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Zvonko Rus – dobitnik plakete Ob~ine Metlike
Metlika, 26. 11. 2001
Zvonko Rus se je po diplomi iz geografije leta 1960 vrnil v rodno Belo krajino. Do leta 1978 je pou~eval
na osnovni {oli v Podzemlju in Metliki. Potem se je zaposlil v Belokranjskem muzeju, kjer je bil od leta 1981
do upokojitve leta 1996 njegov ravnatelj. Ves ~as je zavzeto delal na razli~nih strokovnih podro~jih. Preu~eval je kvartarne sedimente v Beli krajini in Spodnjem Posavju, sodeloval pri nastajanju u~benika
zemljepisa za 6. razred osnovne {ole, Krajevnem leksikonu Slovenije (1971) in Enciklopediji Slovenije.
Po njegovi zaslugi so za~eli obnavljati metli{ki grad, uredili Ganglovo razstavi{~e, vhodni grajski stolp
in grajsko dvori{~e. Pripravil je ve~ razstav, prenovil oddelek novej{e zgodovine, re{il propadanja ve~
pomembnej{ih arhivov in napisal ve~je {tevilo strokovnih prispevkov. Njegovo zadnje pomembnej{e
delo je Kronika mesta Metlike (1999). Med drugimi je bil tudi predsednik Belokranjskega muzejskega
dru{tva. Najvi{je ob~insko priznanje je dobil ob lanskem prazniku metli{ke ob~ine.
Milan Natek
21. speleolo{ka {ola
Cieszyn, Poljska, 7.–13. 2. 2002
V Cieszynu na Poljskem in na Moravskem, ^e{ka, je od 7. do 13. februarja 2002 potekala enaindvajseta mednarodna speleolo{ka {ola, ki jo je organiziral Oddelek za geomorfologijo Univerze v [leziji
v sodelovanju z Laboratorijem za raziskavo in dokumentacijo kra{kih okolij, Uradom pokrajinskega
parka in Upravo jam Moravskega krasa ter Upravo Zbra{ovskih aragonitnih jam. Krasoslovna {ola u`iva tudi tradicionalno podporo Komisije za kras pri Mednarodni geografski zvezi.
Sre~anja smo se iz Slovenije udele`ili dr. Andrej Mihevc in Nata{a Ravbar z In{tituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, dr. France [u{ter{i~ z Oddelka za geologijo Naravoslovnotehni{ke fakultete Univerze
v Ljubljani in podpisani.
Tovrstna mednarodna multidisciplinarna strokovna sre~anja so se za~ela pred {estindvajsetimi leti
pod vodstvom prof. dr. Mariana Puline, zadnja leta pa jih vodi prof. dr. Andrzej Tyc. Temeljni namen
speleolo{ke {ole je spoznavanje z novostmi ter izmenjava strokovnih mnenj na podro~ju krasoslovja,
speleologije, hidrologije, geomorfologije in glaciologije.
Delo na speleolo{ki {oli je potekalo v dveh vsebinskih delih. V prvem so udele`enci sre~anja
predstavili najnovej{e raziskovalne dose`ke: kraj{a popoldanska sre~anja so bila namenjena predstavitvam plakatov (poster session), ve~eri pa so bili obarvani poljudnoznanstveno ter namenjeni
predstavitvam fotografskega in filmskega gradiva. V drugem delu je potekal obisk Moravskega krasa na ^e{kem.
Udele`enci smo v Cieszyn prispeli 7. 2. 2002. Sre~anje se je za~elo s prispevki o geologiji in geomorfologiji kra{kih obmo~ij. Naslednji dan je potekala predstavitev del o lednih jamah in ledenikih.
Predstavljena je bila vloga pretakanja zraka na Arktiki, preu~ena vsebnost vode v ledenikih, opisana
gmotna bilanca ledu na Svalbardu (Spitsbergi), raziskani so bili vpliv kemi~ne sestave padavin na intenzivnost kemi~ne denudacije ter vzroki in posledice geometrijskih sprememb ledenikov na tem oto~ju.
