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5. {tudentski geografski tabor »Bene{ka Slovenija – Robidi{~e 2001« in njegovi {tirje predhodniki
Bene{ka Slovenija, Italija, 1.–9. 7. 2001
Leta 1997 smo se znotraj tedanje [tudentske sekcije Ljubljanskega geografskega dru{tva (danes Dru{tvo mladih geografov Slovenije) odlo~ili, da za~nemo z organizacijo poletnih raziskovalno-geografskih
taborov. Leta 2001 je tako potekal `e peti tabor zapored in samo `elimo si lahko, da si bodo tabori v takem
tempu sledili tudi v prihodnje.
Izbira prvega tabora je bila preprosta, saj smo se Bla` Komac, Daniel Leskovic in Matija Zorn, ki
smo tabore organizirali, pozneje v {tudijskem procesu usmerili v predmet Geografija krasa. Takrat smo
zaradi naklonjenosti do krasoslovja izbrali za obmo~je prvega tabora mati~ni Kras (tabor Vilenica 1997).
^eprav smo vsi trije izraziti fizi~ni geografi, taborov nismo vodili deterministi~no, povezanih samo z eno
vejo geografije. Prav nasprotno: zastavili smo jih zelo na {iroko.
Na prvem taboru {e nismo imeli izdelane metodologije dela, velik problem je bilo tudi oblikovanje koncepta tabora. Prva mo`nost je, da si pred taborom zadamo nek konkreten problem, ki ga na
taboru sku{amo re{iti. Drug koncept, za katerega smo se odlo~ili mi, pa je, da sku{amo prek predavanj, terenskih ogledov in v stiku z ljudmi ~im bolj spoznati neko pokrajino. Smo namre~ mnenja, da
raziskovalno delo na obmo~ju, ki ga ne poznamo, ni mogo~e, dokler nekega obmo~ja poprej dodobra
ne spoznamo. S takim na~inom dela smo udele`encem sku{ali zagotoviti podlago za njihovo nadaljnje delo.
V naslednjih letih smo v pravilni matemati~ni smeri obkro`ili vso Slovenijo. Hoteli smo spoznati
obmejna, robna in depopulacijska obmo~ja, vzpostaviti stik s Slovenci v zamejstvu ter do`iveti sobivanje razli~nih narodnih in verskih skupnosti.
Leta 1998 smo v Beli krajini med drugim spoznali ve~ sto let staro pravoslavno srbsko skupnost
v Sloveniji, s Hrvati pa smo skupaj trepetali ob njihovem nastopanju na nogometnem svetovnem prvenstvu v Franciji. Naslednje leto smo se v Prekmurje med drugim podali ob osemdesetletnici priklju~itve
Prekmurja Sloveniji (1919–1999) in ob {tiridesetletnici dvojezi~nega {olstva v Prekmurju (1949–1999).
V prelomnen letu 2000 pa nas je ~akala osemdeseta obletnica koro{kega plebiscita (1920–2000), zato
smo obiskali slovensko in avstrijsko Koro{ko.
Z obletnicami smo imeli res sre~o! Sre~o pa smo imeli tudi z udele`enci in predavatelji (raziskovalci, krajevnimi politiki, doma~ini), saj so prvi pokazali veliko zanimanje za spoznavanje Slovenije,
drugi pa so nam rade volje vsako leto prisko~ili na pomo~.
Z leti se niso spreminjale le lokacije taborov, pa~ pa tudi oblike preno~i{~ in prehranjevanja. Za~eli smo s {otorenjem pred jamo Vilenico in jeda~o v lastni re`iji, nadaljevali naslednje leto na Sinjem
vrhu ob mno`ici nalivov in neviht, z isto obliko preno~evanja in z nenadejano prehrano pri eni izmed
doma~ink. Zaradi negativnih vremenskih izku{enj v Beli krajini smo v Prekmurju spali v telovadnici
dobrovni{ke osnovne {ole, hrano pa so nam pripravljali v bli`nji gostilni. Na Koro{kem smo za preno~evanje uspeli najeti taborni{ko ko~o, hrano pa so nam pripravljali v planinski ko~i na Naravskih
ledinah. Zadnji tabor je potekal v zasebni hi{i na Robidi{~u.
Prvi tabor, ki smo ga poimenovali »Vilenica '97«, po jami Vilenici, pred katero smo {otorili, je potekal od 22. do 26. julija 1997 na obmo~ju med Trnovskim gozdom in Brkini, z glavnim poudarkom na
Krasu. Tabor je potekal v obliki terenskega dela, terenskih ogledov in predavanj povabljenih predavateljev. Namen tabora je bil poglobiti znanje o krasu in Krasu.
Drugi tabor, ki je potekal na Sinjem Vrhu pri Vinici v Beli krajini od 6. do 11. julija 1998, smo po
Tonetu Seli{karju poimenovali »De`ela zlatih src«. Tudi ta tabor smo organizirali Bla` Komac, Daniel
Leskovic in Matija Zorn. Tokrat je bil osnovni namen tabora spoznati slovensko pokrajino, v kateri ve~ina udele`encev tabora sploh {e ni bila. Primerno se nam je zdelo obmo~je predstaviti s ~im {ir{im,
geografskim pogledom. Medse smo zato povabili profesorje, kolege in doma~ine, skratka tiste, ki so
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nam vedeli veliko povedati o Beli krajini. Prve dni smo se v glavnem s terenskim delom osredoto~ili
na fizi~nogeografske zna~ilnosti Bele krajine. Gostje so nam predstavili geolo{ke, geomorfolo{ke, hidrolo{ke, speleolo{ke in hidrogeografske zna~ilnosti. Drugi del tabora pa smo spoznavali dru`benogeografski
zna~aj te obmejne pokrajine predvsem z vidika turizma, geografije naselij ter etnolo{kih in etni~nih
posebnosti. Tabor smo sklenili z ogledom kanjona reke Kolpe od Starega trga vse do Osilnice in doline ^abranke. Udele`enci, v glavnem {tudenti geografije, so nekaj prijetnih dni prebili pod {otori in
v intenzivnem sodelovanju z doma~ini. Udele`enci tabora smo bili zelo le sprejeti in smo se po~utili,
kot da bi bili Belokranjci.
