obratih (GO, 1980, 3 - 4 , str. 44-47), geografsko proučevanje
mlinov in mlinarstva (GV 1970, 121-143) in proučevanja širjenja onesnaženega
zraka z dimom iz tovarniških in drugih dimnikov (GO, 1989, 36-40). Dokaj prezrta
j e tudi jubilantova skrb za geografsko strokovno terminologijo, ki j o j e v več
primerih povezal z načelnimi problemi geografije. Tudi teh člankov j e izšlo največ v
Geografskem obzorniku v letih od 1954 do 1980 (GO 1958, 4, 1959, 3, 1964, 1
1972, 1, 1955, 4, 1977, 1 - 2 , 1955, 4), nekaj pa tudi v Geografskem vestniku, in to
takrat, k o j e bil njegov urednik (v GV 1986-1991). Vtis je, d a j e kot urednik prišel
do spoznanja, da porabi manj truda, če napiše prispevek sam, kot da bi zanj moledoval druge.
Slavljenčeva študija Varstvo okolja in geografija, objavljena v zborniku 14. zborovanja slovenskih geografov (Notranjska, 1987, 19-22), se končuje, kot v več drugih primerih, z vprašanjem: "Ali ni upravičena misel, da ne pogrešamo le kompleksne,
regionalne, problemske ali kakršne druge geografije, temveč predvsem kritično, vendar kritično ne le navzven, temveč tudi navznoter". To ni prvi in ne zadnji jubilantov
poziv k bolj kompleksni in bolj kritični geografiji. Te smeri pa se j e pri svojem
raziskovanju držal tudi sam.
D a j e slavljenca v šestdesetih letih življenja vodilo pravilo, d a j e specializirana geografija vredna imena geografija le, če ozko problematiko poveže z regijsko strukturo,
pričajo njegove objave. Med njimi približno 11 razprav in pet člankov ter več krajših
objav (zlasti v Enciklopediji Slovenije), ki nekateri zaslužijo posebno pozornost.
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Bolj kot v prejšnjih letih j e v razpravah, tiskanih v letih od 1986 do 1996, v
ospredju varstvo okolja in hidrogeografija. V slednji sta glavni tematiki vodna oskrba in vprašanje vodne onesnaženosti. Študija Tradicionalne oblike vodne oskrbe na
Notranjskem (Notranjska, 1987, 145-154) j e danes že zgodovinskogeografska, saj
se j e tedaj, leta 1971, še ena tretjina gospodinjstev oskrbovala s kapnico in vodo iz
vodnjakov, studencev in potokov. Čez dve desetletji (Hidrografske značilnosti Posavinja in njegova oskrba s pitno vodo. Aktualna pokrajinska tematika, Savinjska, 1993)
j e na geografskem zborovanju v Celju leta 1993 že lahko poročal, d a j e v Posavinju
ovodovodenost porasla do leta 1991 na 97,4 % vseh stanovanj. Toda ta podatek in
številni drugi iz območja hidrogeografije so le drobec spoznanj. V ospredju j e namreč
pogojenost vodnih pojavov s pokrajinsko sestavo in človekom posebej. Voda kot
zrcalo naravnih in družbenih r a z m e r j e v srži tudi jubilantovih objav v zborniku portoroškega zborovanja slovenskih geografov leta 1990. Njegova članka o Tržaškem
zalivu (Pokrajinske značilnosti Tržaškega zaliva in Koprskega primorja ter Dimenzije Tržaškega zaliva in slovenskega morja ter njihov regionalni pomen, Primorje,
str. 7 - 1 2 in 13-20) sta sicer kratka, a polna novih kvantitativnih podatkov o Tržaškem zalivu in slovenskem morju kot regionalnogeografskima regijama Slovenije,
ki še dolgo ne bosta izgubila pomena za regionalno geografijo.
V razpravi Onensnaženost okolja v Sloveniji, posebej na Notranjskem, ugotovljena na podlagi snežne odeje decembra 1986 (Notranjska, zbornik 14. zborovanja
slovenskih geografov, 1987, str. 4 1 1 - 4 2 0 ) j e jubilant prvič poročal o svojih raziskavah onesnaženosti okolja z žveplom s pomočjo analize snežne odeje. Daljše poročilo o tej raziskavi (Snežna odeja v RS Sloveniji sredi decembra 1986 ter vprašanje
onesnaženosti našega okolja. GV 1987, 2 1 - 3 5 ) dokazuje, kako pomembna j e
metodična zasnova za uspeh raziskave. Treba j e izbrati navidez droben pojav, ki j e
odločilen za diferenciacijo ozemlja v okviru države. V našem primeru j e to vsebnost
žvepla ( S 0 4 ) v snežni odeji v Sloveniji, povezana s kislostjo padavin. Iz primerjave
med sulfatnostjo in kislostjo in med onesnaženostjo snega ter emisijami žveplenih
sestavin sledijo daljnosežni zaključki o tem, ali j e onesnaženost avtohtona ali alohtona, in izpodbijanje aksioma, d a j e najbolj onesnažen zrak tudi najbolj kisel. Toda
samo 300 opravljenih analiz iz 274 najdišč ter neobičajni vetrovi mu narekujejo
kritičnost do svojih razultatov. Zato se ponovno loti razporeditve sulfatnega onesnaževanja v Sloveniji ter objavi popravljeno, razširjeno in bolj regionalno obarvano
onesnaženost z žveplom (O tehnogenem kroženju žvepla v pokrajinskem okolju SR
Slovenije in njegovi bilanci. GV 1988, 2 - 1 9 ) . V zadnjih dveh raziskavah (GV 1996,
Dela 1996) ga zanima potencialno obremenjevanje pokrajinskega okolja, predvsem
v kmetijstvu. Pri tem posega po izračunih energetskega gospodarjenja z vnašanjem
snovi v zemljo.
Naš jubilant j e z letom 1997 odšel v zaslužen pokoj. N e verjamem, da bo nehal
na terenu zbirati gradiva za nove študije, saj poznamo njegovo zagnanost za reševanje hidrogeografskih in okoljevarstvenih problemov. O tem nas prepričuje njegovo
sodelovanje pri raziskavah v spodnjem Podravju (Kmetijsko obremenjevanje okolja
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v Spodnjem Podravju s Prlekijo v energijski in nitratni osvetlitvi. Spodnje Podravje s
Prlekijo, 1996, str. 153-164). Ne verjamemo tudi, da bo pustil obležati v inštitutskih
omarah elaborate, ki jih j e izdelal za naročnike, ne da bi objavil njihovih povzetkov.
Verjamemo in upamo, da bo za to našel ne le čas, ampak tudi voljo. Te in zdravja mu
želi ne le podpisani, ampak tudi kolegi in mnogi iz stotnij geografov po vseh srednjih
šolah Slovenije, ki so v predavalnici ali na terenu med univerzitetnim študijem geografije na ljubljanski univerzi spoznale profesorjeve retorične, metodične in znanstvenoraiskovalne kvalitete.
Ivan Gams

Profesor dr. Janez Planina — sedemdesetletnik
Visok jubilej, sedemdesetletnico, j e v letu 1997 praznoval dr. Janez Planina, diplomirani geograf in diplomirani ekonomist. Jubilant j e leta 1960, k o j e Ekonomska
fakulteta Univerze v Ljubljani uvedla smer študija turizma, začel predavati Ekonomiko turizma, ki j e bil osrednji predmet na navedeni smeri. Kasneje j e prevzel na
svoja ramena tudi predmet Poslovanje turističnega podjetja.
Kljub močni angažiranosti na matični Ekonomski fakulteti j e dr. Planina našel čas
in energijo, da j e svoje široko znanje o ekonomiki turizma posredoval tudi študentom geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Več generacij geografov, ki so si v
okviru svojega študija izbrali usmeritev iz turizma, j e seznanjal z gospodarskimi
pojavi turistične dejavnosti. S tem j e pomembno prispeval k osvetlitvi pomena
gospodarskih dejavnikov kot sooblikovalcev turističnih regij. Geografom, ki so se po
diplomi zaposlili v turističnem gospodarstvu ali upravnih organizacijah, pa j e s svojimi predavanji o temeljih turističnega gospodarjenja nudil osnovno znanje pomembno
za njihovo poklicno udejstvovanje.
Posebej velja omeniti, d a j e bil jubilant vse od začetka šestdesetih let eden izmed
vodilnih slovenskih raziskovalcev turizma. Kot nosilec številnih raziskovalnih nalog
j e s proučevanjem makro- in mikroekonomskih vidikov turizma pomembno vplival
na družbeno-politično okolje. V njegovih raziskovalnih izsledkih silijo v ospredje
analize o obsegu in razvejanosti gospodarskih učinkov turizma, s katerimi j e utrjeval
položaj turizma v Sloveniji.
Prof. dr. Janezu Planini želimo še obilo življenjskih moči pri pedagoškem in raziskovalnem delu, kateremu j e še vedno predan.
Matjaž Jeršič

Dr. Metod Vojvoda — šestdesetletnik
Dr. Metod Vojvoda, izredni profesor na Pedagoški fakulteti (PF) v Ljubljani, se
j e rodil 6. marca 1937 v Bohinjski Bistrici v znani družini bohinjskega obrtnika. Osno231
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vno šolo j e obiskoval v rojstnem kraju, srednjo šolo, ki j o j e dokončal leta 1956, pa
na Jesenicah. Istega leta se j e vpisal na Oddelek za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete v Ljubljani in leta 1961 diplomiral iz geografije. Na Filozofski
fakulteti j e hkrati končal študij etnologije.
Leta 1962 se j e zaposlil kot asistent na Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani i n j e kmalu za tem (1963) vključen v medinštitutsko raziskavo o izrabi tal z
Geografskim inštitutom Poljske akademije znanosti. Iz tistih časov izvira nekaj objav
razprav skupaj s soavtorji o kmetijski proizvodnji in izrabi tal v Trebijevem v Hercegovini ter v Sebeborcih v Prekmurju. Pod mentorskim vodstvom prof. V. Klemenčiča j e leta 1965 na Filozofski fakulteti (FF) v Ljubljani obranil doktorsko
disertacijo Razvoj kulturne pokrajine in izrabe tal v Bohinju.
Kot sodelavec Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani j e nato s sredstvi
Deutsche Fohrschungsgemeinschaft vodil projekt raziskave slovenskega planinskega
gospodarstva in o tem v Münchenu objavil obširno razpravo. Proučevanje geografije
planinskega gospodarstva v alpskih območjih Slovenije j e bil tudi pozneje osrednje
Vojvodovo znanstveno zanimanje. O tej tematiki ima največ objav in j e o njej večkrat poročal na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih.
Leta 1967 j e nekaj mesecev deloval kot znanstveni sodelavec Wirtschaftsgeographisches Instituta v Münchenu. Leta 1968 j e bil imenovan za znanstvenega sodelavca Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani. V študijskem letu 1968/69 j e
kot gostujoči predavatelj predaval geografijo Jugoslavije na oddelku za geografijo na
University College of Wales v Aberystwythu. Oktobra leta 1969 j e bil tajnik 3.
konference podkomiteja za izrabo tal vzhodnoevropskih deželah. Leta 1971 s e j e kot
štipendist OECD-ja tri mesece izpopolnjeval na geografskem oddelku univerze v
Glasgowu.
Ko j e bil leta 1971 izvoljen za profesorja višje šole na Pedagoški akademiji v
Ljubljani, s e j e za dr. Vojvodo pričelo obdobje posredovanja lastnega znanja bodočim učiteljem geografije in razrednega pouka. V letnem semestru 1972 j e kot gost na
geografskem oddelku Univerze v Texasu v Austinu predaval regionalno geografijo
Evrope in vodil podiplomski seminar o urbanizaciji Jugoslavije. Poleti leta 1974 j e
bil vodja ameriško-jugoslovanskega študentskega geografskega seminarja.
Slavljenec že več desetletij deluje kot član podkomisije za razvoj gorskih in subpolarnih območij pri Mednarodni geografski zvezi in se od leta 1983 dejavno udeležuje vseh njenih sestankov in ekskurzij. V Barceloni j e leta 1984 objavil razpravo
Problems of Alpine Economy in the Slovene Alps. V njej j e na podlagi lastnih
raziskav predstavil celotno problematiko planinskega gospodarstva v Sloveniji, na
katerem se kažejo posledice gospodarske in družbene preobrazbe bližnjih dolinskih
predelov. Zaradi negativnih posledic opuščanja sezonsko poseljenih območij našega
gorskega sveta j e opozoril na potrebo po ohranjanju tudi teh območij, ki so pomemben člen pri strateškem varovanju nacionalnega ozemlja in njegovih kulturnih
vrednot in tudi v razvoju rekreacijskega turizma. V Innsbrucku j e leta 1985 objavil
referat Accessibility as a condition for the revival of mountain farms in Slovenia. V
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njem j e obdelal problem prometne dostopnosti slovenskih gorskih območij z vidika
gospodarske utrditve gorskih kmetij, planinskih pašnih in rekreacijskih območij.
Istega leta j e na simpoziju v Bohinju predstavil referat Ohranjanje kulturne pokrajine
v Bohinju, ki ni bil objavljen. Avtor zagovarja ohranjanje nekaterih prevladujočih
potez bohinjske pokrajine, zlasti videza agrarnih naselij Bohinja in travnatih površin
okrog njih, kar j e v širšem interesu družbe, pa tudi turizma kot perspektivne
gospodarske panoge. Pri tem opozarja na razvojna neskladja med temi naselji in
centralnim naseljem.
V zborniku iste skupine j e v Granadi leta 1986 objavil prispevek Amelioration of
mountain farming in Slovenia. V njem j e geografsko označil posledice novejše agrarne
politike v slovenskih hribovskih območjih, ovrednotil obseg in stanje kmečkega turizma v teh predelih ter opredelil pomen zaščitenih kmetij ter njihovo specializacijo
za ohranitev gorske pokrajine. Opozoril j e na nezadostnost in neučinkovitost ukrepov zaradi njihove nenačrtnosti in razpršenosti.
Leta 1987 j e v Hetti na Finskem predstavil gospodarski razvoj Bohinja v zadnjih
desetletjih in geografske posledice industrije, gozdarstva in turizma v tej nekdaj tradicionalni agrarni pokrajini.
Leta 1989 j e v Fribourgu zaokroženo obravnaval geografske učinke gospodarskih
dejavnosti na širše gorsko oziroma alpsko zaledje. Med temi učinki j e precej tudi negativnih, npr. onesnaževanje ozračja in okolja, gozdarjenje in gradnja gozdnih cest.
Ista komisija j e imela svoj mednarodni sestanek tudi v Ljubljani od 23. do 27.
julija 1990, za kar ima zasluge tudi dr. Vojvoda. N a njem j e prispeval referat O geografskih značilnostih razporeditve lesne industrije v Sloveniji. Bil j e član organizacijskega odbora obeh prireditev i n j e organiziral strokovno ekskurzijo in napisal del
skupnega vodnika za obe prireditvi.
Leta 1992 s e j e udeležil tudi simpozija te skupine v Bodoeju, po njeni ukinitvi pa
dejavno deluje v študijski skupini IGU za razvoj marginalnih regij. Udeležil se j e
dveh njenih sestankov, leta 1993 na Tajvanu, kjer j e v zborniku objavil prispevek
Developmental difficulties in the marginal state of Slovenia, in leta 1994 v New
Delhiju. V zborniku sestanka v Mendozi j e leta 1995 objavil prispevek Developmental issues in the Slovene Alps after independence, Bohinj case-study. Leta 1995 j e
prispeval uvodnik Geografska oznaka planinskega gospodarstva v Bohinju v publikaciji mednarodnega simpozija o planšarskem stavbarstvu v Vzhodnih Alpah.
N a omenjenih srečanjih j e poročal še o regionalni dinamiki v slovenskih Alpah, o
naravnih parkih in njihovi vlogi pri ohranitvi okolja v Alpah ter o razvojnih problemih Slovenije. Z vsem tem j e slavljenec prispeval k primerjalnim raziskavam
gorskih območij sveta ter k ugledu slovenske geografske znanosti. O vsem tem j e
redno poročal tudi v Geografskem vestniku in na predavanjih Ljubljanskega geografskega društva.
Poleg tega j e pripravil več učnega gradiva, sinopsisov radijskih geografskih
učnih ur in diafilmov. V soavtorstvu j e izdal tudi učbenik za Zemljepis za osmi
razred osnovnih šol skupaj z didaktičnim kompletom in navodili.
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Strokovno j e pogosto sodelovali z Zavodom za šolstvo in šport MŠŠ kot recenzent in svetovalec pri ocenjevanju kart in drugih učnih pripomočkov. Pomemben j e
njegov prispevek k izboljšanju slovenskega šolskega atlasa, o čemer j e napisal izčrpno analizo prejšnjega šolskega atlasa MK.
V svoji pedagoški karieri j e bil večkrat predstojnik Oddelka za zgodovino in
geografijo na PA. Od 1984 do 1989 j e bil docent na PA, od takrat dalje pa j e izredni
profesor. Pred ukinitvijo Oddelka za zgodovino in geografijo leta 1986 j e na PA
predaval družbeno geografijo, regionalno geografijo Afrike, regionalno geografijo
Južne in Severne Amerike ter geografijo Jugoslavije. Od takrat dalje predava predmet geografija na oddelku za razredni pouk v okviru družboslovne skupine predmetov in s svojim znanjem in izkušnjami prispeva h kakovostnejšemu razrednemu
pouku. Poleg tega na Oddelku za biologijo in gospodinjstvo iste fakultete predava
geografsko problematiko okolja.
Dr. Vojvoda j e razgledan in na svoji ustanovi priznan in priljubljen visokošolski
pedagog. S članstvom v različnih komisijah in delegacijah, povezanih z mestom
Ljubljana ali Univerzo, j e bil pripravljen prispevati svoj delež tudi k širšim koristim.
N a PA j e bil uspešen dolgoletni sindikalni funkcionar in vodja kadrovske komisije,
kar j e bilo pomembno zlasti v času premagovanja kadrovsko najbolj kritičnega
obdobja.
V Ljubljanskem geografskem društvu j e pripravil številna predavanja o svojih
geografskih potovanjih. Vodilje tudi več strokovnih ekskurzij po Sloveniji.
Dr. Metoda Vojvodo odlikujeta poseben življenski slog in filozofija. V strokovni
karieri mu ni toliko za plezanje po njenih najbolj strmih stopnicah in doseganje
najvišjih vrhov, ampak za osebno zadovoljstvo in za čim boljše odnose s svojo okolico. Uživa v svojih številnih potovanjih in prijetno g a j e poslušati, ko se z njih ves
nasmejan vrača domov. Znano j e njegovo geslo, da j e treba izkoristiti sleherno priložnost, ki se ti ponudi. Ko mu ob tej priložnosti čestitamo za življenjski jubilej in se
veselimo njegovih znanstvenih in strokovnih uspehov, mu želimo, da bi našel še
dovolj moči za nove prispevke in obogatitev slovenske geografije, zlasti s potovanj,
k i j i h zagotovo še načrtuje.
Jurij Kunaver
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Priznanja