Popoldan je sledila predstavitev posterjev ter dru`abno sre~anje s pozdravnim govorom rektorja {lezijske univerze in prilo`nostnim kulturnim programom z zgodnjesrednjeve{ko glasbo (Agere Gratias
Antiqua).
9. februarja bilo sre~anje posve~eno preminulemu dr. Stanislawu Dzulynskemu, sledila pa so predavanja o paleohidrogeolo{kih zna~ilnostih Zgornje [lezije, vplivu ni`jih rastlin na preperevanje
karbonatnih kamnin, krasu v Walesu, vplivu tektonike na razvoj jamskih sistemov in o paleokrasu v hribovju Chelm. Sledila sta druga predstavitev posterjev in spominski ve~er posve~en dr. Vladimirju Panosu.
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V nedeljo so bili referati posve~eni kra{kim ekosistemom in hidrologiji. Predstavljeni so bili vloga
krasa pri ohranjanju biotske raznovrstnosti, dokazi o kra{ki denudaciji iz Slovenije, rezultati sledenj
voda v Tatrah, vpliv mikroorganizmov na razvoj jam v sadri, 25 let raziskav jam Zolu{ka, raziskave v slova{kem krasu in geomorfolo{ke zna~ilnosti @ibr{.
Od ponedeljka do srede so potekale ekskurzije po Moravskem krasu severno od Brna, ki obsega
92 km2, je za{~iteno obmo~je in ga imenujejo tudi Moravska [vica. Obiskali smo Zbra{ovsko aragonitno jamo, toplice Becvou pri Hranicah in Hranicko propast (brezno).
12. februarja 2002 smo obiskali Sloupsko-Sosuvske jame in jamo Kulna ter jame v dolini Krztiny.
Kot prvi tujci smo si lahko ogledali jame Vypustek, Jachymka, Marianska, Stara in Nova Dratenicka
jama, kjer so pridobivali fosfatne gline za izdelovanje gnojil in ki so bile ve~ kot 80 let zaprte zaradi
voja{ke rabe (zakloni{~a, tovarne). Obiskali smo tudi muzej na prostem, jamo Byci Skala, kjer potekajo arheolo{ka izkopavanja v okviru projekta moravska `elezna pot.
Naslednji dan smo obiskali {e jamo Balcarka ter s tem sklenili sre~anje. Jama je zanimiva, ker je hidrotermalnega nastanka, {e danes pa iz globin doteka ogljikov dioksid, ki se nabira v spodnjih delih jame.
Od tam ga morajo iz~rpavati, da si lahko jamo ogledujejo turisti.
Lahko bi rekli da gre za sre~anje geo-znanosti, ki se ukvarjajo s krasom, saj se {ole udele`ujejo geografi, geologi, klimatologi, glaciologi, biologi in drugi znanstveniki, ve~inoma iz srednje, vzhodne, pa
tudi zahodne Evrope.
Bla` Komac
Priznanja Civilne za{~ite trem slovenskim geografom
Ljubljana, 1. 3. 2002
Na osrednji dr`avni slovesnosti ob svetovnem dnevu Civilne za{~ite, ki je bila v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, je najvi{je priznanje, »kipec Civilne za{~ite«, za `ivljenjsko delo prejel
akademik dr. Ivan Gams, priznanje »bronasti znak Civilne za{~ite« pa sta prejela dr. Milan Oro`en Adami~ in Slavko [ipec.