Tretji poletni tabor {tudentov geografije (3. geográfiai ifujsagi nyári tábor Prekmurje/Muravidek
'99) v organizaciji Dru{tva mladih geografov Slovenije in pod vodstvom Bla`a Komaca, Daniela Leskovica, Tine [etine in Matije Zorna je potekal v obmejni slovenski pokrajini. Na narodnostno me{ano
obmo~je v Dobrovnik/Dobronak v Prekmurje smo se podali ravno ob osemdeseti obletnici priklju~itve te pokrajine Sloveniji in {tirideseti obletnici uveljavitve dvojezi~nega {olstva v Prekmurju. Tabora,
ki je potekal od 6. do 12. julija 1999, so se udele`ili v glavnem {tudenti geografije. V sedmih dneh tabora
smo gostili kar 13 predavateljev. Glavni poudarki tabora so bili problematika obmejnosti in dvojezi~nost na obeh straneh meje, u~enje o sobivanju razli~nih narodnih in verskih skupnosti, spoznavanje
zgodovine in etnolo{kih zna~ilnosti Prekmurja, pa tudi ekolo{kih in naravnogeografskih razmer v pokrajini. Na{a zvedavost nas je peljala tudi onstran meje v slovensko Porabje. Ob koncu tabora je ve~ina
udele`encev izrazila upanje in pri~akovanje po nadaljevanju tovrstnih aktivnosti na{ega dru{tva.
^etrti tabor je organizirala nekoliko spremenjena in raz{irjena ekipa v sestavi Martina Frelih, Bo{tjan Kerbler-Kefo, [pela Kumelj, Du{an Pra{nikar, Nata{a Ravbar in Matija Zorn. Tabor, ki je potekal
med 4. in 12. julijem 2000, smo poimenovali »Koro{ka 2000«, po regiji, ki smo jo `eleli spoznati. Tabor
je imel sede` na Obretanovem na pobo~jih Ur{lje gore, na{e interesno obmo~je po so bile slovenska
in avstrijska Koro{ka ter [ale{ka dolina. Osnovni poudarki tabora so bil na prekmejnem sodelovanju
med Avstrijo in Slovenijo, na manj{inskih vpra{anjih in na degradaciji okolja.
Organizacijo petega geografskega tabora »Bene{ka Slovenija – Robidi{~e 2001«, ki je potekal med
1. in 9. julijem 2001, je prevzela nova ekipa v sestavi Sta{a Mesec, Du{an Pra{nikar, Mitja Prelov{ek in
Simon [kvor. @e ime tabora pove, da se je dogajal predvsem v Breginjskem kotu in Bene{ki Sloveniji.
Organizatorjem je prvi~ uspelo izdati bilten o taboru. Tudi nova ekipa je obdr`ala podoben na~in dela,
saj so tesno sodelovali z doma~ini in ustanovami doma in v tujini. Udele`enci tabora so skupaj z doma~ini pripravili {e odmevno dobrodelno prireditev.
Vesela sva, da se je ideja, ki smo jo skupaj z Danielom Leskovicem zastavili pred petimi leti, prijela. Novi ekipi pa `eliva, da bodo ob desetletnici taborov tudi oni z veseljem pri~akovali novo petletko.
Matija Zorn in Bla` Komac
Razstava zemljevidov Pietra Coppe
Piran, 12. 7. 2001
Od 12. 7. 2001 do 15. 8. 2001 je bila v Galerija Hermana Pe~ari~a v Piranu razstava zemljevidov Pietra Coppe. To je nova galerija v izredno lepo obnovljeni stavbi ob morju. Razstavljene so bile velike
fotografske pove~ave vseh zemljevidov Pietra Coppe, ki jih hrani Piranski pomorski muzej »Sergej Ma{era«. Ob razstavi je bil natisnjen bogat katalog z naslovom »PETRUS Coppus fecit: De summa totius
orbis«. Ta je veliko ve~ od obi~ajnega razstavnega kataloga, saj obsega kar 62 strani A4 formata. Uredila ga je Nadja Ter~on. Kot je v teh krajih navada in ker je bila razstava pripravljena v okviru sodelovanja
z Benetkami (projekt CULTUCADSES), je katalog natisnjen v slovenskem in italijanskem jeziku. Dodana pa sta {e povzetka v angle{~ini in nem{~ini.
V prvem delu kataloga so sodelavci piranskega Pomorskega muzeja »Sergej Ma{era«, Nadja Ter~on, Flavio Bonin in Peter ^er~e, opisali `ivljenje in delo Pietra Coppe ter podobo knjige, ki je po mestu
hranjenja, dobila vzdevek »Piranski kodeks«.
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Pietro Coppo je bil verjetno rojen leta 1469 in je do~akal lepo starost 87 let; umrl je verjetno leta 1556.