Stanovska priznanja slovenskim g e o g r a f o m
v letu 1997

Melikovo priznanje, ki se podeljuje za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke
pri proučevanju Slovenije, so prejeli: dr. Borut Belec, dr. Drago Meze, dr. Darko
Radinja, dr. Milan Šifrer in akademik dr. Igor Vrišer.
Ilešičevo priznanje, ki se podeljuje za pomembne prispevke pri izobraževanju in
uveljavitvi geografije na Slovenskem, so prejeli: mag. Slavko Brinovec, mag. Marija
Košak, dr. Jurij Kunaver, Ludvik Olas, dr. Anton Sore in dr. Metod Vojvoda.
Zlato plaketo ZGDS, ki se podeljuje za več kot tridesetletno prizadevno, uspešno
in odmevno delo pri razvoju in uveljavljanju slovenske geografije, so prejeli: dr.
France Bernot, Mara Črnilec, mag. Dušan Fatur, dr. Lojze Gosar, Niko Hočevar,
Franjo Karažinec, dr. Božidar Kert, Stane Košnik, Silva Kulčar, dr. Franc Lovrenčak, Franc Marie, Cita Marjetic, Milena Pak, Mara Radinja, Bela Sever, Tatjana
Šifrer in dr. Julij Titi.
Srebrno plaketo ZGDS, ki se podeljuje za več kot dvajsetletno prizadevno in
uspešno delo pri razvoju in uveljavljanju slovenske geografije doma in po svetu, so
dobili: Jože Bence, mag. Vera Bevc-Malajner, Nevenka Cigler, dr. Andrej Černe, dr.
Rado Genorio, dr. Anton Gosar, dr. Marijan Klemenčič, dr. Andrej Kranjc, Jelka
Kunaver, mag. Andrej Mihevc, Bibijana Mihevc, dr. Milan Orožen Adamič, dr.
Dušan Plut, dr. Marjan Ravbar, dr. Metka Špes, Branko Vaupotič in Mira Verbič.
Bronasto plaketo ZGDS, ki je priznanje za več kot desetletno uspešno delo na
področju geografije, so prejeli: mag. Marjan Bat, Avgust Bukovec, Darka Domitrovič-Uranjek, dr. Vladimir Drozg, dr. Matej Gabrovec, dr. Karel Natek, dr. Drago
Perko, Jure Senegačnik, Janja Turk in Jože Žumer.
Pohvalo, ki je stanovsko priznanje za uspešno in prizadevno delo na področju
geografije, so prejeli: Valentina Brečko, mag. Irena Rejec-Brancelj, Mojca Dolgan-Petrič, Erika Glavič, mag. Uroš Horvat, Ida Knez-Račič, mag. Vlado Korošec,
Stanislav Napast, Marta Otič, Zdravko Petrič in Metka Sevčnikar-Krasnik.
Pohvalo je prejelo tudi Ptujsko geografsko društvo za uspešno izvedbo 17. zborovanja slovenskih geografov v Spodnjem Podravju s Prlekijo v letu 1996.
Posebno pohvalo z nagrado je dobila Tončka Abad za dolgoletno pomoč pri
delovanju GDS oziroma ZGDS.
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Na 12. mednarodnem speleološkem kongresu, ki je bil v švicarskem mestu La
Chaux-de-Fonds v začetku avgusta 1997, je bil dr. Franc Habe izvoljen za častnega
predsednika Komisije pri Mednarodni speleološki zvezi (VIS) za varstvo krasa in
turističnih jam.
Ob 70. letnici je prof. dr. Vladimir Klemenčič za zasluge pri znanstvenoraziskovalnem delu na področju socialne in politične geografije ter za pedagoško in drugo
delo, še posebej pomembno za zamejske Slovence, prejel srebrni častni znak Republike Slovenije. Izročil mu ga je predsednik Republike Slovenije g. Milan Kučan 2.
julija 1997.
Univerza v Ljubljani je podelila naziv zaslužni profesor dr. Vladimirju Klemenčiču in akademiku dr. Igorju Vrišerju.
Vsem iskreno čestitamo!
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Poročila o delu

Poročilo o dejavnosti Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani
v šolskem letu 1995/96
Oddelek za geografijo je v šolskem letu 1995/96 že drugo leto zapored izvajal
popoln študijski program, uveden pred petimi leti. Značilnost tega programa je
strokovna specializacija (že) na dodiplomski stopnji študija oziroma možnost enopredmetnega oziroma dvopredmetnega študija geografije. Dvopredmetni študij se
deli na pedagoški in nepedagoški. Študentje nepedagoškega študija se v III. letniku
usmerijo v pet na bodoči (izbrani) poklic naravnanih usmeritev: varstvo geografskega okolja, prostorsko planiranje; etnična, socialna in politična geografija, geografija turizma, geografija krasa. V obravnavanem študijskem letu je študijsko smer
geografija samostojno (S) ali v paru z drugim predmetom (A+B) vpisalo 412 študentov, vključno s ponavljalci. Najbolj pogoste povezave so z zgodovino, etnologijo,
sociologijo in jeziki — pri čemer so venomer ponavlja problem prekrivanja za
študente obveznih sestavin študija. Na izredni študij geografije je bilo vpisanih (v
1. letniku) 36 študentov. V študijskem letu 1995/96 je na Oddelku za geografijo
diplomiralo 45 študentov. V akademski naziv magistra geografskih znanosti smo
promovirali 1 študenta, v akademski naziv doktorja geografskih znanosti pa 2 študenta postdiplomskega študija. Za organizacijo podiplomskega študija je bil odgovoren novi učitelj na našem oddelku, docent dr. Darko Ogrin. Precej vroče krvi je
med študenti vzbudil nov, na univerzi oblikovani izpitni režim, ki predvideva (le) tri
izpitna obdobja: jesensko, zimsko in pomladno. Med učitelji in študenti povzročajo
nejevoljo s strani fakultete (zaradi prostorske stiske) "vsiljeni" (le) petminutni
odmori med posameznimi učnimi/predavateljskimi urami. Med pobudami, ki smo jih
sprejeli na sedmih sestankih Pedagoškega kolegija — posvetovalnem organu
predstojnika — in štirih sestankih Sveta Oddelka, je bil nedvomno najbolj pomemben sklep o prenovi študijskega programa, ki ga namerava oddelek kmalu udejaniti
in izvajati (že) v šolskem letu 1997/98. Novo organiziranost in sistematizacijo delovnih mest narekuje Zakon o visokem šolstvu in junija leta 1995 sprejeti Statut
Univerze v Ljubljani.
Oddelek je v začetku šolskega leta zaposloval enajst učiteljev: 5 rednih profesorjev, 4 izredne profesorje in 2 docenta. V geografski knjižnjici delajo tri diplomirane geografinje, v rednem delovnem razmerju pa so bili še asistentka, kartografinja dokumentalistka, 3 laborantke in tajnica ter lektorica angleškega jezika. Na
Oddelku so znanstvenoraziskovalno delovali ter pomagali pri izvedbi pedagoškega
procesa še asistent stažist in štirje novi/mladi raziskovalci. Ob koncu šolskega leta
nas je zapustila mlada raziskovalka mag. Andreja Slavec. Upokojila sta se profesorja
dr. Vladimir Klemenčič (junija leta 1996) in dr. Darko Radinja (september leta
1996). Na začetku leta 1997 se namerava upokojiti akademik dr. Igor Vrišer.
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Profesorju Klemenčiču je Ministrstvo za šolstvo ob tej priložnosti podelilo nagrado
za življensko delo na področju visokega šolstva. V študijskem letu 1995/96 na
oddelku ni bilo asistenta: gospa Tatjana Resnik-Planinc je bila na porodniškem
dopustu, ob začetku šolskega leta pa je delo na ZRC SAZU sprejel gospod Mauro
Hrvatin, ki je poprej asistiral pri fizičnogeografskih predmetih. Oddelek ni zaposlil
demonstratorskih moči (z izjemo knjižnjice). Vzrok je bilo varčevanje. Demonstratorji so namreč zajedali skoraj polovico mesečnih sredstev, ki jih je oddeleku dodelila Filozofska fakulteta. Ukinitev demonstratorskih delovnih mest je povzročila
nemalo težav, še posebno ker je bila laborantka za družbeno in regionalno geografijo
dalj čas na bolniškem dopustu. Daljši študijski dopust so v tem šolskem letu imeli
predavatelji prof. dr. Matjaž Jeršič in prof. dr. Mirko Pak. Spomladi sta se s
porodniškega dopusta vrnili knjižničarka Mojca Dolgan-Petrič in laborantka v
fizičnogeografskem laboratoriju Simona Lukič. Slednjo je v laboratoriju za čas odsotnosti nadomeščala pogodbena moč. Rektor univerze je za študijsko leto 1995/96
odobril dr. Andreju Černetu (Ministrstvo za okolje) in dr. Antonu Gosarju (Visoka
šola za hotelirstvo in turizem v Portorožu) enotretjinsko nadobremenitev zunaj matične delovne organizacije. Z omejenim številom ur pa so nekateri naši učitelji sodelovali še na drugih fakultetah ljubljanske (Biotehnična fakulteta, FAGG in FDV) in
mariborske (Pedagoška fakulteta) univerze. Pri predmetih, povezanih z geografskimi
usmeritvami (geografija krasa, politična geografija...), je pogodbeno sodelovalo več
učiteljev in sodelavcev, ki so bili zaposleni na (drugih) znanstvenoraziskovalnih
ustanovah. Oddelku je "predstojnikova!" dr. Anton Gosar, izredni profesor in prodekan Filozofske fakultete.
Prostorske zmogljivosti na Oddelku za geografijo se v tem študijskem letu niso
spremenile oziroma povečale. Neposreden študijski proces se je povečini odvijal v
eni večji in treh manjših predavalnicah, med katerimi je ena v kleti. Zaradi temačnosti in pomanjkljivega gretja je pouk v slednji zelo otežen. Potreba po (vsaj) eni
večji predavalnici in (vsaj) dveh predavalnicah z do 50 sedeži je vsak dan bolj
očitna. Obenem pa oddelek ne razpolaga s srednjevelikimi kabineti, v katerih bi
lahko izvajal študijsko intenzivne oblike — kot velja to za večino usmeritev in
matematično-statistične predmete (računalniki). Problem zase pa sta Fizičnogeografski laboratorij in Knjižnica za geografijo OHK. Obe instituciji oddelka prilagata
lastni poročili. Opozoriti velja na gluhost pristojnih ministrstev za modernizacijo
laboratorijske opreme in pomanjkanje (predvsem prostorskih) možnosti za sodobnejšo ureditev knjižnjice. Ta letno beleži že blizu tisoč novih knjižnih enot in več
kot trideset tisoč obiskovalcev. V knjižnici obiskovalci nimajo prostega pristopa do
knjižnjičnega gradiva (kar je ena od oblik sodobne urejenosti knjižnjic). Delavke
delujejo v utesnjenem okolju. Kljub vsemu smo v študijskem letu 1995/96 pri
preureditvi in funkcijski prenovi prostorov beležili nekaj razveseljivih trenutkov.
Kartografska zbirka Knjižnice za geografijo OHK je dobila povsem novo podobo in
izključno namensko funkcijo (za študij in delo z zemljevidi različnih vsebin), opremili in (pre)uredili smo kabinet, ki bo v prihodnje namenjen upokojenim profesor238
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jem oziroma zaslužnim profesorjem, preoblikovali smo kadrovsko zasedbo kabinetov in zastavili temelje za tri (prihodnje) ukrepe na področju prostorske prenove:
ureditev bivše risalnice v računalniško uvajalnico in sosednji prostor v računalniško
kartografsko delavnico (bivši fotolaboratorij) ter ureditev kletnega laboratorijskega
kabineta za gostujoče profesorje in raziskovalce (ter morebitne mlade raziskovalce).
Oddelek je pridobil novi oglasni deski za obvestila predstojnika in učiteljev ter
namestil (nov) predalček za "prijavnice, pripombe in priporočila".
Poseben problem so bili vse do letos oprema predavalnic in kabinetov za neposredno pedagoško delo. Naprave v risalnici in računalniški učilnici so bile izrabljene
in zastarele! Na oddelku smo v šolskem letu 1995/96 pridobili šest novih osebnih
računalnikov visokih zmogljivosti, deloma tudi z združevanjem raziskovalnih sredstev iz dveh temeljnih raziskovalnih nalog ("Mesta", "Alpe") in aplikativnega raziskovalnega projekta, posvečenega regionalnemu razvoju v Spodnjem Podravju.
Omenjeno strojno opremo so spremljale nabave barvnega tiskalnika, laserskega tiskalnika, matričnega tiskalnika, čitalca ter instalacija splošne in specifične programske opreme. Hkrati so bile v vse predavalnice nameščene nove aparature za projiciranje — grafoskopi. Kljub željam in vlogam jih nismo uspeli opremiti z novimi
diaprojektorji, imamo pa (tudi) le eno videonapravo za snemanje in reproduciranje.
V tem študijskem letu nas je obiskalo osem profesorjev iz tujine. Imeli so več
predavanj za študente in javnost. Obiskali so nas predavatelji iz Kitajske, Kanade,
Velike Britanije, Nizozemske, Hrvaške, Nemčije in Avstrije. Pri nas se je strokovno
izpopolnjeval Zeng Kefeng iz Kitajske in Hubert Adanek iz Češke. Profesor dr.
Warwick Armstrong iz univerze McGill iz Montreala v Quebecu je bil tuji gostujoči
predavatelj, katerega obisk je podprlo Ministrstvo za šolstvo in šport RS. V maju je
imel cikel predavanj v okviru usmeritve Politična geografija. Obiske drugih strokovnjakov je deloma podprlo Ministrstvo za znanost RS. Med ljubljansko in oxfordsko univerzo je steklo terensko raziskovalno delo (program TEMPUS) na območju
mest Gorica/Nova gorica, ki gaje (so)vodil dr. Andrej Černe.
Oddelek za geografijo in Katedra za didaktiko sta pod vodstvom dr. Jurija Kunaverja v novembru leta 1995 organizirala permanentno izobraževanja za učitelje
geografije, t.i. "9. Ilešičeve dneve". Tridnevne prireditve se je udeležilo približno
170 slušateljev, izvedeno je bilo 19 predavanj in pedagoških delavnic ter 4 ekskurzije po Ljubljani in okolici.
Anton Gosar