V utemeljitvi je bilo posebej poudarjeno, da je dr. Ivan Gams poleg plodnega strokovnega in znanstvenoraziskovalnega dela na podro~ju geomorfologije, krasoslovja, klimatogeografije in regionalne
geografije s svojo {iroko geografsko razgledanostjo namenjal posebno pozornost tudi geografskim vzrokom in u~inkom prenekaterih naravnih nesre~. Njegovi raziskovalni izsledki {e zlasti na podro~ju
krasoslovja pomenijo neposredne prispevke k na~rtovanju in izvajanju u~inkovitih, premi{ljenih in dolgoro~nih ukrepov za varovanje kra{kih obmo~ij in njihovega celostnega pokrajinskega bogastva, vklju~no
z zalogami pitne vode. Na tej podlagi je mogo~e razvijati tudi preventivno dejavnost ter u~inkovitej{o za{~ito, re{evanje in pomo~. Leta 1983 je uredil prvi zbornik Naravne nesre~e v Sloveniji. Vse od
izida prve {tevilke revije Ujma leta 1987 opravlja poleg raziskovalnega dela na podro~ju varstva pred
naravnimi in drugimi nesre~ami tudi nalogo strokovnega recenzenta ter kot predsednik vodi uredni{ki svet revije Ujma. Nadvse dejaven je tudi kot ~lan njenega uredni{kega odbora. Leta 1994 je prejel
plaketo Civilne za{~ite.
Dr. Milan Oro`en Adami~ je prejel bronasti znak Civilne za{~ite, in sicer za dvajsetletno delo na
podro~ju preu~evanja naravnih nesre~ v Sloveniji. V vsem tem ~asu je bil med pobudniki in usmerjevalci tovrstnih preu~evanj pri nas. Obenem je vodil ali sodeloval v uredni{kih odborih zbornikov in
periodi~ne revije Ujma. Vseskozi si je prizadeval, da postane kompleksna problematika naravnih nesre~
redni predmet poglobljenega univerzitetnega {tudija geografije v Sloveniji. Napisal je ve~ {tudij, razprav in poro~il o naravnih nesre~ah, ki so objavljene v doma~em in tujem tisku.
Slavko [ipec se je po diplomi iz geografije leta 1991 zaposlil na Upravi Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje Ministrstva za obrambo, kjer je danes vodja Centra za obve{~anje. @e kot {tudent geografije
je s svojimi {tudijskimi obveznostmi segal na obmo~ja, ki so jih prizadele naravne nesre~e. Njegova prva
prispevka sta bila objavljena v 3. letniku Ujme. Prikazovala sta va{~ane Breginja in @age, obenem pa je
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objavil tudi anketo o potresnih dogajanjih v Poso~ju leta 1976. V vseh kasnej{ih letniki Ujme pa ve~inoma objavlja letne preglede vremenskih ujm, po`arov, oskrbe s pitno vodo v su{nih obdobjih in podobno.
Pisal je tudi o komunalnih in metalur{kih odpadkih ter o onesna`evanju okolja z nevarnimi snovmi.
Milan Natek
V spomin Slavi Rakovec (1912–2002)
@ale, Ljubljana, 19. 4. 2002
Od pokojne profesorice Slave Rakovec, rojene Lipoglav{ek se poslavljam v imenu Zveze geografskih dru{tev Slovenije. Pokojnica zavzema vidno mesto med njenimi predvojnimi so{olci z Geografskega
in{tituta (zdaj Oddelka za geografijo Filozofske fakultete) ljubljanske univerze, ki so bili sicer malo{tevilni, a so mnogi med njimi postali vidni pedagogi in raziskovalci. Na njeno geografsko izobrazbo
in voljo do raziskovanja je pomembno vplival njen univerzitetni u~itelj in ~astni predsednik geografskega dru{tva dr. Anton Melik, ki ji je v dru{tvenem glasilu Geografskem vestniku leta 1940 objavil njeno
`e prej v seminarju predstavljeno {tudijo Obdelovalna zemlja v Jugoslaviji (Geografski vestnik 16,
str. 76–88). Nastala je na podlagi statisti~nega popisa iz leta 1931 in je prispevala k bolj{emu poznavanju nove dr`ave, v katero je nas Slovence privedel izid prve svetovne vojne. [e kot slu{ateljica geografije
se je lotila zbiranja gradiva o slovenskih izseljencih po svetu. Po drugi svetovni vojni je upala dobiti
ve~ to~nej{ih podatkov o izseljencih, a prva povojna leta za to niso bila ugodna, zato se je morala zadovoljiti predvsem s prikazom izseljeni{kih dru{tev. Ker pa vsebuje njena dobro dokumentirana objava
z naslovom Slovenski izseljenci (Geografski vestnik 22, str. 3–60) tudi mnoge ugotovitve o zgodovini
izseljevanja iz Slovenije, jo {e danes prebiramo in citiramo.