Danes je Coppa cenjen kot eden najbolj pomembnih horografov in kartografov vseh ~asov. ^lovek, ki
je kljub temu, da je `ivel v majhnem istrskem mestu Izoli, dale~ pro~ od velikih trgovskih, kulturnih,
umetnostnih in znanstvenih sredi{~, vendarle bil v centru kartografskega dogajanja. Izdelal je ve~ kartografskih mojstrovin ter s svojim delom dosegel svetovno slavo. ^eprav so njegove podatke uporabljali
in citirali `e prej, pa ga je iz pozabe potegnil {ele Pietro Stancovich, ki je leta 1829 napisal in izdal biografije pomembnih Istranov, med njimi tudi Coppovo, ter Attilia Degrassi, ki je stoletje kasneje, leta 1924,
objavil Coppovo biografijo in prepise arhivskih dokumentov, ki se nana{ajo nanj in ~lane njegove dru`ine. Zanimivo je, da sta med letoma 1984 in 1986 Luciano Lago in Claudio Rossit v sodelovanju s Centro
di ricerche storiche iz Rovinja, ki je projekt vodil, in Pomorskim muzejem »Sergej Ma{era« iz Pirana,
ki je omogo~il znanstveno obdelavo Coppovega Piranskega kodeksa, izdala bogato {tudijo o `ivljenju
in delu Pietra Coppa ter faksimile njegovih petnajstih unikatnih lesoreznih kart. Prav s tem projektom je Coppovo delo po dolgem ~asu znova do`ivelo osmislitev, {ir{e ovrednotenje ter popularizacijo
med strokovno javnostjo. Na `alost pa je bil ta, sicer izjemno lepo izdelan faksimile, natisnjen v razmeroma majhnem {tevilu izvodov in zato manj dostopen {ir{i javnosti. To vrzel pa nekako zapolnjuje
prav razstavni katalog, ki ima na koncu celostranske reprodukcije devetih najzanimivej{ih zemljevidov.
Pietro Coppa se je rodil v Benetkah v ugledni patricijski dru`ini. V Benetkah je {tudiral pri uglednem
Marcantoniu Sabellicu, najve~jem humanistu, ki je takrat `ivel v tem mestu. Preu~eval je zemljepis in
druge tedanje znanosti. Med drugim je prebiral Plinijevo Historio Naturalis, ki je celo `ivljenje vplivala nanj in njegovo delo. Po kon~anem {tudiju je Coppo razmeroma veliko potoval. Zelo zgodaj se je
odpravil po Italiji, preplul je celotno Sredozemsko morje, bil je v Lombardiji, plul po reki Pad, bil v Rimu
in dvakrat na Kreti, kjer je pre`ivel {est let pri svojem stricu, obiskal je Neapelj in mnoge druge kraje.
Po vrnitvi v Benetke se je pre`ivljal z opravljanjem slu`be podestatovega pisarja v razli~nih mestih. Prav
ta slu`ba je njegovo `ivljenjsko pot usmerila v Izolo, kjer se je po poroki stalno naselil. Zelo verjetno
je zasluga njegovih dedi~ev, da je ta knjiga postala last piranske mestne knji`nice (Biblioteca Civica).
Ta knji`nica je bila ustanovljena v 17. stoletju in njen fond se je v glavnem bogatil z darovi bogatih me{~anov.
Coppa je v Izoli po njegovih lastnih trditvah napisal ve~ knjig, ki so mu prinesle svetovno slavo:
De toto orbe (1518–1520), De Summa totius orbis (1524–1926), Portolano (1528) in Del sito de Listria
(1529, 1540). Prva knjiga De toto orbe je njegovo najobse`nej{e delo. To je rokopis v latin{~ini z 22 ro~no izdelanimi kartami. Ohranjena sta le dva primerka: prvi je v Mestni knji`nici v Bologni in drugi
v Nacionalni biblioteki v Parizu. Ta knjiga ni bila nikoli natisnjena. Druga knjiga De Summa totius orbis
je nekak{en povzetek prve knjige in je ohranjena v treh primerkih v Parizu, Benetkah in Piranu. Tretja knjiga Portolano je bila izdana leta 1528 v Benetkah, ohranjena pa sta le dva tiskana izvoda (Benetke
in London), dva rokopisna izvoda v Parizu, del knjige pa je ohranjen kot del Piranskega kodeksa v Piranu. Njegova zadnja knjiga Del sito de Listria je nastala leta 1529, natisnjena pa je bila v Benetkah leta 1540.
To je izredno natan~en in zanesljiv potopis Istrskega polotoka.
Piranski kodeks je v osnovi sestavljen iz dveh delov. V prvem je povzetek najobse`nej{ega Coppovega dela De toto orbe, ki je razdeljen na {tiri knjige. V uvodnem delu je poglavje o ob~i geografiji,
kozmografiji in geocentri~nem sistemu. Sledi drugo poglavje, ki je posve~eno Evropi, tretje Afriki in
~etrto Aziji. Temu je dodana knjiga Portolano, ki podrobno opisuje pomorske poti, pristani{~a, razdalje in podobno. Tema, v bistvu dvema Copovima knjigama, je dodana {e zbirka petnajstih zemljevidov,
med njimi tudi zemljevid son~nega sistema, zemljevid takrat znanega sveta in podrobni zemljevid Istre.
Ohranjena je samo ta zbirka zemljevidov, ki ka`e na poskus izdaje kompleksne zbirke zemljevidov, torej
pravega atlasa. Zato lahko upravi~eno sklenemo, da je v Pomorskem muzeju »Sergeja Ma{ere« v Piranu v Piranskem kodeksu ohranjena zbirka 15 zemljepisnih kart, kar pomeni celo prvi moderni tiskani
atlas na svetu sploh. Vsekakor pa je Piranski kodeks v celoti najdragocenej{i kartografski dokument,
ki je ohranjen na ozemlju Republike Slovenije in seveda izjemen dokument svetovne kulturne dedi{~ine.