Poročilo o delu Oddelka za geografijo
Pedagoške fakultete v Mariboru za leto 1996
1. Oddelek za geografijo je že nekaj časa v prelomnem obdobju. Pedagoško pot
so pred kratkim končali profesorji, ki so v preteklosti pomenili temelj mariborske
geografije, nastale vrzeli pa ne bo mogoče hitro zapolniti. Dolgoročna razvojna
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usmeritev Oddelka je zato kadrovska obnova, izboljševanje kakovosti pedagoškega
procesa ter raziskovalno poglabljanje stroke. Pri slednjem bi poleg "znanstvene"
geografije morala izstopati t.i. "šolska" geografija in razvijanje didaktike posameznih geografskih disciplin.
V letu 1996 se je Oddelek kadrovsko okrepil, saj sta Ana Vovk in Igor Žiberna
uspešno zagovarjala doktorski disertaciji. Dr. Vovk je jeseni tudi nastopila mesto
docenta za fizično in regionalno geografijo, dr. Žiberna pa leto dni pozneje. V
šolskem letu 1996/97 s e j e v delo Oddelka vključil tudi Dimitrij Krajne, mladi raziskovalec. V letu 1996 je bilo na Oddelku 9 visokošolskih učiteljev in asistentov, v
pedagoškem procesu pa so sodelovali še zunanji sodelavci: dr. Božidar Kert dr. Mirko
Pak, dr. Vladimir Klemenčič, dr. Franc Lovrenčak, dr. Stane Pele in mag. Anka
Kristan.
2. Na Oddelku je bilo vpisanih približno 170 rednih in 24 izrednih študentov.
Poleg rednega pedagoškega dela smo izpeljali tudi dopolnilno izobraževanje za
učitelje geografije, in sicer iz regionalne geografije domače pokrajine. Mag. Horvat,
mag. Počkaj Horvat in dr. Vovk so aktivno sodelovali še pri izvedbi srečanja Mladi
za napredek Maribora, vsakoletnem izboru najboljših raziskovalnih nalog osnovnošolcev in srednješolcev.
Da bi izpopolnili pedagoški proces in povečali možnosti podiplomskega študija,
smo pripravili program za podiplomski študij geografije — pedagoška smer. Posebnost te usmeritve je pedagoško-didaktična naravnanost študija, ki bo usposabljal
kandidate za zahtevnejše oblike pedagoškega procesa in raziskovalno delo na
področju šolske geografije. Pričakujemo, da bo program potrjen v letu 1997, v letu
1998 pa bi pričeli z izvajanjem.
3. Znanstvenoraziskovalna dejavnost članov Oddelka je bila pestra. Temeljno
področje raziskovanja ostaja agrarna geografija, vendar se z novimi sodelavci vsebinsko področje širi na ekološko geografijo, pedo- in biogeografijo, klimatogeografijo, geografijo turizma in geografijo naselij. Posebej moramo opozoriti na didaktiko geografije, katere razvoj in poglabljanje je ena od pomembnih razvojnih
usmeritev Oddelka.
V preteklem letu smo sklenili projekt regionalnogeografska monografija Slovenije, v okviru katerega so člani Oddelka obdelali severovzhodno subalpsko in subpanonsko Slovenijo. Predan je bil 5-letni raziskovalni projekt Socioekonomska in
demografska problematika obmejnih območij ob nastanku državne meje, katerega
nosilec je dr. Belec. Sklenjen pa je bil tudi razvojni projekt Možnosti razvoja turizma
v občini Ruše, ki smo ga pripravljali v sodelovanju s Katedro za ekonomsko
geografijo in prostorsko planiranje Univerze v Bayreuthu (mag. Horvat, mag Počkaj
Horvat, dr. Drozg). Rezultati projekta so objavljeni v strokovni reviji Katerdre. Člani
Oddelka so bili dejavni pri delu Republiškega zavoda za šolstvo (dr. Kolenc Kolnik),
pisanju geografskih učbenikov (dr. Vovk in dr. Kolenc Kolnik) mednarodnih geografskih organizacijah (dr. Belec) in urbanistični komisiji mesta Maribor (dr. Drozg).
V mesecu septembru smo pripravili že tradicionalno srečanje geografov z univerz
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v Bayreuthu, Pecsu, Grazu in Ljubljani na temo regionalni razvoj, problematika
obmejnosti in urbanizacija podeželja. Znanstvenega sestanka se je udeležilo 24
referentov, katerih prispevki so objavljeni v zborniku Nove smeri prostorskega
razvoja. Člani Oddelka so dejavno sodelovali tudi na zborovanju geografov na Ptuju.
4. Na področju mednarodnega sodelovanja je Oddelek tesno povezan s Katedro
za ekonomsko geografijo Univerze v Bayreuthu. V letu 1996 so dr. Belec, mag. Horvat in dr. Drozg bili na enotedenskem strokovnem obisku pri prof. Maierju. Dr.
Belec se je udeležil tudi geografskega seminarja na Inštitutu za kulturno geografijo
Univerze v Frankfurtu, dr. Drozg pa je obiskal Geografski inštitut Univerze v Augsburgu. Dr. Belec in mag. Horvat sta se udeležila strokovne ekskurzije po Združenih
državah Amerike.
Obiskali so nas dr. Albrecht Volker iz Inštituta za didaktiko geografije iz Frankfurta, ki je tudi predaval študentom, dr. Katalin Lakotar iz Visoke pedagoške šole iz
Szombathelya, ki je prav tako predavala študentom, ter dr. Jörg Maier s sodelavci.
Predavanje za študente je pripravil tudi dr. Marjan Ravbar z Inštituta za geografijo.
5. Oddelek je od leta 1996 bogatejši za nov zmogljiv računalnik in skener. Kartografsko zbirko smo dopolnili s kartami v merilu 1 : 25.000 in zračnimi posnetki
Maribora, knjižnico fakultete pa obogatili s približno sedemdesetimi novimi naslovi.
Vladimir Drozg

Poročilo o delu Inštituta za geografijo za leto 1996
Na Inštitutu za geografijo smo tudi v letu 1996 namenjali glavno pozornost proučevanju kompleksnih razvojnih pokrajinskih in strukturnih problemov Slovenije,
povezanim s človekovim delovanjem. Usmerjene so bile v proučevanje vplivov med
pokrajino, družbo in človekom. V tem sklopu geografskih raziskovanj prednostno
razvijamo znanstvenoraziskovalne metode na področju družbene (socialne) ter regionalne geografije (npr.: pokrajina kot življenjski prostor). Prednostna področja so
socialna in regionalna geografija, pri katerih imajo posebno mesto raziskave, ki proučujejo strukturne spremembe in preobrazbo pokrajine v funkciji regionalnega razvoj, urbana geografija, geografija podeželja ter raziskave s področja varstva in
degradacije okolja. Poseben položaj imajo še etnične oziroma političnogeografske
raziskave ter zbiranje in dokumentiranje kartografskega, slikovnega ter pisnega gradiva o etničnem ozemlju Slovenije. S tem je inštitut nadaljeval z muzejsko in predstavitveno dejavnostjo.
Inštitut za geografijo je v okvirih nacionalnega raziskovalnega programa, ki ga
financira Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, izvajal naslednje raziskovalne
projekte: Modeli geografskih raziskovanj sonaravnega regionalnega razvoja (nosilec
dr. M. Ravbar), Geografija naselij (dr. V. Drozg), Družbenogeografski vidiki okoljevarstvene problematike (dr. M. Špes), in Etnična in politična geografija skupnega
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slovenskega kulturnega prostora (dr. Vladimir Klemenčič). Drugo prav tako pomembno raziskovalno dejavnost je v letu 1996 pomenilo sodelovanje pri pripravi zbornika in elaborata za 17. zborovanje slovenskih geografov: Spodnje Podravje s Prlekijo.
Pri oblikovanju zbornika so sodelovali vsi sodelavci inštituta. Na Inštitutu za geografijo smo tudi v preteklem letu nadaljevali z organizacijsko-tehničnimi prizadevanji
za izdajo Nacionalnega atlasa Slovenije (dr. A. Čeme).
Inštitut za geografijo je tudi v letu 1996 nadaljeval z uporabniško naravnanimi
raziskavami, ki jih je pridobil na podlagi javnih natečajev. V okvirih ciljno naravnanih raziskovalnih projektov, ki jih poleg Ministrstva za znanost in tehnologijo
financirajo še zainteresirana ministrstva, smo zaključili projekt v okvirih predpriključitvene strategije Slovenije Evropski zvezi z naslovom Evropske integracije in
regionalni razvoj Slovenije. V tej raziskavi je poudarek na opredeljevanju obmejnih
območij in oblikah čezmejnega sodelovanja, in drugič, na opredeljevanju vloge planskih dokumentov pri načrtovanju turizma. Pri izvajanju ciljnih raziskovalnih projektov smo se vključevali še v projekt Snovanje modelov za proučevanje vplivov na
okolje, kjer IG sodeluje s pripravo kataloga posegov v gozd, ki zahtevajo presojo
vplivov na okolje.
Za neposredne potrebe Ministrstva za okolje in prostor smo pripravljali metodologijo za raziskavo ranljivosti okolja z vidika obremenjenosti po posameznih pokraj inotvornih sestavinah. Metodologija raziskave ranljivosti, ki vsebuje kazalce in
merila vrednotenja, so v raziskovalni skupini IG preizkusili tudi na nekaterih sondnih
območjih v Sloveniji. Pripravljamo tudi metodologijo regionalnega prostorskega
načrtovanja, ki opredeljuje sistem in vsebino prostorskega načrtovanja na regionalni
ravni. Urad RS za prostorsko planiranje pri MOP je naročil še raziskavo o vplivih
sodobne informacijsko-komunikacijske infrastrukture na prostorski razvoj Slovenije,
kjer smo pripravili kvantitativno in kvalitativno analizo sedanje informacijsko-komunikacijske infrastrukture s predlogi strateških ciljev. Za potrebe MOP-a smo končali
projekt Geološke, geomorfološke in hidrološke značilnosti Radenskega polja.
Tudi ljubljanska mestna občina je naročila dve raziskavi, in sicer študijo o notranji funkcionalni členitvi mesta Ljubljane in raziskavo o vplivih fizičnega in družbenega okolja na zdravje prebivalstva v Ljubljani. V študiji ugotavljamo vplive različnih dejavnikov okolja na počutje in zdravje ljudi v različnih mestnih območjih.
Sodelavci inštituta so o rezultatih svojega dela poročali v poljudnih, informativnih in strokovnih revijah. Sodelovali so pri pripravi Enciklopedije Slovenije, monografije o Sloveniji — Slovenskih pokrajinah ter pri komisiji za standardizacijo
zemljepisnih imen. Vseh objavljenih prispevkov je bilo 25. Hkrati pa so nadaljevali
z vključevanjem v mednarodne geografske in regionalnoplanerske projekte, pri
katerih sodelujejo s tujimi geografskimi in sorodnimi ustanovami. O raziskovalnih
dosežkih so poročali v Brnu, Frankfurtu, Celovcu, Gradcu, Opolah... Inštitut za
geografijo je usposabljal mlade raziskovalce za raziskovalno delo v geografskih in
sorodnih ustanovah ter za pedagoško delo na visokošolskih ustanovah. S tem je
prispeval k:
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• razvoju geografije predvsem na uporabniško naravnanem področju pri razvijanju novih, sodobnih metodologij;
• razvoju regionalnega planiranja in metodologije varstva okolja (kjer izstopajo
kvalitativne in kvantitativne raziskave regionalnega razvoja ter tekočega spremljanja pojavov in strukturnih sprememb v pokrajini), za državno upravo in
politiko regionalnega razvoja.
• dvigovanju ravni splošne izobrazbe, dajanju "popularizacijskih informacij" in
pri oblikovanju "kulturne identitete".
Marjan Ravbar