Njen univerzitetni {tudij je bil naravoslovno naravnan, saj je poleg glavne geografije kon~ala {e geologijo s petrologijo in fiziko z meteorologijo. Zato jo je njen u~itelj A. Melik po vojni pritegnil
h geomorfolo{kemu preu~evanju gri~evja iz terciarnih kamnin na subpanonskem in submediteranskem
obrobju Slovenije in v Geografskem vestniku tudi objavil njeno razpravo Kr{ka kotlina – {tudija o geomorfolo{kem razvoju.
Potem ko je ve~ let kot suplentka pou~evala na ljubljanskih srednjih {olah, se je preselila v Tr`i~ in
ustvarila dru`inski dom. To in pou~evanje geografije na srednji {oli je ni prepre~ilo, da ne bi neutrudno
preu~evala novi kraj. Tako je nastala {tudija Tr`i~ – mestna geografija, objavljena leta 1954 (Geografski zbornik 2, str. 115–186) v glasilu Geografskega in{tituta SAZU (zdaj Geografskega in{tituta Antona
Melika ZRC SAZU). Z mnogimi geografskimi, zgodovinskimi in drugimi dobro dokumentiranimi podatki je prikazala povojno rast mesteca med gorami v ~asu intenzivne industrializacije de`ele. Tr`i~ se je
od tistih ~asov res precej spremenil in razrasel v podgorje, toda staro sredi{~e pod hribom Kamnikom
je ostalo enako ujeto med gorska pobo~ja in pripeto na ljubeljsko cesto, tako kot ga je mojstrsko in v zgodovinski perspektivi predstavila pokojna profesorica. Zato je monografija {e vedno upo{tevanja
vredna za geografe in urbaniste, s svojim na~inom obdelave gradiva, ki razkriva avtori~ino sposobnost
zaznati dru`beni odnos do okolja, pa zanimiva tudi za vse me{~ane in druge obiskovalce mesta. Za univerzitetno vzgojo geografskih kadrov je sicer dobro, da je njena mestna geografija iz{la v Geografskem
zborniku, a je zato ostala manj znana me{~anom in drugim Gorenjcem. ^e bi avtorica delo objavila
v samostojni knjigi, se ne bi moglo dogoditi, da je pisec o Tr`i~u v Enciklopediji Slovenije med osmimi viri prezrl edino mestno monografijo, to izpod peresa Slave Rakovec.
Ko so se po drugi svetovni vojni odprle meje za turisti~na potovanja po sosednjih dr`avah, je bila
profesorica Slava Rakovec med prvimi potniki in prvimi organizatorji ekskurzijskih skupin, ki so jih
sestavljali njeni u~enci, stanovski kolegi iz Gorenjske in tudi ostale Slovenije, ki jih je vabila k udele`bi, in pozneje drugi turisti iz raznih delovnih organizacij. V geografskem turizmu je pokojna profesorica
v svoje zadovoljstvo in drugim v prid na{la novo delovno podro~je. Ko se je naveli~ala pisati skripta
z opisi poti po tujini, se je lotila prevajanja Polyglotovih turisti~nih vodnikov po evropskih de`elah.
V nasprotju z drugimi prevajalcev pa je vsebino tudi priredila potrebam slovenskega turista, kar je na
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prvi strani tudi navedla z besedami: prevedla in priredila Slava Rakovec. Prireditev pomeni predvsem
ve~ geografske snovi in ve~ prakti~nih napotkov za slovenske potnike. Tako se je slovenska turisti~na
literatura obogatila s turisti~nimi vodniki po Avstriji (1979, 90 strani), Italiji (1978, 91 strani), Gr~iji
(1978, 78 strani) in Mad`arskem (1980, 91 strani)
Ob vsem navedenem strokovnem delu pa je pokojnica {e vedno na{la ~as za ocene regionalnih opisov Slovenije, ki jih je izdajal njen u~itelj Anton Melik in so iz{le v Geografskem vestniku, in za kraj{e
~lanke, objavljene v Geografskem obzorniku in drugod.