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Zgodovinski in znanstveni pomen dela Pietra Coppe je nedvomno izjemen. Bil je zelo ploden pisec,
saj je v prvi polovici 16. stoletja napisal kar {tiri knjige, kar je za tisti ~as izredno veliko. Nadalje je pomembno, da je s svojim delom zapustil prvi opis takrat znanega sveta, neodvisno od Ptolemeja in ponatisa njegove
Geografije iz leta 1477. Razumljivo je, da njegovo delo temelji na dobrem poznavanju anti~nih in sodobnih piscev. V svoje delo je vgradil osebne izku{nje popotnika in raziskovalca. Ta knjiga je nastala v ~asu,
ko je {e vedno veljalo prepri~anje, da so dela anti~nih klasikov dovolj dobra in lahko zadovoljujejo vse
`elje po znanju o Zemlji. Coppo pa je pripadal tisti manj{i skupini u~enjakov, ki so z lastnim raziskovanjem pri{li do novih pogledov. To je ~as za~etka velikega razvoja kartografije, ki so ga spodbujala nova
odkritja, nove tehni~ne in navigacijske pridobitve ter iznajdbe. Benetke so bile v tem obdobju veliko gospodarsko in dru`beno pomembno sredi{~e z zelo razvito izdajateljsko in tiskarsko dejavnostjo.
V razstavnem katalogu je Jedert Vodopivec iz Arhiva Slovenije podrobno opisala in analizirala tudi
fizi~no podobo Piranskega kodeksa. Dodan je {e pou~en slovar~ek 42 izrazov, ki se uporabljajo pri takih
knjigah. Temu sledi zanimiv prispevek Janeza Per{i~a s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je
orisal zgodovino Istre v Coppovem ~asu. Prav ta celovit prikaz `ivljenja, dela in obdobja, v katerem je
Coppa ustvarjal, je najve~ja vrednota tega razstavnega kataloga. Prav na koncu so dodane {e dokaj kvalitetne reprodukcije devetih od petnajstih Coppovi zemljevidov, in to so: geocentri~ni sistem, karta Sveta,
Britansko oto~je in Irska, Istra, Sredozemlje, srednja in ju`na Italija z otokoma Sicilijo in Sardinijo, Jadranska obala od Benetk do Ravene, Kreta in navigacijska karta Jadranskega morja.
Milan Oro`en Adami~
Stanovska priznanja slovenskim geografom v letu 2001
Ljubljana, 27. 9. 2001
Na rednem letnem ob~nem zboru Zveze geografskih dru{tev Slovenije, ki je bil 22. marca 2001 v Ljubljani, je bilo soglasno podeljeno ve~ stanovskih priznanj. Ve~ina odli~ij je bila dobitnikom vro~ena v okviru
12. Ile{i~evih dnevov.
Priznanje ~astni ~lan ZGDS je prejel dr. Zlatko Pepeonik, redni profesor na Oddelku za geografijo
Prirodoslovno-matemati~ne fakultete zagreb{kega Vseu~eli{ta. Priznani in v svetu uveljavljeni univerzitetni u~itelj ter raziskovalec na podro~ju turisti~ne, socialne in regionalne geografije ima neprecenljive
zasluge za mnogovrstna sodelovanja med slovenskimi in hrva{kimi geografi in {tudenti geografije obeh
dr`av. Od leta 1997 je tudi ~lan mednarodnega uredni{kega odbora Geografskega vestnika.
Ile{i~evo priznanje, ki je na{e najvi{je odli~je za dose`ke na podro~ju geografskega izobra`evanja
v Sloveniji, je dobil profesor geografije in zgodovine Franjo Kara`inec, upokojeni ravnatelj osnovne
{ole bratov Polan~i~ev v Mariboru. Z njegovim vztrajnim delom so povezana nova, preurejena ali posodobljena {olska poslopja v Koprivni in ^rni na Koro{kem, Jakobskem Dolu, [martnem ob Paki in
Mariboru. Povsod, kjer je slu`boval, se je zavzemal za uveljavitev sodobnih didakti~nih na~el in pristopov, za strokovno izobra`ene, razgledane in usposobljene u~itelje ter za ustvarjalno in tovari{ko vzdu{je
v celotnem {olskem kolektivu.
Melikovo priznanje, ki je najvi{je stanovsko odli~je za znanstvenoraziskovalne izsledke, sta prejela dr. Bo`idar Kert, profesor geografije na Pedago{ki fakulteti Univerze v Mariboru v pokoju, in Milan
Natek, strokovni sodelavec s specializacijo Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU v pokoju. V osredju raziskovalnega dela dr. B. Kerta so bili regionalno-geografski prikazi, najraznovrstnej{a
geografska problematika Slovenskih goric, celostne osvetlitve geografskih zna~ilnosti in posebnosti razvitih in zaostalih predelov, melioracijskih obmo~ij, pokrajinskih u~inkov zemlji{ko-posestnih komasacij.
Milan Natek je v svojem raziskovalnem delu obravnaval geografsko problematiko pode`elja, prebivalstvene in naselbinske zna~ilnosti, regionalnogeografske osvetlitve posameznih obmo~ij, poplavna
obmo~ja in vremenske ujme.