Poročilo o delu Geografskega inštituta ZRC SAZU v letu 1996
Geografski inštitut je eden od štirinajstih inštitutov na Znanstvenoraziskovalnem
centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ustanovljen je bil leta 1948,
neformalne raziskave pa so se začele že dve leti prej. Vodi ga predstojnik dr. Drago
Perko. Znanstveni svet inštituta sestavljajo akademika profesor dr. Ivan Gams in
znanstveni svetnik dr. Andrej Kranjc ter znanstveni sodelavci dr. Milan Orožen
Adamič (predsednik), dr. Drago Perko in dr. Zoran Stančič. Na inštitutu je redno
zaposlenih deset raziskovalcev in dve kartografki, pogodbeno pa še okrog petdeset
sodelavcev.
Geografski inštitut ima pet raziskovalnih enot: Oddelek za geoekologijo, Oddelek
za regionalno geografijo, Oddelek za naravne nesreče, Oddelek za geografski informacijski sistem in Oddelek za tematsko kartografijo, poleg njih pa še knjižnico in
kartografsko zbirko. Na inštitutu je tudi sedež Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Inštitutska publikacija je Geografski zbornik
(Acta geographica), ki izhaja enkrat letno.
V letu 1996 je delo na Geografskem inštitutu potekalo v treh raziskovalnih projektih ter več raziskovalnih in drugih nalogah.
Temeljni projekt Geografska mikroregionalizacija Slovenije (nosilec dr. Drago
Perko) je potekal prvo leto. Raziskovalci so na temelju regionalnogeografskih raziskav iz prejšnjih let izdelali makroregionalizacijo in mezoregionalizacijo Slovenije,
ki bosta temelj za mikroregionalizacijo Slovenije. Tudi projekt naravne in kulturne
dediščine Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto (nosilec dr. Milan Orožen Adamič), ki je nadaljevanje dolgoletnega inštitutskega programa, je potekal prvo leto.
Merjenje obeh ledenikov je pokazalo, da se v letu 1996, ob petdesetletnici merjenja,
ni nadaljevalo dolgoletno zmanjševanje obsega obeh ledenikov. Ciljni projekt Kulturne pokrajine v Sloveniji (nosilec dr. Drago Perko) je potekal drugo leto. Raziskovalci so izdelali metodologijo in določili tiste kulturne prvine slovenskih pokra243
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jin, na temelju katerih bodo proučili po dve pokrajini za vsak tip kulturnih pokrajin v
Sloveniji.
V nalogi Potresna ogroženost prebivalstva in naselij v Sloveniji, ki je potekala v
okviru aplikativnega projekta Potresna ogroženost in varstvo pred potresi, so bile s
pomočjo geografskega informacijskega sistema raziskane geografske značilnosti
potresnih območij v Sloveniji in določena potresna ogroženost vseh slovenskih naselij, v nalogi Geoekologija Spodnjega Podravja s Prlekijo, ki je potekala v okviru
aplikativnega projekta Možnosti regionalnega razvoja Spodnjega Podravja so raziskovalci s pomočjo geografskega informacijskega sistema povezali najpomembnejše
naravne sestavine pokrajine, določili 19 tipov pokrajine ter ugotovili ogroženost teh
tipov zaradi potresov, poplav in zemeljskih plazov, v nalogi Temeljne sestavine rasti
števila prebivalcev v obdobju 1961-1995 pa so v okviru istega projekta proučili
rodnost, umrljivost, naravni prirastek, priselitve, odselitve in selitveni prirastek med
letoma 1961 in 1995 na območju enajstih občin Spodnjega Podravja s Prlekijo.
V nalogi Geomorfološka inventarizacija območja Kraškega regijskega parka je
inštitut na temelju obsežnega terenskega dela izdelal geomorfološko inventarizacijo
izbranih območij in jo povezal s tradicionalno rabo tal, v nalogi Suša v kmetijstvu —
ogroženost, vrednotenje in zmanjšanje posledic raziskal vzroke in posledice suše v
izjemno sušnih letih 1983, 1992 in 1993, v nalogi Posebne strokovne podlage za
Kočevje — Mestni log pa s pomočjo geografskega informacijskega sistema obdelal
relief, kamnine, vode, prsti in rastje ter določil geoekološke enote.
Rezultati naloge Digitalni model reliefa okolice Slovenije so senčenje reliefa za
celotno območje, ki ga pokrivata karti v merilu 1 : 250.000 in 1 : 400.000, nov barvni reliefni zemljevid Slovenije z okolico v različnih merilih ter barvna in črnobela
reliefna podlaga za različne tematske zemljevide, rezultati naloge Geografski informacijski sistem pa novi digitalizirani sloji s podatki o Sloveniji.
V nalogi Pregled zemljepisnih imen s topografske karte v merilu 1 :25.000 so
bile pregledane, popravljene in dopolnjene temeljne topografske karte v merilu
1 : 25.000 na meji z Avstrijo in Madžarsko, v nalogi Gazetteer imen naselij v Sloveniji pa so raziskovalci ugotovili sprejemljivost uradnih imen naselij, ločili sporna
in nesporna imena ter pripravili in predlagali nova imena za sporna imena naselij.
Za tisk je inštitut pripravil knjigo Pokrajine v Sloveniji z regionalnogeografskimi
opisi slovenskih pokrajin in številnimi zemljevidi, fotografijami in grafi, novi Šolski
atlas s tematskimi zemljevidi, Priročni krajevni leksikon Slovenije, tematske karte za
Enciklopedijo Slovenije, besedilo in zemljevide o Sloveniji in njenih pokrajinah za
Šolski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 500.000 ter geografska gesla in tematske
zemljevide za Knaurov leksikon. Pri nemški založbi je izšla knjiga Kulturni atlas
Evrope — Slovenija, v kateri sta tudi geografska predstavitev Slovenije z besedilom,
fotografijami in preglednicami ter poster z besedilom, zemljevidom in fotografijami
o Sloveniji. Knjiga je v slovenskem prevodu izšla tudi že v Sloveniji. Za Nacionalni
atlas Slovenije so bili pripravljeni avtorski originali za več barvnih tematskih zemljevidov v merilih od 1 : 500.000 do 1 : 3.000.000 s spremnim besedilom.
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Izšel je petintrideseti zvezek Geografskega zbornika za leto 1995 z razpravami
Mateja Gabrovca Dolomite Areas in Slovenia with Particular Consideration of Relief and Land Use (Dolomitne pokrajine v Sloveniji s posebnim ozirom na relief in
rabo tal), Milana Orožna Adamiča Earthquakethreat in Ljubljana (Potresna ogroženost Ljubljane), Miha Pavška Summer Storms in Slovenia in 1994 (Poletna neurja
leta 1994 v Sloveniji) in Milana Natka The 1994 Summer Storm in the Bolska Riverwatershed (Poletno neurje v porečju Bolske leta 1994).
Izšel je tudi šestintrideseti zvezek Geografskega zbornika za leto 1996 z razpravami Milana Orožna Adamiča in Draga Perka Earthquake Threat to Municipalities and Settlements in Slovenia (Potresna ogroženost občin in naselij v Sloveniji),
Mateja Gabrovca Solar Radiation and the Diverse Relief of Slovenia (Sončno obsevanje v reliefno razgibani Sloveniji) in Ane Vovk Regional Ecological Units of
Northeastern Slovenia (Pokrajinsko ekološke enote severovzhodne Slovenije).
V obeh zvezkih so vse razprave v angleškem jeziku z daljšimi povzetki v slovenskem jeziku. Prvič doslej so razprave dosegljive tudi prek interneta na domači
strani Geografskega inštituta (http://www.zrc-sazu.si/www/gi/acta.htm). V letu 1996
je postal uredniški odbor Geografskega zbornika mednaroden. Sestavljajo ga Ivan
Gams (Slovenija), Adam Kertez (Madžarska), Andrej Kranjc (Slovenija), Milan
Natek (Slovenija), Milan Orožen Adamič (Slovenija), Risa Palm (ZDA), Drago
Perko (Slovenija) in Zoran Stančič (Slovenija).
Raziskovalci inštituta so v letu 1996 objavili 2 knjigi, 73 znanstvenih in strokovnih člankov, 54 krajših prispevkov ter več sto opisov za Krajevni leksikon Slovenije in Enciklopedijo Slovenije. Udeležili so se številnih domačih in tujih srečanj in
na njih predstavili 54 referatov in 7 posterjev. Bili so na desetih študijskih potovanjih
v tujini. Inštitut je obiskalo 8 tujih raziskovalcev ter študentje iz Oxforda in Stockholma. Inštitut je sodeloval z Geografskim inštitutom univerze v Salzburgu v Avstriji
pri projektu Razvoj geografskega informacijskega sistema na osnovi programskega
orodja SPANS, z Geographic Department of Geographical Survey Institute v Tsukubi na Japonskem pri geomorfoloških kartah in proučevanju naravnih nesreč, z
Oddelkom za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete v Zagrebu s temo
Geografija dolin Čabranke in Kolpe, z dunajskim Inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, nemškima založbama Klett-Perthes in Westermann ter italijansko
kartografsko ustanovo De Agostini pa pri tematski kartografiji.
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije je
imela šest sestankov. Najpomembnejši rezultati dela komisije v tem letu so priprava
standardiziranih kratkih neuradnih, kratkih uradnih in polnih uradnih imen držav v
slovenskem jeziku, ki jih je kot standard SIST ISO 3166: 1996 sprejel in izdal Urad
Republike Slovenije za standardizacijo pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo, ter
priprava predlogov novih imen naselij za vsa sporna imena naselij v Sloveniji.
Raziskovalci inštituta so dejavni tudi kot uredniki in člani uredniških odborov
številnih knjig in revij, v različnih komisijah državnih organov, pri Gibanju Znanost
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mladini, kot mentorji srednješolcev in osnovnošolcev, v Zvezi geografskih društev
Slovenije in Ljubljanskem geografskem društvu ter drugje.
Drago Perko

Poročilo predsednika IO ZGDS za obdobje od
30. marca 1995 do 27. marca 1997
V tem obdobju je delo 10 ZGDS potekalo na rednih sejah. Sestanka sej so se žal
redno udeleževali le predstavniki Ljubljanskega, Kranjskega in Mariborskega geografskega društva.
Ker na volilni skupščini nismo imeli kandidatov za nekatere funkcije in organe
10, je bila na redni letni skupščini ZGDS (4. marca 1996) izvoljena za podpredsednico društva dr. M. Špes, hkrati so bili izvoljeni tudi člani nadzornega odbora ter
člani disciplinske komisije, dr. Mirko Pak pa je bil na seji 10 ZGDS imenovan za
predsednika komisije za znanstveno delo.
Ustanovljeno je bilo Ptujsko geografsko društvo (25. januarja 1996).
10 ZGDS je obravnaval in sprejel predlog programa 17. zborovanja slovenskih
geografov. Za organizacijo in izvedbo 17. zborovanja slovenskih geografov na Ptuju
(od 23. do 26. oktobra 1996) bi se posebej rad zahvalil organizacijskemu odboru
zborovanja, geografskemu društvu, predstavnikom občin Spodnjega Podravja s Prlekijo in njihovim sodelavcem. Enaka zahvala gre dr. M. Paku za uspešno strokovno
pripravo raziskovalnega projekta.
IO ZGDS je oblikoval in ustanovil odbor za priznanja in imenovanja, ki ga vodi
predsednik M. Natek. 10 ZGDS je pozval društva, geografske ustanove in geografe k
oblikovanju predlogov za imenovanja in priznanja. Na 17. zborovanju slovenskih
geografov na Ptuju je ZGDS imenovala za častnega predsednika ZGDS dr. I. Gamsa,
za častne člane dr. V. Klemenčiča, dr. P. Habiča, dr. A. Laha in dr. V. Bračiča (posmrtno) ter podelila listino zahvale za M. Mavčeca.
10 ZGDS je obravnaval pobude za spremembo statuta ZGDS v skladu z Zakonom o društvih in poprosil J. Žumra (predsednik Koprskega geografskega društva),
da pripravi osnutek predloga novega statuta ZGDS, in sicer na podlagi predloga
statuta Ljubljanskega geografskega društva.
IO ZGDS je sprejel poročilo in program Nacionalnega komiteja glede udeležbe
slovenskih geografov na mednarodnem IGU kongresu v Haagu (od 5. do 10. avgusta 1996). ZGDS se je na mednarodnem kongresu v Haagu uspešno predstavila s
publikacijo: Slovenia, A Gateway to Central Europe (urednik dr. A. Gosar).
10 ZGDS je pozval društva in komisije k prijavi znanstveno-raziskovalnih sestankov, simpozijev in srečanj, kijih sofinansirata MŠŠ in MZT.
10 ZGDS je na vsebinske predloge dejavnosti društev ponovno, tudi v letu 1996,
pridobil sredstva MŠŠ za strokovno delo v društvih.
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ZGDS je skupaj z Geodetskim društvom Slovenije organizirala simpozij GIS v
Sloveniji 1995/96. Za organizacijo, izvedbo in izdajo publikacije bi se rad posebej
zahvalil mag. M. Krevsu.
Večina dela v ZGDS je bila opravljena v komisijah. Še posebej me tudi veseli, da
so se geografi z različnih ustanov intenzivno vključevali v javne razprave zlasti o
položaju geografije v šolah. Posebna pohvala velja vsem članom Komisije za vzgojo
in izobraževanje.
10 ZGDS je spodbudil tudi prva razmišljanja o praznovanju 75-letnice geografskega društva (iniciativni odbor A. Černe, M. Orožen-Adamič, M. Špes), ki naj bi
potekala v času Ilešičevih dnevov v letošnjem letu v Ljubljani. Iniciativni odbor bo
predlog praznovanja predložil članom noveg 10 ZGDS. Geografsko društvo Slovenije je bilo ustanovljeno leta 1922 kot strokovno društvo. Od leta 1925 društvo izdaja
vsako leto osrednjo znanstveno in strokovno revijo Geografski vestnik, od leta 1954 pa
štirikrat na leto Geografski obzornik, časopis za geografsko vzgojo in izobraževanje.
Delo ZGDS je bilo — vsaj po moji oceni — uspešno tudi v zadnjih dveh letih.
Za tvorno sodelovanje in pomoč pri delu IO ZGDS se zahvaljujem vsem članom in
sodelavcem.
Predsednik 10 ZGDS
Andrej Černe