Priznanje zlata plaketa ZGDS je dobil Zemljepisni muzej Slovenije pri In{titutu za geografijo. Od
njegove ustanovitve leta 1946 pa vse do danes je bil Zemljepisni muzej Slovenije z vsem svojim delom
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(zbiranje, urejanje, preu~evanje, shranjevanje in predstavljanje gradiva o zgodovini slovenske geografije, popularizacija stroke, sodelovanje z doma~imi in tujimi zavodi in ustanovami in podobno) med
pomembnimi nosilci, usmerjevalci in kazalci razvoja sodobne geografske misli na Slovenskem.
Priznanje pohvala ZGDS, ki je namenjena posameznikom ali dru{tvom za ve~letno uspe{no in odmevno delo na najrazli~nej{ih podro~jih geografije in njene stanovske povezanosti, je bilo podeljeno petim
posameznikom in dvema dru{tvoma. Ljubljansko geografsko dru{tvo je prejelo pohvalo ZGDS za uspe{no pripravo in odmevno izvedbo 18. zborovanja slovenskih geografov v Ljubljani ter za vsebinsko
dragocen in oblikovno privla~en zbornik – knjigo, ki pomeni izviren prispevek h geografski monografiji na{e prestolnice Ljubljane. Dru{tvo mladih geografov Slovenije, ki v svojih vrstah zdru`uje `e ve~
kot 100 ~lanov, jo je dobilo v zahvalo za pripravo in izvedbo 12. letnega evropskega kongresa EGEA
(European Geography Association for Students and Young Geographers), ki je potekal v Bohinju od 30. 9. do
6. 10. 2000 pod naslovom »Evropa na razpotju«. To sre~anje 120 mladih geografov iz 23 evropskih dr`av
je naletelo tudi na izreden odmev v na{ih sredstvih obve{~anja. Pohvalo ZGDS so prejeli tudi trije ~lani
Dru{tva mladih geografov Slovenije, in sicer Uro{ Brankovi~, Miha ^elik in Primo` Pipan. Vsi trije so
bili izredno dejavni, organizacijsko nadpovpre~no prodorni, strokovno uspe{ni in vsestransko anga`irani ~lani svojega dru{tva. Njihova najve~ja je zasluga za uspe{no pripravo in odmevno izvedbo 12. letnega
geografskega kongresa EGEA pri nas v Sloveniji v jeseni leta 2000. Pohvalo je prejela tudi Mimi Urbanc,
asistentka na Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC SAZU. @e ve~ let je prizadevna, delovna in
vestna ~lanica LGD in odgovorna sodelavka ZGDS. Odlikuje se kot vestna in odgovorna urednica spletnih strani svojega mati~nega dru{tva in Zveze. S svojim pionirskim, poglobljenim in marljivim ter a`urnim
delom je nemalo prispevala k uveljavitvi novega informacijskega medija tudi v slovenski geografski stroki.
Milan Natek in Milan Oro`en Adami~
Priznanja Dru{tva u~iteljev geografije Slovenije za leto 2001
Ljubljana, 27. 9. 2001
Ena prvih ve~jih akcij Dru{tva u~iteljev geografije Slovenije od ustanovitve jeseni 1998 do danes
je bila podelitev priznanj zaslu`nim u~iteljem geografije, pa tudi podjetjem, ustanovam in posameznikom – negeografom, ki je bila 27. septembra 2001 v okviru 12. Ile{i~evih dnevov na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani. Dru{tvo u~iteljev geografije Slovenije (v nadaljevanju DUGS), ki trenutno zdru`uje okrog 60 ~lanov in kot pridru`en ~lan Zveze geografskih dru{tev Slovenije opravlja tudi funkcijo
Komisije za geografsko vzgojo in izobra`evanje, si je podelitev priznanj postavilo kot eno svojih prioritetnih nalog. Ustanovil jih je po temeljitem premisleku, saj doslej u~itelji geografije samo s svojim
nadpovpre~no uspe{nim pedago{kim delom pove~ini niso bili upravi~eni do priznanj ZGDS, ~e niso
bili hkrati aktivni v enem ali drugem geografskem dru{tvu, sekciji ali v organih ZGDS. S tem so priznanja DUGS-a zapolnila veliko vrzel v dosedanjem sistemu geografskih priznanj, saj imajo ne samo
namen priznavati minule zasluge ampak tudi vzpodbujati k ~im bolj kakovostnemu pedago{kemu delu
na podro~ju geografije.
Priznanja naj bi torej prejemali najbolj uspe{ni u~itelji geografije v razli~nih obdobjih svojega delovanja in za razli~no nadpovpre~no kakovostno strokovno pedago{ko delo na vseh vrstah {ol v Sloveniji,
na primer kot uspe{ni u~itelji geografije v naj{ir{em pomenu besede, kot inovatorji, kot vodje {tudijskih skupin, kot mentorji geografskih kro`kov, kot mentorji uspe{nim u~encem ali dijakom na
tekmovanjih, pri raziskovalnih nalogah, kot mentorji v okviru gibanja znanost mladini, kot vodje strokovnih ekskurzij, vodje raziskovalnih taborov, kot uspe{ni avtorji geografskih u~benikov, avtorji
~lankov, knjig in u~nih pripomo~kov s podro~ja {olske geografije, kot nosilci doma~ih ali mednarodnih geografskih akcij in prireditev ter pospe{evalci mednarodnih zvez na podro~ju {olske geografije,
kot mentorji {tudentom in pripravnikom, kot nosilci ali izvajalci strokovne in organizacijske dejavnosti na podro~ju u~nih na~rtov, kot aktivni in uspe{ni zagovorniki izbolj{anja polo`aja {olske geografije
in u~iteljev geografije v {oli in v javnosti in podobno.