Poročilo o delovanju Slovenskega nacionalnega komiteja za geografijo
v preteklem dveletnem obdobju: 1995-1997
Krmilo Slovenskega nacionalnega komiteja za geografijo (SNKG) je spomladi
leta 1995 prevzel dr. Anton Gosar. Pred tem je SNKG od ustanovitve dalje vodil dr.
Jurij Kunaver. Posebno opažena je bila dejavnost SNKG in njegovega takratnega
predsednika na 27. kongresu Mednarodne zveze geografov v Washingtonu avgusta
leta 1992. Ob tej priložnosti je Nacionalni komite izdal zbornik z naslovom
"Slovenia — A New Independent Nation-State in Europe" in organiziral razstavo del
slovenske geografske znanosti na prireditvenem prostoru.
Osrednja naloga sedanjega mandatnega obdobja predsednika in štirih članov
SNKG (stalno so bili na seje vabljeni tudi direktorji slovenskih geografskih ustanov)
je bila:
• v letu 1995 predstaviti slovensko geografijo na regionalni konferenci IGU v
Pragi na Češkem;
• v letu 1996 predstaviti delo in rezultate geografske znanosti na 28. Kongresu
Mednarodne zveze geografov (IGU) v Den Haagu na Nizozemskem;
• sooblikovati 17. Posvet slovenskih geografov na Ptuju jeseni istega leta ter (ne
nazadnje)
• opredeliti lastno organiziranost in dejavnost.
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Na regionalno konferenco IGU v Pragi je Slovenija poslala 12 člansko zastopstvo. Član SNKG dr. Rado Genorio je bil član v delovnem predsedstvu konference.
SNKG je za to priložnost, ob pomoči Ministrstva za zunanje zadeve in prijatelja
Slovenije, upokojenega odgovornega urednika revije GeoJournal dr. Wolfa Tietzeja,
pripravila zbornik tujejezičnih (angleških) objav, ki so v letih 1991-1994 izšli v njej.
Tristo zvezkov "Slovenia" je bilo tako rekoč razgrabljenih. Ob tej priložnosti so bile
podarjene oziroma predstavljene tudi slovenske strokovne publikacije ter turistične
edicije o naši deželi.
Na 28. kongres Mednarodne zveze geografov se je SNKG pripravljal dalj časa.
Zal ideje niso v celoti dobile notranje in zunanje podpore. Večinski imenovalec nesporazumov je bil finančne narave. Ministrstvo za znanost in tehnologijo ni bilo pripravljeno financirati zbornika (kljub odličnim ocenam, ki jih je zamisel bila deležna
na ustreznih komisijah), Inštitut za geografijo je odpovedal sodelovanje pri pripravi
Slovenskega večera, MZT se je odpovedalo sofinaciranju razstave in podpori udeležbe naših znanstvenikov (odobrilo je le kritje stroškov prevoza za enega udeleženca).
V razmeroma kratkem času je bil SNKG primoran najti druga pota za izvedbo
(okrnjenega) načrta. Ob pomoči Znanstvenega inštituta za geografijo Filozofske
fakultete (ZIFF) in Zveze slovenskih geografskih društev (ZGDS) je izdal zbornik
"Slovenia — A Gateway To Central Europe" v katerem je s prispevki sodelovalo 10
avtorjev iz petih strokovno-raziskovalnih sredin. Zaradi varčevanja je bilo natiskanih
le 300 izvodov knjige. Glede na izjemno povpraševanju po tej knjigi, posebno še po
odlični predstavitvi oziroma kritiki prof. Milana Natka v četrtkovih Književnih listih
dnevnika DELO, se zastavlja vprašanje, ali ne bi bilo ustrezno zbornik ponatisniti.
Kljub omenjenim oviram se je 28. posveta IGU v Den Haagu udeležilo 11 slovenskih strokovnjakov. Sodelovali so v delovnih telesih in pripravili predstavitve —
panoje in referate s strokovno raznovrstnimi temami. Ob ustrezni angažiranosti članov Geografskega inštituta pri ZRC SAZU je bila na razstaviščnem prostoru pripravljena oblikovno in vsebinsko dopadljiva razstava dosežkov slovenske geografske
znanosti. Temo so kolegi vsak dan menjavali, kar je vzbudilo še dodatno pozornost
udeležencev.
Na 17. zborovanje slovenskih geografov je SNKG na Ptuj povabil predstavnike
geografskih društev sosednjih dežel in nekatere vidne tuje strokovnjake iz Hrvaške,
Nemčije in Avstrije, ki delujejo predvsem v okviru geografske didaktike.
Kljub večkratnemu obravnavanju vsebine notranje organiziranosti — beri: Pravilnik Slovenskega nacionalnega komiteja za geografijo — se člani SNKG niso
uspeli dogovoriti o načelnemu izhodišču delovanja. Osnovna dilema je, kakšno vlogo naj ima SNKG — poenostavljeno rečeno:
• ali je SNKG komisija Zveze geografskih društev Slovenije (kot v praksi
udejanjeno doslej),
• ali je SNKG neke vrste "zunanje ministrstvo" ZGDS, ki vzdržuje stike tega
organa s svetom (kar v taki obliki ni udejanjeno nikjer),
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• ali pa je SNKG samostojna ustanova, neodvisna od ZGDS, ki pa združuje
koristi te društvene, prostovoljne, cehovske organizacije in koristi drugih —
predvsem strokovnih, ekonomsko naravnanih ustanov (kot je navada po
svetu inje bilo udejanjeno v okviru organiziranosti v jugoslovanski federaciji)
in jih zastopa prednostno navzven, z rezervo/priložnostno pa tudi v Sloveniji?
Članstvo SNKG (oziroma slovenskih geografov) v Mednarodni zvezi geografov
IGU znaša 1125 ameriških dolarjev na leto. Vsaj doslej je to brez pripomb plačevalo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Za to prejemamo trikrat letno ustrezen informacijski bilten — 50 izvodov, ki poroča o delu komisij, konferencah in drugem.
Predsedstvo IGU (prof. dr. P. Messerli iz Berna, predsednik od 1996 dalje, in E.
Ehlers iz Bonna, tajnik) vidi v SNKG oziroma njegovem predsedniku odgovornega
partnerja.
Anton Gosar

Redna letna volilna skupščina
Zveze geografskih društev Slovenije z dne 27. 3.1997
Poleg poročil o delovanju komisij ZGDS in posameznih regionalnih društev v
preteklem letu ter usmeritev za delovanje v prihodnjem je bila osrednja točka dnevnega reda skupščine razrešitev dotedanjega in volitve novega predsedstva ZGDS.
Tako so bili, razen podpredsednika ZGDS in drugega tajnika, ki pa sta bila pozneje
izvoljena na rednih sejah 10 ZGDS, soglasno izvoljeni naslednji kandidati za funkcije v ZGDS:
• predsednik IO ZGDS: dr. Metka Špes;
• podpredsednik IO ZGDS: dr. Ana Vovk;
• tajnik I: mag. Dejan Rebernik;
• tajnik II: Sabina Kramberger;
• predsednik komisije za znanstveno delo: dr. Mirko Pak;
• predsednik komisije za vzgojo in izobraževanje: Branka Gabrenja Müller;
• predsednik komisije za tisk: dr. Milan Orožen Adamič;
• predsednik finančno-gospodarske komisije: Miha Pavšek;
• predsednik nacionalnega komiteja: dr. Anton Gosar;
• člani nadzornega odbora: Nevenka Cigler, Marjan Luževič, Bibijana Mihevc;
• člani disciplinske komisije: Cita Marjetič, Marjeta Hočevar, Mauro Hrvatin.
Dejan Rebernik
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Nagovor ob 75-letnici ZGDS
Pred 75. leti so bili zakoličeni in položeni temelji našega stanovskega društva,
njegove organiziranosti ter vraščenosti v naše vsakdanje življenje. In ta obletnica je
lahko tudi pravšni in primeren trenutek, da se ozremo na prehojeno pot, pregledamo
in napravimo bilanco opravljenega dela ter razmislimo o stanju in položaju slovenske geografije v našem vsakdanjiku, o njeni vpetosti v razvoj kulture, izobraževanja in znanstvene misli na Slovenskem. Obenem pa je lahko ta spoštljivi jubilej
tudi trenutek za razmislek o naših najraznovrstnejših spodbudah, programih in načrtih, predvsem pa o vlogi mlade in prihahajoče generacije, ki (bo) s svojimi novimi
zamislitni in svežimi močmi in raziskovalnimi potenciali že sedaj soustvarja podobo
geografije jutrišnjega dne. Vendar menim, da ta svečanost ni najbolj primeren
trenutek, da podrobneje obnovimo vse naše delo, razgrnemo uspehe in tudi pomanjkljivosti naše društvene povezanosti in stanovske zavesti in zavednosti. Kajti vse to
so vestno in skrbno opravili in še opravljajo naši neutrudni in zvesti društveni delavci in kronisti v svojih rednih letnih in drugih poročilih, ki so objavljena v društvenem tisku in javnih občilih domala skozi vseh zadnjih sedem desetletij in pol.
Pa vendarle, nocojšnja slovesnost je trenutek, ko ne moremo mimo nekaterih temeljnih stalnic, ki nakazujejo in opredeljujejo našo dejavno navzočnost na slovenskem
koščku Evrope, ki s svojimi osnovnimi geografskimi, zgodovinskimi, kulturno-socialnimi, gospodarskimi in drugimi značilnimi in posebnimi lastnostmi pomeni pomembno srednjeevropsko povezovalno mostišče in stičišče. In v tem spoznanju moramo gledati našo društevno-stanovsko navzočnost in razvejenost ter razmišljati o
njeni vsebinski naravnanosti in ustreznosti.
Še tako objektiven raziskovalec našega društva in geografije na Slovenskem ne
bo mogel neprizadeto mimo osnovnih postavk, ki so jih narekovale vsakdanje
strokovne potrebe po tesnejšem povezovanju najprej študentov geografije in kmalu
zatem tudi profesorjev zemljepisa na Slovenskem. Z ustanovitvijo ljubljanske univerze leta 1919 in Filozofske fakultete, v okviru katere je bila tudi stolica za geografijo, se mladi in nadarjeni ter v strahotah in bedi prve svetovne vojne preizkušeni in
utrjeni študenti niso zadovoljevali zgolj z objektivnim znanjem, ki jim ga je dajal
univerzitetni študij. Hoteli so mnogo več. Marsikaj zamujenega so želeli nadoknaditi
v čim krajšem času. Svoje moči in sposobnosti so hoteli posvetiti domovini,
proučevanju slovenske zemlje in njenega človeka. Na komaj ustanovljeni stolici za
geografijo so se zbrali študenti iz različnih vetrov in prišli tudi iz različnih univerz.
Prišli so z Dunaja, Zagreba, Neaplja in od drugod in njim so se pridružili začetniki
domala iz vseh slovenskih pokrajin in njihovega sosedstva. Na prvem rednem
občnem zboru, 8. marca 1922, je bil izvoljen poslovni odbor, ki mu je predsedoval
Ivo Rubić iz Sumartina na otoku Braču, podpredsednik je postal Roman Savnik,
tajnik Fran Vatovec, blagajnik Rado Bednarik iz Gorice, knjižničar Ivo Sosič, odbornika pa France Planina in T. Mitrovič. Okrog tega osrednjega in gonilnega jedra
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so svoje delo in znanje strnili še Franjo Baš, Ciril Bernot, Pavle Blaznik, Viktor
Gruntar, Ivan Rakovec, Oskar Reja idr.
Leta 1925 je iz študentskega geografskega društva nastalo Geografsko društvo
Ljubljana, ki je v svojih vrstah vključevalo večino akademsko izobraženih geografov, študente geografije in sorodnih ved kakor tudi ljubitelje in podpornike geografije. K nakazani vsebinski in organizacijski preusmeritvi društva so narekovale
dolgoročne potrebe po smotrnem in uspešnem vključevanju profesorjev geografije v
proučevanje mnogih aktualnih geografskih pojavov, značilnosti in problemov
Slovenije. V organizacijsko prenovljeni in vsebinsko dopolnjeni zasnovi je delovalo
društvo vse do 2. svetovne vojne, nakar je umolknilo za več kot štiri leta. Na izrednem občnem zboru, 20. novembra 1945, so nekdanji in novi člani društva obudili
vso preteklo društveno dejavnost in jo razširili na številna nova področja. Nove
oblike društvene organiziranosti, ki se je naslonila na tedanjo upravno-politično
razdelitev Slovenije, so okrepile stanovsko zavest in prispevale k nastanku novih
središč društvenih jeder, ki so se zlivala in spajala v enotno stanovsko organizacijo.
Iz poverjeništev, podružnic in aktivov, ki so bili v vseh večjih središčih, so nastala v
začetku 80. let samostojna društva, ki so leta 1984 ostanovila svojo osrednjo povezovalno ZGDS, ki je naslednica pred 75. leti ustanovljenega študentskega geografskega društva.
Geografija je ena izmed temeljnih nacionalnih znanstvenih ved. Predmet njenega
proučevanja so pokrajina in njeni ljudje, njihovi medsebojni, vzročno in posledično
povezani vplivi in prostorski učinki. Sodobna slovenska geografija si je ves čas
prizadevala, da s celostnega vidika osvetli in pojasni vplive in učinke človeka in
družbe z vsemi njenimi dejavnostmi na preoblikovanje okolja in pokrajine. Pri vsem
tem je skušala spoznati, kar ji je tudi uspešno uspevalo, temeljne geografske
zakonitosti, ki so povezane z nastankom in vsakokratnim preoblikovanjem pokrajin.
In ob tem je ponovno treba poudariti, da pokrajina ni zgolj prostorski sistem s tremi
oziroma štirimi izmerljivimi osnovnimi dimenzijami, temveč je mnogo več. Je pravi
prostorski organizem s svojstvenimi in občutljivimi ter med seboj povezanimi
sistemi, ki terjajo individualen pristop za njegovo poznavanje, urejanje ali preurejevanje. Pri kakršnih koli posegih v pokrajino se ne smemo slepo in nekritično
nasloniti na uveljavljene rešitve in modele, ki prihajajo od drugod. Prepričan sem, da
to zmorejo najbolj korektno in učinkovito opraviti domači strokovnjaki, ki živijo in
dihajo z našimi pokrajinami in podrobno poznajo utrip njihovega vsakdanjega
življenja. V tem vidim enega izmed glavnih in dragocenih sporočil, ki so ga pogumni
in delu predani študentje geografije pred 75. leti in kasneje še večkrat zapisali v
temeljne postavke in izhodišča o namenih in potrebah ustanovitve in delovanja geografskega društva. Njihovo temeljno sporočilo in naročilo je, da naj slovensko
zemljo in človeka na njej proučujejo predvsem domači strokovnjaki.
Že od vsega začetka ima naša stanovska zveza pomembno vlogo pri spodbujanju,
usmerjanju in usklajevanju temeljnega znanstvenoraziskovalnega dela. Poleg temeljnih raziskav, ki dajejo poglobljeno in splošno vedenje o naših pokrajinah in njiho251
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vem prebivalstvu, je slovenska geografija segala še na številna druga in aktualna
področja prostorske, gospodarske in socialne problematike Slovenije in njenih predelov. Slovenski geografi so že pred 2. svetovno vojno proučevali in opozarjali strokovno in drugo javnost o socialnogeografskih problemih viničarstva, kolonata. agrarne
prenaseljenosti, izseljeništva in sezonskega zaposlovanja, vozaštva delovne sile, na
socialne probleme slovenske vasi, značilnosti poselitve, kmečkih naselij in njihovih
domov, pa na zemljiško razdelitev, ki je pomembna sestavina naše kulturne pokrajine, na mnogoplastno problematiko slovenskega planšarstva itd. Nagel gospodarski
razvoj po 2. svetovni vojni s korenitimi socialnimi in družbenimi spremembami, tudi
z vrsto spremljajočih nevšečnosti, je našel obilne odmeve v geografskih delih. Geografija je opozarjala na številne pokrajinske vidike in probleme deagrarizacije, industrializacije, urbanizacije, praznjenja hribovskih in obmejnih območij, na gospodarsko in socialno odmiranje hribovskih kmetij pa na podobo mest in njihovih zaledij,
na črne gradnje, značilnosti in probleme razvitih in nerazvitih območij, koncentracije
prebivalstva v mestno-industrijskih središčih in njihovih neposrednih zaledjih,
degradacijo okolja in varstvo narave itd. Nemalo dela je bilo opravljenega za potrebe naj razno vrstnejših regionalizacij Slovenije, prostorskega načrtovanja, državne
uprave idr. Z vsem tem delom geografija ni bogatila samo svojega lastnega znanja in
vedenja o slovenski zemlji in njenem človeku, temveč je z njim razširila in poglobila
področje svojega dela, obenem pa obogatila sorodna in druga področja s temeljnimi
geografskimi spoznanji in zakonitostmi. To so predvsem tiste prostorske vede, ki se
ukvarjajo z urejanjem in preurejanjem okolja, oživljanjem degradiranega prostora,
regionalnim in prostorskim načrtovanjem, celostno okoljevarstveno tematiko, zaščito
in varovanjem pred naravnimi in drugimi nesrečami. Geografske regionalizacije,
proučevanja omrežij centralnih in vaško-podeželskih naselij, socialne in druge problematike mest in podeželja, urbanizacije in suburbanizacije so področja, ki so naletela na širok odmev in uporabnost geografskih spoznanj v urbanizmu, pokrajinski
arhitekturi, turizmu, regionalno-prostorskem načrtovanju, v različnih vejah infrastrukturnih dejavnostih, državni upravi itd.
Geografska zborovanja so pomembna strokovna manifestacija moči in razvejenosti slovenske geografije ter prodornosti in uspešnosti njenega znanstvenoraziskovalnega dela. Na njih so bile predstavljene prenekatere najpomembnejše novosti in
smeri raziskovalnega dela pri nas, posredno ali neposredno pa so bili zarisani vsi
značilni vsebinsko-teoretični in metodološki ter aplikativni premiki na področju
geografije doma kakor tudi na tujem. V okviru teh srečanj dobiva "šolska geografija", ki je v nenehnem prenavljanju, posodabljanju in bogatenju svojih načel in
pristopov, čedalje vidnejše mesto. V vsebinski zasnovi vseh naših 17. zborovanj se
kažeta vsakokratna podoba in stanje slovenske geografije kakor tudi vpetost njenih
izsledkov v aktualne in aplikativne tokove socialnega in gospodarskega razvoja. Z
zborovanji smo temeljito spoznavali slovenske pokrajine ter se seznanjali z njihovimi vsakdanjimi gospodarskimi ali strukturnimi problemi. Večina teh naših zborovanj je postregla s koristnimi zborniki prikazane in obravnavane tematike in so
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dokumenti naše dejavnosti in zavzetosti pri odkrivanju in opredeljevanju najrazličnejših, predvsem za stroko kakor tudi za prakso žgočih problemov v naših pokrajinah.
Podoba naše strokovne dejavnosti in odmevnosti v javnosti se kaže v društvenem
tisku. Pomembno informacijsko nadgradnjo znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela se zrcali v vsebinski podobi Geografskega vrstnika, Geografskega obzornika ter v drugih priložnostnih publikacijah. Ob tem ne moremo prezreti, da so
slovenski geografi nemalo prispevali k posodobitvi in modernizaciji učbenikov
zemljepisa in k vsebinski obogatitvi vseh mogočih učnih pripomočkov. Prepričan
sem, da delim z vsemi vami spoznanje, da so slovenski učbeniki zemljepisa na zavidljivi evropski ravni, in to ne samo po svoji vsebinski zasnovi, temveč tudi po
nazorni, povedni in okusni tehnični opremljenosti.
Vsa naša dosedanja društvena dejavnost je slonela na prostovoljnem delu ljudi, ki
se zavedajo potrebe in nujnosti tesnejšega strokovnega oz. stanovskega povezovanja.
Brez njih ne bi bilo tako obilnih in mnogoterih sadov, kot nam jih ponuja naša
stanovska organiziranost ob 75-letnici. In prav tem prizadevnim, marsikdaj tudi anonimnim pa delavnim, stroki zvestim in predanim ljudem smo dolžni naše splošno
spoštovanje in iskreno zahvalo za vse, kar so v različnih obdobjih svojega dela in
življenja vložili v razcvet in razrast društva oziroma zveze ter v napredek in razmah
slovenske geografije. In prav njim se želi ZGDS, ob letošnjem jubileju, vsaj simbolično zahvaliti in oddolžiti z ustreznimi priznanji. Priznam, d a j e vsak izbor najbolj
zaslužnih, delavnih, prizadevnih, uspešnih in temu podobnih ljudi težak in za marsikoga, ki je bil kakorkoli že prezrt, tudi krivičen. In takšen je morda tudi naš seznam,
čeprav smo si vsi iskreno prizadevali, da bi vanj vključili vse, ki so na različnih
strokovnih področjih in v društvenem delu zapustili vidnejše sledi. Prav gotovo smo
na marsikaterega med nami pozabili, pa ne zavestno ali s kakršnega koli prestižnega
namena, temveč predvsem zato, ker od nikogar in nikoder nismo dobili, kljub
dvakratnemu pozivu, nobenega predloga.
Poleg stanovskih priznanj različnih stopenj se je ZGDS odločila, da bo odslej
dalje podeljevala še dve priznanji slovenskim geografom, in sicer MELIKOVO
PRIZNANJE za vrhunske dosežke na znanstvenoraziskovalnem področju in ILEŠIČEVO PRIZNANJE za vidne in odmevne uspehe na področju geografske vzgoje in
izobraževanja. S tem želimo, da bo Melikovo in Ilešičevo delo kot utemeljiteljev
sodobne slovenske znanstvene geografske misli, trajno in veljavno navzočih v naši
stroki. Oba sta s svojim neprecenljivim delom, s številnimi in raznovrstnimi razpravami, pobudami in usmeritvami postavila zanesljive in globoke ter trdne temelje kar
se da celostnemu geografskemu proučevanju Slovenije in njenega prebivalstva. Vsa
njuna raziskovalna vnema in prizadevanja so bila prepojena z ljubeznijo do slovenske zemlje in njenega človeka. Oba sta s svojim dolgoletnim delom usmerjala in
utrjevala oblike in razgibavala društveno delo in zapustila neizbrisljive sledi v obeh
osrednjih društvenih glasilih. Z ustanovitvijo in s podeljevanjem priznanj, ki sta poimenovani po obeh velikanih in najbolj izrazitih osebnostih slovenske geografije
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20. stoletja, želimo poudariti našo trajno in iskreno zahvalo za vse, kar sta s svojim
bogatim znanstvenim in vsem drugim delom, ki ima trajnejšo veljavo, prispevala v
zakladnico slovenske znanosti in kulture.
Naj bo današnji dan, ki je tudi praznik slovenske geografije, nova spodbuda za
nadaljnjo rast in razcvet naše stanovske povezanosti in sodelovanja. Prepričan sem,
da bo tudi naš mladi rod, ki s svojimi vidnimi in dragocenimi znanstvenimi izsledki
čedalje vidneje stopa v ospredje vseh naših raziskovalnih prizadevanj, negoval iz
preteklosti podedovane oblike naše stanovske povezanosti ter jih dopolnjeval s
časom in okoliščinami dela in življenja z ustreznejšimi in s primernejšimi ter z vsebinsko bogatejšimi oblikami. In ob vsem tem ne prezrimo tistega temeljnega sporočila in naročila ustanoviteljev Geografskega društva, da je treba vedno imeti
spoštljiv in tenkočuten odnos do slovenstva in njegovih žlahtnih korenin, ki so globoko razpredene po slovenski zemlji in povsod tam, kjer so naši izseljenci. Z zavzetim,
iskrenim in poštenim delom pa si še naprej prizadevajmo spoznavati našo domovino
in bogatiti našo stroko z novimi ustvarjalnimi dosežki.
Milan Natek