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Utrinek s podelitve priznanj Dru{tva u~iteljev geografije Slovenije (od leve: Metka Sev~nikar Krasnik,
dr. Tatjana Resnik Planinc in dr. Jurij Kunaver).
DUGS lahko podeljuje priznanja tudi posameznim avtorjem ali avtorskim skupinam uspe{nih u~benikov in drugih didakti~nih pripomo~kov, zalo`bam za posebej uspele projekte na podro~ju {olske
geografije in podjetjem, ki se ukvarjajo z u~no tehnologijo. DUGS lahko podeli priznanje tudi posameznikom ali organizacijam in ustanovam, ki so vidno prispevali k napredku geografskega {olstva ali
ga aktivno podpirajo ali so doprinesli k razvoju didaktike geografije in znanstvenega raziskovanja na
tem podro~ju. DUGS lahko podeli priznanje tudi {tudentom geografije za posebej uspele projekte ali
diplomske naloge iz didaktike geografije oziroma {olske geografije.
Ko smo se v DUGS-u odlo~ali o vrstah in rangiranju priznanj, nismo mogli mimo stopnjevanja,
ki je v rabi marsikje drugod. Pohvale smo delili na a. skupino osebnih pohval, torej za u~itelje, {tudente in posameznike, negeografe. Druga skupina pohval, b., je namenjena ustanovam in podjetjem ter
skupinam. Nato sledijo naslednja vi{ja priznanja: Priznanje dr. Jakoba Medveda za nadpovpre~no uspe{no pedago{ko delo za u~itelje geografije s praviloma ve~ kot 10 let delovne dobe. Naslednje je Priznanje
Janeza Jesenka za nadpovpre~no uspe{no pedago{ko delo za u~itelje geografije s praviloma ve~ kot 20 let
delovne dobe. Najvi{je osebno priznanje pa je Posebno priznanje Bla`a Kocena za `ivljensko delo z ve~
kot 30 let delovne dobe ali za izjemne dose`ke na podro~ju {olske geografije. Najvi{je priznanje za posameznike ali skupine, ki delujejo zunaj {olstva in ustanove ter podjetja, ki so dalj ~asa na razli~ne na~ine
vidno ali izjemno prispevali k napredku geografskega {olstva in ga aktivno podpirajo, ali so doprinesli k razvoju didaktike geografije in njenega znanstvenega raziskovanja, je Listina oziroma plaketa kakovosti
DUGS-a. Ta letos {e ni bila podeljena.
Naj utemeljimo {e nazive posameznih priznanj. Bla` Kocen (1821–1871), rojen v Hotunjah pri Ponikvi, je bil najplodovitej{i didaktik, geograf in kartograf slovenskega porekla v 19. stoletju, ki je ve~ino
svojega `ivljenja deloval v Olomoucu in na Dunaju. Po nekaterih sodbah je bil »najpomembnej{i srednjeevropski avtor na podro~ju {olske geografije v drugi polovici 19. stoletja«, ki je najbolj zaslovel s svojim
atlasom, ki je do`ivel 56 izdaj. Poleg tega je izdal 11 u~benikov z mnogimi ponatisi.
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Janez Jesenko (1838–1908), ki je pou~eval v Gorici, je izdal prvi Ob~ni zemljepis (1873) v sloven{~ini,
nato pa Prirodoznanski zemljepis. Izdal je Terminologijo v Ob~nem zemljepisu (1873) in Prirodoznanskem
zemljepisu (1874), ki sta po besedah dr. V. Bohinca (1925) klasi~ni knjigi slovenske geografije. Njegove so tudi Zemljepisne za~etnice za gimnazije in realke ter Zemljepis za drugi in tretji razred srednjih
{ol (1883). Uvedel je mnogo novih slovenskih zemljepisnih terminov, ki so {e vedno v rabi.
Dr. Jakob Medved (1926–1978) je bil kot visoko{olski u~itelj didaktike geografije in regionalne geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prvi in najbolj vnet pospe{evalec
in zagovornik didaktike geografije kot znanstvene discipline v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Proslavil se je tudi z Velikim atlasom sveta (Mladinska knjiga 1972), Atlasom sveta za osnovne in srednje
{ole (Mladinska knjiga 1979) ter {tevilnimi ~lanki in razpravami o didaktiki geografije in {olski geografiji.
Poleg izbranih treh imen znamenitih {olskih geografov in didaktikov smo v Komisiji za priznanja
DUGS-a razpravljali {e o drugih znanih imenih geografov, ki jih bo treba upo{tevati ob morebitni ustanovitvi {e kak{ne vrste priznanja ali prireditve.
Osebne pohvale so prejeli: Ro`le Bratec-Mrvar za diplomsko delo o Bla`u Kocenu, Nata{a Mar~i~
iz prve gimnazije v Celju za pedago{ke uspehe, ter Vekoslav Kebe, direktor Zavoda za ohranjanje kulturne in naravne dedi{~ine iz Dolenjega jezera za model Cerkni{kega polja in prispevek k {irjenju znanja
o notranjskem krasu.
Pohvale so prejeli {e: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete za organizacijo Ile{i~evih dnevov,
Republi{ka maturitetna komisija za geografijo za uspe{no delo med letoma 1992 in 2000 ter Izobra`evalno zalo`ni{tvo zalo`be DZS, Mladinska knjiga zalo`ba, zalo`ba Modrijan in zalo`ba U~ila za dose`ke
v zadnjih desetih letih pri izdajanju geografskih u~benikov in u~nih pripomo~kov.