Ob 75-Ietnici ustanovitve Geografskega društva
(iz govora na proslavi)
Letos, ko geografi praznujemo 75 let našega stanovskega druženja, se z veseljem
spominjamo, da so mnoge generacije pred nami dosledno in uspešno uresničevale
tiste osnovne cilje, ki so jih leta 1922 zapisali mladi zanesenjaki, ustanovitelji Geografskega društva: da naj torej društvo skrbi za razvoj stroke, da naj pospešuje znanstveno raziskovalno delo, da skrbi za nenehno strokovno izpopolnjevanje kolegov, ki
poučujejo geografijo na vseh stopnjah izobraževanja, ter da popularizira našo stroko
in njene dosežke.
Zato lahko danes s ponosom rečemo, da praznujemo 75. rojstni dan društva, ki
kljub častitljivi starosti ni izgubilo ne svoje vitalnosti niti svojega pomena za stroko.
Z leti so se sicer spreminjale, predvsem posodabljale oblike njegovega delovanja,
povečevalo seje število društvenih članov, pred dobrimi desetimi leti smo, v želji po
večji decentralizaciji, društvo spremenili v Zvezo regionalnih geografskih društev,
Geografskemu vestniku in Geografskemu obzorniku so se pridružili še zborniki posvetovanj, strokovno dobro pripravljene in izpeljane ekskurzije so naše geografe odpeljale do skoraj vseh morij tega sveta, ne le do Jadranskega, o čemer so sanjali in
načrtovali ustanovitelji društva pred 75. leti.
Od prvih poskusov leta 1922, da bi slovenski geografi navezali stike s Kraljevim
geografskim društvom v Londonu, se danes ponašamo s sodelovanjem s skoraj vsemi
geografskimi društvi po Evropi in Ameriki. Smo člani Mednarodne geografske zveze
in brez pretirane samohvale poudarjamo, d a j e tudi po naši zaslugi Slovenija v med254
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narodnih geografskih krogih prepoznavna, ne le kot država, ki je nastala na pogorišču nekdanje Jugosalavije, ampak so dobro znane njene geografske značilnosti, pokrajinska pestrost, prostorske in socialne sprememebe na podeželju, v mestih, naš
kras, prometno prehodnost, stanje našega okolja in še marsikaj.
Inventuro dosedanjega delovanja našega društva je vestno, kot to samo on zna,
opravil naš kolega Milan Natek, 23. decembra pa bomo v Zemljepisnem muzeju odprli še razstavo, ki bo tudi vizualno obudila spomine na pretekla desetletja našega
stanovskega delovanja.
Obujanje spominov in pogled v pretekolost nam nedvomno ponuja dovolj razlogov
za optimizem, ponos in veselje ob današnjem praznovanju. Zato naj bo tudi ta
svečanost priložnost, da se spomnimo predvsem uspehov — na morebitne neuspehe nas
bodo že drugi opozorili — da iskreno stisnemo roko dobitnikom društvenih priznanj in
se jim zahvalimo za njihov pomemben prispevek pri razvoju naše stroke. Naj postane
to dan ali vsaj večer dobre volje, ko ne bomo tarnali, daje v šoli premalo ur geografije,
da so mnogi raziskovalni projekti finančno podhranjeni, da nimamo dovolj sredstev za
raznovrstne društvene dejavnosti, da bi želeli še več terenskega raziskovanja,
strokovnih ekskurzij, strokovnih in poljudnih geografskih publikacij...
Vsaj za uro, dve pozabimo na zapletene načine zbirnja točk za napredovanje,
ocenjevanje odličnosti raiskovalcev in raziskav, na indekse citiranosti, na to, da
prihajamo iz različnih, včasih med seboj konkurenčih ustanov, danes bodimo vsi le
člani enega najstarejših in uspešnih stanovskih zduženj v Sloveniji, ki deluje na
najcenejše in ekološko najmanj oporečno gorivo — na emocionalni pogon mnogih
prostovoljcev.
Pripombe, d a j e minil čas zanesenjaškega aktivizma, d a j e želja in veselja po prostovoljnem društvenem delovanju vedno manj, so v nekaterih segmentih našega dela
celo opravičene, predvsem tam, kjer se še vedno oklepamo starih, morda tudi že
preživelih oblik delovanja. Razvoj stroke, njeni raziskovalni in publicistični dosežki
na eni strani ter napredek v informacijski tehnologiji na drugi strani pa že sami po
sebi ponujajo dovolj možnosti tudi za posodobitev našega delovanja, ne da bi se pri
tem oddaljili od tistih izvirnih ciljev geografskega društva, ki so jih zapisali že pred
75 leti (izobraževanje, popularizacija stroke, pospeševanje raziskovalnega dela) Pri
tem pa ne želimo niti ne zmoremo, da bi društvo ali njegove komisije prevzemale
naloge poklicnih ustanov in organov.
Ob letošnji prenovi društvenih aktov, ki ga zahteva nova zakonodaja, je bila
ponujena možnost o ponovni združitvi vseh stanovskih kolegov v enotno geografsko
društvo Slovenije, z možnostjo oblikovanja vrste komisij za posamezna področja
našega delovanja. Predlog ne izvira iz želje po centralizaciji ali združevanju vsega
društvenega delovanja v Ljubljani, ampak preprosto zato, da bi uporabili že ustaljene
in dobro organizirane oblike društvenega dela (od strokovnih ekskurzij, predavanj,
sprotnega obveščanja) pri treh najbolj delavnih društvih, ljubljanskem, mariborskem
in gorenjskem, in da bi jih prenesli ali ponudili geografom v drugih slovenskih pokrajinah, kjer so njihova društva bodisi manj aktivna ali pa jih sploh še niso usta255
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novili. Toda videti je, da je med geografi razumevanje prednosti policentričnega
razvoja Slovenije prevladalo do te mere, da ostaja Zveza samostojnih regionalnih
geografskih društev tudi v prihodnje.
Čaka pa nas kar zahtevna naloga, ko bomo morali nekaj društev obuditi iz
nekajletnega sna ali pa ustanoviti nova, če želimo, da bodo vsi geografi po Sloveniji
imeli možnosti za stanovsko druženje. Zato tudi tokrat, v imenu Zveze geografskih
društev Slovenije, pozivamo vse večletne predsednike oziroma funkcionarje tiste
skupine "zaspanih" društev, da omogočijo predvsem svojim mlajšim kolegom, da se
še oni izkažejo. Nič ni narobe, če človek po več letih službenih, družinskih, društvenih in še kakšnih obveznosti reče: dovolj je, ne zmorem več in najprej opusti
društvene dejavnosti! Vaša moralna obveza pa je, da med kolegi geografi poiščete
zanesenjake, ki bodo imeli dovolj moči in volje, da oživijo društvo. Dokaz, da tudi
najmlajši geografi niso povsem brezbrižni do društvenega delovanja, je Študentska
sekcija geografskega društva, ki si za svoje delovanje zares zasluži vso pohvalo.
Načrtujemo, da bomo z novim statutom Zveze omogočili tudi večjo avtonomijo
pri delovanju njenih komisij, saj naj bi v njih delovali tisti naši kolegi, ki problematiko najbolje poznajo in lahko suvereno sprejemajo najboljše in strokovno pravilne odločitve, ki bodo izpolnile pričakovanja in interese vseh geografskih društev.
Zadnja desetletja je veljalo pravilo, da smo se vsake tri leta srečevali na vsegeografskih zborovanjih, s tem da smo si vedno prizadevali za poprejšnjo podrobno
geografsko proučitev regije, kjer je bilo zborovanje. Za prihodnje pa načrtujemo, da
bodo zborovanja slovenskih geografov vsake štiri leta. Naslednje bo na prelomu
tisočletja, leta 2000, v naši prestolnici. Kar neverjetno je, da smo Ljubljano in njeno
okolico geografi v zadnjih letih proučevali bolj izjemoma. Vmes bomo vsaki dve leti
pripravili manjša posvetovanja, kjer bomo obravnavali le izbrane prostorske oziroma
geografske probleme (npr. spremembe ob novo nastali državni meji, novejša dogajanja na slovenskem podeželju itd). Še naprej pa si bomo prizadevali, da bi vse te
najnovejše izsledke sproti objavljali, saj dobijo šele z objavo pravo veljavo in
uporabno vrednost tako za načrtovalce prostorskega razvoja kot za učitelje, ki imajo
tako več možnosti za aktualizacijo pouka geografije.
Še vedno je naveč naših stanovskih kolegov poklicno posredno ali neposredno
povezanih s šolo, z vsemi stopnjami izobraževanja, zato bo Zveza prav na tem področju morala v prihodnje še rahločutneje prisluhniti njihovim potrebam in zahtevam
po strokovni podpori. Zadnja dva sestanka Komisije za znanstveno delo, kjer so prav
na pobudo učiteljev razpravljali o regionalizaciji Slovenije in Evrope za potrebe
novih učbenikov, je že eden od zgledov tovrstnega sodelovanja, ki mu bodo zagotovo sledili še drugi.
Verjamemo in zaupamo našim kolegom, ki sodelujejo v različnih organih šolske
prenove, da bodo znali in zmogli za geografijo odrezati tisti kos kolača v predmetniku, ki si ga ta zasluži. In to ne zgolj zato, ker hočemo že iz navade sodelovati pri
gostiji, ampak zato, ker sino prepričani, da sodi geografija med predmete, ki ponuja
mladim dobre osnove za razumevanje dogajanj v naravi in družbi, da se zavedajo
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njune medsebojne soodvisnosti. Daje jim tudi znanje za razumevanje naravnogeografskih, razvojnih, kulturnih, jezikovnih in drugih razlik med posameznimi deli
sveta, kar je obenem najkrajša pot pri vzgajanju v strpnosti, medsebojnem razumevanju in upoštevanju ter priznavanju razlik med ljudmi in narodi.
Skupaj z učitelji se veselimo uspehov naših učencev na mednarodnih tekmovanjih mladih geografov, vsako leto znova nas presenečajo mladi raziskovalci z dobrimi samostojnimi raziskovalnimi nalogami na republiških srečanjih. S ponosom smo
sledili rezultatom letošnjih mnenjskih raziskav med učenci srednjih šol, ki so geografijo uvrstili med tri najbolj priljubljene predmete. To so podatki, ki vsi sodijo med
najslajše dodatke današnjemu slavju.
Pomen in uspešnost društvenega delovanja za katerega je treba priznati, da je v
svoji zgodovini preživljal boljša pa tudi slabša obdobja, sta pravzaprav odraz stanja
v geografiji na sploh. Za prodornost, inovativnost, aplikativnost, pa tudi mednarodno
odmevnost naše stroke pa so v veliki meri odgovorni naši kolegi, ki se ukvarjajo z
znanstvenoraziskovalnim delom na inštitutih in na obeh univerzah. V zadnjih letih,
ko so se sredstva za te dejavnosti vztrajno zmanjševala, smo morali pokazati kar
veliko mero trdoživosti in sposobnosti za preživetje. Malo utrujeni in včasih že kar
brezvoljni smo vendarle preživeli, nekateri pa so raje šli med politike. Kljub vsemu
sta prav v zadnjem času nastajala dva pomembna projekta, katerih rezultat bo izdaja
prvega atlasa Slovenije s serijo tematskih kart s komentarji in več zvezkov monografije Slovenije. Z raziskovalnim in strokovnim delom smo sproti skušali slediti
zahtevam in potrebam prakse, tako pri oblikovnju strokovnih meril za nove občine
ali nastajajoče pokrajine, naši kolegi so vključeni v pripravo novega prostorskega
načrta Slovenije, s svojim znanjem in poznavanjem zakonitosti delovanja vseh sestavin okolja lahko precej prispevamo k udejanjanju načel sonaravnega razvoja tako
posameznih človekovih dejavnosti kot pokrajin, pomagamo pri načrtovanju novih
poselitvenih modelov, mednarodno strokovni javnosti znamo razložiti, kakšen je
položaj manjšin v naši državi, in še veliko drugega.
Kljub širokemu spektru naštetih tem, ki jih raziskujemo geografi, bo v bodoče
potrebno razmišljati o združevanju raziskovalnih potencialov pri nekaj velikih temeljnih projektih, kjer si bomo lahko raziskvalci "polnili akumulatorje", nabirali
nova znanja, se seznanjali z najnovejšimi tujimi razikavami, nato pa bomo, obogateni z novim znanjem, lahko uspešno opravili še številne aplikativne raziskave za
prakso. S projektnim povezovanjem raziskovalcev iz različnih ustanov, s sprotno
izmenjavo raziskovalnih izkušenj in znanja bi se verjetno še bolj približali tisti
osnovni in že 75 let stari ideji o pomenu razvoja stroke in pospeševanju znanstvenoraziskovalnega dela med geografi.
Ob koncu vas vabim, da se vsi skupaj ponovno srečamo na svečanosti ob
100-letnici našega društva. Vmes, v tem "kratkem četrt stoletju", pa lahko vsi skupaj
in vsak izmed nas še kaj napravimo za to, da bo naše geografsko društvo delovalo še
bolje in predvsem v dobro vseh nas.
Metka Špes
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4. mednarodni geomorfološki kongres v Bologni, 28. 8 . - 3 . 9. 1997
4. mednarodni geomorfološki kongres se j e odvijal v več kot osemsto let starem
univerzitetnem mestu Bologni (ustanovljena j e bila leta 1088), središču italijanske
province Emiglia-Romagna. V njem s e j e od 28. avgusta do 3. septembra zbralo kar
900 udeležencev od 5500, kolikor j e m e n d a vseh g e o m o r f o l o g o v na svetu. O tej
zadnji številki priča disketa z vsemi njihovimi naslovi, ki smo jih udeleženci kongresa poleg ostalega gradiva dobili o b prihodu. P o m e m b n a številka, ni kaj ! Kongres
j e organizirala prizadevna "nacionalna organizacija g e o m o r f o l o g o v Italije", ki šteje
več kot 300 članov. Duša organizacije j e bil tudi nam dobro znani krasoslovec prof.
Paolo Forti.
Velika večina udeležencev j e prispevala referate in posterje. S k u p a j j e bilo predstavljenih 134 referatov, vsi ostali udeleženci pa so imeli možnost predstaviti svoj
prispevek v obliki posterja. Teh j e bilo prijavljenih več kot 600, kar samo p o sebi
d o k a z u j e velik odziv na vabilo organizatorja. Referatov j e bilo v posamezni sekciji
na dan največ okrog dvajset in to najprej poročilo v o d j e sekcije o stanju na konkretnem področju geomorfologije, za njim pa so smeli po največ 15 minut govoriti še
trije referenti. Tako j e na primer minila prva dopoldanska ura do desetih. Po odmoru
smo se vsi udeleženci udeležili razstave posterjev, ki jih j e naenkrat razstavilo do
100 udeležencev. Dopoldanski del se j e sklenil tako, da so se za eno uro še enkrat
sestali predvsem razstavljalci in odgovarjali na morebitna vprašanja. Po kratkem
opoldanskem odmoru j e sledilo tričetrturno plenarno p r e d a v a n j e vabljenega gosta.
Popoldanski del j e bil na las podoben dopoldanskemu, le da s e j e zvrstila naslednja
skupina referentov in razstavljalcev posterjev.
M o r d a j e za bralca, ki mu j e tehnika posterjev m a n j znana, lahko zanimivih nekaj
podrobnosti. N a j p r e j j e p o m e m b n o , d a j e samo s tehniko posterjev, ki j e gemorfologiji zaradi vizualnega sporočanja takorekoč napisana na kožo, lahko nastopilo tako
veliko število referentov. Drugače to ni mogoče. Organizator se obveže objaviti v tem
primeru le povzetke. To j e pač slaba stran te metode, poleg tega pa različni posterji
pritegnejo različno število interesentov. N a razpolago smo imeli pano v velikosti
1,2x1,5 m. N a n j si lahko pritrdil že povsem izdelano površino posterja ali pa si na
trdo podlago slike in risbe šele lepil. S e d a n j a računalniška tehnika o m o g o č a najrazličnejšo grafično o p r e m o in zato j e posterska tehnika v bistvu dovolj preprosta in
dosegljiva vsakomur. Pri tem se p o n u j a j o številne možnosti, kako narediti poster ne
samo vsebinsko, ampak tudi likovno čim bolj dopadljiv. N i s m o se ukvarjali z
ugotavljanjem, kateri posterji so bili najbolj obiskani in zakaj, a zanesljivo so posamezni še posebej pritegovali pozornost. P o m e m b n a j e privlačnost problematike,
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metodologija in način predstavitve, preglednost in seveda kakovost ilustracij. Opazovalec j e najlaže primerjal med seboj več poročil o podobnih pojavih, na primer o
zemeljskih plazovih in usadih, ki so bili še posebej številni. Italijani so bili v tem
pogledu najštevilnejši. V dveh urah s e j e lahko m i m o posterjev gibalo veliko število
posameznikov, vendar j e intenzivnost takega spoznavanja in študija razmeroma
skromna, saj j e ob tolikšnem številu poročil na razpolago zelo malo časa. Toda posameznik lahko izbira med tistimi, ki ga najbolj zanimajo in se z avtorjem lahko tudi
pogovori, če ni preveč oblegan. N a razmeroma ozkem prostoru na ploščadi Inštituta
za fiziko p o d plastičnimi šotori j e bilo za posterje sicer dovolj prostora, ne pa za
udeležence, ki smo se prerivali skozi množico kot na kakšni preobljudeni mediteranski mestni ulici.
Lažje j e poročati o zunanjih vtisih kot pa o vsebini kongresa, saj j e bila pestrost
tematike izredno velika, kot sta pestra naš planet in n j e g o v o površje. Delovne sekcije
kongresa so imele sicer klasične naslove, a nekateri poudarki so iz njih vseeno
razvidni. V šestih dneh kongresa, z enim prostim dnevom, so si po vrsti sledile sekcije
za ledeniško, aridno in subaridno, fluvialno, tektonsko, kraško, obalno, podvodno,
tropsko, periglacialno in vulkansko geomorfologijo. Poleg njih so delovale še sekcije
o preperevanju in prsteh, aplikativni in teoretični geomorfologiji ter simpoziji o
geomorfologiji in okolju, inženirski geomorfologiji, o metodah in tehnikah v geomorfologiji, zemeljskih plazovih, geomorfoloških aspektih globalnih sprememb,
geomorfologiji in globalni tektoniki, razsežnostih in pogostosti geomorfoloških pojavov, gemorfologiji Antarktike in okrogla miza o geomorfoloških katastrofah v Evropi.
Z a p o s a m e z n e g a udeleženca j e bilo tega programa preveč, tako kot j e to na vseh
velikih kongresih. A prispevek k znanosti j e bil n e d v o m n o velik.
M e d strokovnimi vtisi, ki po nekaj tednih oziroma mesecih še ne m o r e j o biti povsem urejeni, avtor tega prispevka lahko navede na primer naslednje. Presenetilo j e
izredno veliko prispevkov italijanskih geomorfologov, med njimi j e bilo zlasti mnogo mladih, ne glede na spol. Kot j e bilo že omenjeno, njihovo pozornost pritegujejo
zlasti recentni geomorfološki procesi, poleg usadov in plazov še razvoj badlandov ali
"calane", poplave in kamniti ter blatni tokovi. Pokazali so tudi številne geomorfološke karte, k i j i h pogosto izdelujejo geomorfologi in geologi skupaj, oziroma jih
o b j a v l j a j o skupaj z geološkimi kartami. Veliko delo, zaradi bližine p o m e m b n o tudi
za nas, j e opravil prof. Castiglioni s padovske univerze, ki j e s sodelavci izdelal
g e o m o r f o l o š k o karto celotne Padske nižine (skupaj s Furlansko nižino). Razstavljene
j e bilo tudi precej nove raziskovalne tehnike, ki j o izdelujejo v sosednji državi za
o p a z o v a n j e geomorfoloških procesov.
M e d n a r o d n e m u združenju geomorfologov, ki j e pridruženo Mednarodni geografski uniji, od Bologne dalje načeluje kanadski g e o m o r f o l o g Olav Slaymaker (nasledil j e N e m c a Dietricha Barscha), sekretar združenja pa j e mladi poljski geomorf o l o g Piotr Migon. Čez štiri leta b o peti kongres g e o m o r f o l o g o v sveta na Japonskem,
za katero so se nacionalni delegati odločili med tremi kandidatkami (še Kitajska in
J u ž n a Afrika). Č e ne prej b o vsaj do takrat treba slovensko g e o m o r f o l o g i j o še bolj
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okrepiti in ji dati tudi formalni okvir. Ni dvoma, da so slovenska prizadevanja na
p o d r o č j u kraške geomorfologije p o tradiciji zelo velika in uspešna, toda v svetovnem
okviru s e j e treba uveljavljavljati tudi na drugih geomorfoloških področjih. Zato d v a
udeleženca iz Slovenije, A. Mihevc s posterjem o vrtačah na Krasu in podpisani s
posterjem o Geomorfologiji dolinskega o m r e ž j a Soče nista mogla predstaviti celotne
slovenske geomorfologije.
Jurij Kunaver