Priznanje dr. Jakoba Medveda so prejeli: Vilma Vrta~nik Mer~un (O[ Rodica), Fikreta Markovi}
(O[ F. Bevk, Ljubljana), Karmen Simoni~ Mervic (O[ ^rni Vrh nad Idrijo), Matja` Napokoj (Srednje{olski center PET, Ljubljana), Da{a [ter (O[ Naklo pri Kranju) in Ljubica Zornik (O[ D. Kumar,
Ljubljana).
Priznanje Janeza Jesenka so prejeli: Marjana Barbi~ (O[ D. Muniha, Most na So~i), Nevenka Cigler
(Zavod Republike Slovenije za {olstvo, enota Kranj), Toma` Dobov{ek (Novo mesto), Alenka Drago{
(Gimnazija [entvid pri Ljubljani), Branko Kandri~ (Prva gimnazija Maribor), Marjan Lu`evi~ (Gimnazija [kofja Loka), Slava Obradovi} (Kranj), Divna Ognjanovi} (O[ Polje, Ljubljana), Marta Oti~ (O[
F. Pre{eren, Maribor), Sonja Vusi~ (O[ A. Besednjak, Maribor), Rozalija Klasinc (Maribor), Ro`ica Zak{ek (O[ Trebnje) in Jo`e @umer (O[ Du{ana Bordona, Koper).
Posebno priznanje Bla`a Kocena so prejeli: mag. Slavko Brinovec (Kranj), Marjan Dobov{ek (Novo
mesto), mag. Marija Ko{ak (Ljubljana) in Ludvik Olas (Maribor).
Iskreno ~estitamo!
Jurij Kunaver
Odkritje spomenika Francetu Planini
[kofja Loka, 28. 9. 2001
V [olski ulici v [kofji Loki je bila jeseni 2001 prijetna slovesnost ob odkritju spomenika prof. Francetu Planini, ki jo je vodil Jurij Svolj{ak. Ob citranju doma~ih vi` iz Sel{ke in Poljanske doline so nastopili
tudi plesalci s kopico doma~ih plesov. Prireditve se je, ob lepem jesenskem son~nem popoldnevu, udele`ilo veliko ljudi, in to ne le krajanov [kofje Loke. Predsednik Muzejskega dru{tva [kofja Loka Pavel
A. Florjan~i~ je orisal zamisel o postavitvi aleje lo{kih pomembnih osebnosti. Na ta na~in se `eli [kofja Loka oddol`iti in ohraniti spomin na svoje izjemne some{~ane, ki so z delom in ustvarjalnostjo prispevali
k razvoju mesta. Slavljenec se je rodil v [kofji Loki 29. 9. 1901, leta 1971 pa je postal ~astni ob~an [kofje Loke. Spomenik je odkril `upan Igor Draksler, ki je pod~rtal, da je to `e drugi spomenik v vrsti obele`ij
nastajajo~e aleje. Prvega so postavili leta 2000 ob ob~inskem prazniku v spomin na akademskega kipar-
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Spomenik Francetu Planini v [kofji Loki.
ja Toneta Logondra. Avtor obeh dosedanjih obele`ij je doma~in, akademski kipar Metod Frlic. Prihodnje leto je v na~rtu postavitev spomenika zgodovinarju dr. Pavlu Blazniku in po tem morda pesniku,
literarnemu zgodovinarju dr. Tinetu Debenjaku, ki sta skupaj s Planino pred 2. svetovno vojno ustanovila Muzejsko dru{tvo. Muzejsko dru{tvo je {e danes nekak{en motor pestrega kulturnega dogajanja
v mestu. France Planina je v njem dolgo marljivo in po`rtvovalno delal kot gospodar in podpredsednik. Zelo pomembno je bilo tudi njegovo uredni{ko delo pri Lo{kih razgledih, v katere je napisal veliko
prispevkov. Umrl je v enaindevetdesetem letu v Ljubljani 14. 1. 1992.
Geografi se ga spominjamo kot {tudenta prve generacije geografov na ljubljanski univerzi, ki je med
letoma 1922 in 1925 ustanovila Geografsko dru{tvo Slovenije in Geografski vestnik. En semester je poslu{al predavanja tudi na münhenski univerzi. To je bil zanj in njegove vrstnike izjemen ~as, ki ga je
zaznamoval za celo `ivljenje. Ni dvoma, da danes uvr{~amo Planino med nestorje slovenske znanstvene in obenem {olske geografije. Manj znano je, da je bil Planina tudi biolog in se je {ele kasneje prvenstveno
usmeril v geografijo. Ve~ino svoje poklicne kariere je bil profesor in pedagog, ~eprav je bil nekaj ~asa
po letu 1953 tudi ravnatelj Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani.
V geografiji je bil ustvarjalen sopotnik pri delu z dr. Valterjem Bohinjcem in dr. Romanom Savnikom. S prvim sta vrsto let sodelovala pri izdelovanju najrazli~nej{ih zemljevidov slovenskega ozemlja.
Od teh je morda najbolj znan stenski {olski zemljevid v merilu 1 : 150.000, ki ga je kartografsko udejanjil Ivan Selan in se z nekaterimi manj{imi dopolnitvami {e danes uporablja v slovenskih {olah.
S Savnikom je sodeloval pri prvem Krajevnem leksikonu Slovenije. Ta dva podviga sta ob Melikovi regionalni monografiji gotovo najve~ja dose`ka stroke in obdobja, v katerem so bili ustvarjeni. Planina je
kot srednje{olski profesor podrobno poznal didakti~ne probleme {olske geografije in se je zavedal izjemne pomembnosti zemljevida za razumevanje in pojasnjevanje geografskih vsebin, problemov. V ~asu
ro~nega izdelovanja zemljevidov, ob omejenih sredstvih in najrazli~nej{ih tehni~nih problemih je bila
to zelo zapletena naloga, ki se je zdela skorajda neuresni~ljiva. Tu je na mestu priznanje Ivanu Selanu
in kasneje dr. Marku @erovniku, ki sta vedno uspela razre{iti {tevilne tehnolo{ke probleme.
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Zve~er je Muzejsko dru{tvo pripravilo posvetovanje o Francetu Planini v Ka{~i na Spodnjem trgu.
Dr. Branko Ber~i~ je v dalj{em prispevku osvetlil svoje mladostne spomine na takratno [kofjo Loko,
na Planino, njegovo dru`ino in soseda dr. Pavla Blaznika. Osvetlil je za~etke delovanja Muzejskega dru{tva, dru{tvene izlete in prireditve. Posebej je pod~rtal, da je bilo tudi zelo veliko najrazli~nej{ih predavanj.
Dr. Jurij Kunaver je orisal Planino kot geografa, ki je napisal vrsto knjig, od katerih je {e posebej izpostavil knjigo »Slovenija in njeni kraji«, ki je iz{la v redni knji`ni zbirki Pre{ernove dru`be za leto 1964.
Ta sicer poljuden regionalnogeografski opis Slovenije je bil ob Melikovi Sloveniji dolgo edino tako delo.
Leta 1968 je iz{la podobna knjiga o Jugoslaviji, za katero je prejel Levstikovo nagrado Mladinske knjige. Ob slavljen~evi sedemdesetletnici je dr. Svetozar Ile{i~ v Geografskem vestniku zapisal »… ~e bi hoteli
pregledati vso mno`ico najrazli~nej{ih Planinovih poljudno-znanstvenih prispevkov po najrazli~nej{ih revijah, ~asopisih in zbornikih, bi se izgubili v pravem morju, ki {e ~aka bibliografa …«. V zadnjem delu posveta,
ki ga je spremljala plejada drobnih spominov in vtisov, je Marija Lebar, direktorica Knji`nice Ivana Tav~arja v [kofji Loki, povedala razveseljivo novico, da je bibliografija Franceta Planine `e v tisku.
Prvo bibliografijo profesorja Franceta Planine (1901–1992) je `e za 37. letnik Lo{kih razgledov
leta 1992 pripravil bibliotekar Ludvik Kalu`a. S tem je bilo delo precej olaj{ano, treba je bilo le pregledati, ~e so po tem letu iz{li ponatisi Planinovih del oziroma prispevki drugih o Planini. Dodan je
bibliografski zapis prispevkov drugih o Francetu Planini in njegovem delu. Vseh bibliografskih enot,
ki so bila objavljena med letoma 1930 in 2001, je 653. Med njimi je 7 samostojnih knjig, 17 knjig v sodelovanju z drugim, 39 vodnikov, albumov in prospektov: 61 razli~nih zemljevidov, 451 razprav, ~lankov,
poro~il in ocen, 38 radijskih oddaj, predavanj, govorov ter 40 drugih enot. Ker so v knji`nici ob izdaji
bibliografije hoteli {e nekaj ve~, so dodali tudi spomine nanj z zapisi ljudi, ki so ga poznali, `iveli z njim,
z njim sodelovali.
Profesor France Planina je v svojih spominih zapisal: »… najbolj me osre~uje zavest, da sem vse to
zmogel in z uspehom opravil v prid svojega ljubega rojstnega mesta …«.
Milan Oro`en Adami~
Dr`avna nagrada Jo`etu Zupan~i~u
Ljubljana, 9. 10. 2001
Dr. Lucija ^ok, ministrica vlade Republike Slovenije za {olstvo, znanost in {port, je v prostorih Narodne
galerije v Ljubljani podelila dr`avne nagrade s podro~ja vzgoje in izobra`evanja za leto 2001. Med dobitniki tega najvi{jega dr`avnega priznanja je tudi geograf, prof. Jo`e Zupan~i~, od leta 1976 ravnatelj Prve
gimnazije v Celju. V utemeljitvi je med drugim zapisano, da nagrado prejme za `ivljenjsko delo v vzgoji
in izobra`evanju na podro~ju srednjega {olstva.
Milan Natek
[tudentske Pre{ernove nagrade
Ljubljana, 3. in 10. 12. 2001
V zborni~ni dvorani Univerze v Ljubljani je bila v ponedeljek, 3. 12. 2001 podelitev univerzitetnih
{tudentskih Pre{ernovih nagrad. Prejel jo je tudi geograf Matija Zorn za diplomsko delo z naslovom
Gorski relief kot posledica skalnih podorov. Njegov mentor je bil dr. Karel Natek.
V isti dvorani so teden dni kasneje podelili {e {tudentske Pre{ernove nagrade Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani. Za svoje diplomsko delo sta jih med drugimi prejela tudi Uro{ Stepi{nik (naslov
naloge Udornice na Postojnskem krasu, mentor dr. Karel Natek, komentor dr. France [u{ter{i~) in Janez
Nared (Regionalno-razvojna politika Slovenije in prostorski u~inki zakona o spodbujanju razvoja demografsko ogro`enih obmo~ij v Republiki Sloveniji, mentor dr. Milan Bufon).
Borut Per{olja
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