Problems of Megacities:
social inequalities, enviromenmental risks and
urban governance; Mexico, D.F.
Vsakoletno zasedanje delovne skupine Comission of Urban Development and
Urban Life Mednarodne geografske zveze j e od 11. do 15. avgusta 1997 gostil G e o grafski inštitut Univerze v Mexicu, D.F. Z a največje mesto na svetu, ki m u pripisuj e j o že 20 milijonov prebivalcev, j e to bil seveda malo p o m e m b e n dogodek, za
udeležence zbora pa podoben večini dosedanjih. Od njih se j e razlikoval predvsem
po manjši udeležbi evropskih geografov, zato pa jih j e bilo toliko več iz različnih
držav obeh Amerik in seveda kar precej iz Mehike same. In čeprav ostaja vodstvo
Komisije več let v istih rokah, ta čas ji predseduje francoska g e o g r a f i n j a Pumain
Denis ob pomoči Švicarja J. B. Racina, j e v vsebinskem pogledu m o g o č e opaziti, da
izginjata enotni koncept in kohezija, vse m a n j j e klasičnih urbanogeografskih tem in
tovrstne teorije, p a tudi metodologije. V kolikor pa do tega še prihaja, gre večinoma
za n a j b o l j pereče družbene, gospodarske in splošno urbanizacijske probleme. N a j v e č
pozornosti j e n a m e n j e n o problematiki razvoja velikih mest, t.i. megacitijev, ki vedno
bolj obvladujejo ves ostali prostor in pogosto prevladujejo tudi v poleogeografskih
raziskovanjih.
N a v e d b a nekaterih predstavljenih tem navedeno potrjuje: ekspanzija multinacionalnih finn v evropski urbani hierarhiji; smeri urabnizacije na Kitajskem; upravljanje
metropolitanske regije Porurje; upravljanje, učinkovitost in socialni položaj v velikih
urbanih aglomeracijah; kompleksnost in heterogenost v metropolitanskem prostoru;
tuje naložbe v metropolitanski regiji Monterrey; vpliv globalizacije na velemestno
obrobje, od glavnega do globalnega mesta in tako dalje. Maloštevilnim ekološko
obarvanim temam, ki so vse obravnavale zunajevropske primere, in redkim obravnavam raznovrstne druge problematike mest, lahko d o d a m o vrsto referatov o problematiki mehiških mest, seveda največ o Ciudad Mexicu. V večini tovrstnih referatov
seveda izstopajo socialni problemi, zlasti varnostna problematika v velikih mestih.
Razpravljalci so si bili na koncu enotni, da tarejo vsa mesta podobni problemi. Zato
so bile zanimive primerjave med latinskoameriškimi, južnoafriškimi in azijskimi
mesti, okolij torej, za katere so značilni izredna koncentracija prebivalstva in gospo261
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darstva, njihova skokovita rast, pa tudi porast ekoloških, varnostnih, socialnih, prostorskih in drugih problemov. Ob korektni organizaciji simpozija pa mestna ekskurzija še zdaleč ni izpolnila pričakovanj udeležencev, bila j e bolj " z g o d o v i n s k o "
naravnana in kot takšna sploh ni bila v soglasju s strokovnim programom seminarja.
Udeležba na takšnem zasedanju j e koristna in zanimiva ne le s strokovnega
vidika, temveč tudi zaradi stikov, ki se gotovo zelo obrestujejo. Tudi nastopanje na
takšnem svetovnem zboru strokovnjakov ni brez odmeva; podpisani j e poročal o
vplivu gospodarskih dejavnikov na preobrazbo slovenskih mest. In ni pričakovati
vračanja v obravnavo ožjih, predvsem teotetsko in metodološko naravnanih tematik,
in sicer zaradi samega razvoja obravnavanega objekta, zaradi splošnega p o v e z o v a n j a
in tudi zaradi procesa globalizacije, katere nosilci so j e d r a svetovne moči, mesta,
oziroma njihove aglomeracije. Kaže, da geografija ne more vztrajati le pri proučevanju ozkih problematik in posameznih pojavov, očitno se m o r a vključiti v vedno
bolj kompleksne interdisciplinarne raziskave urbanih sredin.
Mirko Pak

Poročilo o mednarodni konferenci C O N G E O ' 97
"Geografija podeželja in okolje"
Inštitut geonike iz Brna (dr. A. Vaishar s prizadevnimi sodelavci) j e med 15. in
19. septembrom 1997 pripravil drugo mednarodno konferenco C O N G E O ' 97 v
Valticah. Obravnavala j e večplastno problematiko podeželja, predvsem pa okoljske
razsežnosti. N a prvi moravski mednarodni geografski konferenci pred d v e m a letoma
pa j e bila v ospredju problematika mest. Vzorno organiziranega strokovnega srečan j a s e j e udeležilo približno 4 0 geografov in drugih strokovnjakov iz različnih evropskih držav, med njimi tudi dva iz Slovenije. Sodelovali so fizični in družbeni geografi ter raziskovalci, ki se ukvarjajo z regionalnimi analizami podeželja. Prirediteljem
j e uspelo pred srečanjem izdati zbornik, žal pa niso bili navzoči vsi avtorji prispevkov.
Strokovno srečanje j e potekalo v vsebinsko zaokroženih področjih, ki so obravnavali splošne probleme podeželja, regionalno problematiko podeželskih območij,
vprašanja varovanja pokrajine in ekologijo ter nacionalne probleme podeželja posameznih držav. Podeželje j e sicer tradicionalno vsebinsko polje geografije, konferenca pa j e posebno pozornost namenila njegovi večplastni vlogi v povezavi s kmetijstvom, rekreacijo in turizmom, širjenju mestnih dejavnosti v ruralno okolje ter
okoljevarstveni problematiki. Udeleženci so posebej podčrtali potrebo p o celostno
z a s n o v a n e m u proučevanju podeželja, prepletu gospodarskih, družbenih, infrastrukturnih in okoljskih razsežnosti.
Podeželje držav Evropske zveze in nekdanjih socialističnih srednje- in vzhodnoevropskih držav ima nekatere skupne lastnosti in vrsto razlik. Z okoljskega vidika j e
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skupna razmeroma visoka energetska in emisijska obremenitev mehaniziranega in
kemiziranega kmetijstva (visoka vsebnost težkih kovin, pesticidov in nitratov v prsti
in talni vodi). V celotnem podeželju Evrope j e kmetijstvo še vedno eden od stebrov
delovanja, čeprav zgublja osrednjo proizvodno vlogo. Kmetijstvo držav kandidatk za
polnopravno članstvo se srečuje s problemi u v a j a n j a tržnih zakonitosti ter številnimi
strukturnimi problemi, podeželje držav Evropske zveze pa tudi s problemi kmetijskih
presežkov in pritiskom nekmetijskih dejavnosti na podeželje. Udeleženci so se
strinjali z oceno, da bo proces prilagajanja kmetijstva držav kandidatk skupni kmetijski politiki Evropske zveze dolgotrajen, naporen in boleč proces. Deleži k m e tijskih površin, povprečne velikosti kmetij, raven kemizacije kmetijstva, gospodarski
in zaposlitveni p o m e n kmetijstva se med državami kandidatkami za polnopravno
članstvo v E Z namreč zelo razlikujejo. Tako j e v češkem kmetijstvu zaposlenih le
približno 5 % vseh zaposlenih, v romunskem pa več kot 35 %. Udeleženci so bili
mnenja, da bodo razen splošnih smernic približevanja skupni kmetijski politiki
potrebni tudi določeni posebni prijemi v posameznih državah.
Dr. Metka Špes in podpisani sta predstavila problematiko slovenskega p o d e ž e l j a
v luči pokrajinske ranljivosti.
Dušan Plut

Poročilo o m e d n a r o d n e m posvetu "Okoljska in komunalna problematika v
Srednji in Vzhodni Evropi po političnih spremembah", Frohnleiten (Avstrija),
2. do 4. oktober 1997
Oddelek za uporabno geografijo graškega geografskega inštituta j e pod vodstvom
neumornega prof. dr. W. Zsilincsarja pripravil mednarodni delovni kolokvij o
aktualnih vprašanjih okoljske politike in okoljskih razsežnostih komunalne problematike (zlasti ravnanja z odpadki) v nekdanjih socialističnih evropskih državah.
Srečanja se j e udeležilo okoli 30 strokovnjakov iz Avstrije, N e m č i j e . Madžarske,
Češke, Hrvaške in Slovaške, dejavno pa so sodelovali tudi deželni politiki avstrijske
Štajerske ter občine Frohnleiten. Prav neposredno srečanje stroke in politike na polju
komunale ter okolja j e prineslo živahno izmenjavo razmišljanj iz različnih zornih
kotov. Posebej velja podčrtati, da so bili navzoči avstrijski politiki izjemno solidno
seznanjeni s strokovnimi podlagami za reševanje perečih komunalnih problemov,
dodatno razsežnost v razpravi pa j e bila m o g o č a tudi zaradi navzočnosti direktorja
zasebnega komunalnega p o d j e t j a Saubermacher. Podjetje se u k v a r j a z reševanjem
problematike ravnanja z odpadki v Avstriji, pa tudi v nekaterih t.i. državah prehoda
(tudi v SV Sloveniji).
Udeleženci držav prehoda so nanizali vrsto podatkov o načinu ravnanja z odpadki ter spremembah, ki so v komunalni politiki nastale p o političnih in gospodarskih
spremembah. Skupna j e bila ugotovitev, d a j e (razen v Avstriji) ravnanje z odpadki
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okoljsko neprimerno, gospodarsko in surovinsko pa nesmotrno. Prevladuje neločeno
zbiranje komunalnih odpadkov, v vseh državah prehoda j e neposredno odlaganje
komunalnih (gospodinjskih in podobnih) o d p a d k o v še vedno daleč najpogostejša
oblika ravnanja. N a pretežno sanitarno neurejena, pogosto nezakonita in številna
odlagališča odpadkov se odlagajo tudi posebni in nevarni odpadki. Količine komunalnih odpadkov se povečujejo, surovinska (sekundarne surovine) in energetska (sežiganje) ponovna uporaba pa j e minimalna. Ker so odlagališča pogosto na hidrogeološko neprimernih območjih, brez zaščitne folije, prihaja do onesnaževanja talne vode
in drugih virov. V nekaterih državah, zlasti na območju nekdanje V z h o d n e Nemčije,
so poseben problem tudi stara okoljska bremena na nekdanjih vojaških površinah.
V Avstriji j e zelo razširjeno ločeno zbiranje komunalnih odpadkov, število sicer
urejenih komunalnih odlagališč se manjša, količina komunalnih o d p a d k o v dejansko
stagnira, delež ponovno uporabljenih komunalnih odpadkov (sekundarne surovine,
sežiganje odpadkov in proizvodnja energije) pa j e skoraj 50 %. O b s t a j a j o pa še
vedno določeni pomisleki glede sežiganja odpadkov, čeprav se j e Avstrija strateško
odločila tudi za takšen način g o s p o d a r j e n j a z odpadki. Zaradi skrajno strogih zakonskih določil pri odlaganju odpadkov in velikih d o h o d k o v občin, kjer so regionalna odlagališča, se p o s t o p o m a z m a n j š u j e nasprotovanje krajevnih prebivalcev. N a
o b m o č j u občine Frohnleiten j e več let osrednje regionalno odlagališče za deželo
Štajersko, ki j e okoljsko vzorno urejeno, občina p r e j e m a visoko rento, ki j o vlaga v
infrastrukturo ter gospodarstvo. Zato so se prebivalci na referendumu ponovno
pozitivno opredelili do odlagališča na njihovem ozemlju. Strokovno voden terenski
ogled odlagališča j e potrdil visoko raven sanitarne urejenosti odlagališča in primeren
način odlaganja skrbno nadzorovanih odpadkov.
Prof. dr. V. Premzl j e na mednarodnem kolokviju predstavil organiziranost in
problematiko ravnanja z odpadki v Mariboru, avtor prispevka pa slovensko strategij o ravnanja s komunalnimi odpadki.
Dušan Plut
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