Geografsko dru{tvo Slovenije, iz katerega je nastala Zveza geografskih dru{tev Slovenije, je imelo
v pokojnici ugledno ve~letno zastopnico za Gorenjsko in voditeljico gorenjskega aktiva in poznej{e podru`nice. Stanovska organizacija gorenjskih geografov je {e vedno med temeljnimi celicami vseslovenske
zveze geografov in v ospredju slovenske {olske metodike, za kar gre zasluga tudi pokojni Slavi Rakovec. Zveza jo je leta 1984 izvolila za ~astno ~lanico, dru`ba pa ji leta 1988 dodelila dr`avno odlikovanje
»red zaslug za narod s srebrno zvezdo«.
Od nepozabne pokojnice se geografi poslavljamo kot od dolgoletne sodelavke, sposobne raziskovalke in pedago{ko uspe{ne posredovalke moderne geografije mladini in odraslim, izku{ene organizatorke
ekskurzij po doma~i zemlji in tujini in zgledne prevajalke in presajevalke tuje turisti~ne literature za slovensko rabo. Vsi, ki smo pokojnici bili znanci ali prijatelji, jo bomo ohranili v spominu kot vitalno, mo~no
in sposobno osebnost, ki jo je v otro{kih letih v prvi svetovni vojni kalilo begunstvo iz rodne Gorice,
pribe`ali{~e na Vrhniki in na nadaljnji `ivljenjski poti delovanje v Ljubljani in Tr`i~u ter ob ve~eru `ivljenja spet v Ljubljani. Njeni prispevki k razvoju slovenske geografije, objavljeni v strokovnem ~asopisju,
so zagotovilo, da bo ime Slave Rakovec trajno prisotno med bodo~imi geografskimi generacijami.
(Besedilo je bilo prebrano kot pogrebni govor. Ve~ o pokojnici je objavljeno v Geografskem vestniku leta 1972 ob njeni {estdesetletnici in leta 1997 ob njeni petinsedemdesetletnici.)
Ivan Gams
Dr. Marko @erovnik – sedemdesetletnik
Komenda, 19. 4. 2002
Med slovenskimi geografi, ki so se s svojim prizadevnim in uspe{nim delom uveljavili tudi na podro~ju splo{ne in {e posebej tematske kartografije, vidno izstopa dr. Marko @erovnik. Z vsem dol`nim
spo{tovanjem se ga spominjamo njegovi stanovski kolegi tudi ob njegovem leto{njem `ivljenjskem in
delovnem jubileju. Ker je bil podrobnej{i zapis o `ivljenju in delu na{ega leto{njega slavljenca objavljen v na{em osrednjem stanovskem glasilu `e pred desetimi leti (Geografski vestnik 64, str. 253–256),
je primerno in po{teno, da s tokratnim zapisom osvetlimo predvsem zadnjih deset let njegovega strokovnega in organizacijskega dela.
Po upokojitvi leta 1993 se je @erovnikova ustvarjalna mo~ ponovno razmahnila in segla tudi na nova
podro~ja. Kljub vsemu je ostal zvest svojemu (nekdanjemu) poklicnemu udejstvovanju, obenem pa se je
s strokovno in ustvarjalno zavzetostjo sproti odzival na mnoga pere~a in svojska vpra{anja ter probleme
zadnjega desetletja. S svojim zavzetim in razsodnim delom je nemalo prispeval k udejanjanju nove krajevne samouprave na kamni{kobistri{kem obmo~ju, odkrivanju in osvetljevanju mnogih problemov na
podro~ju terciarnih in kvartarnih dejavnosti in ima nemalo zaslug za uveljavitev domoznanstva na svojem »doma~em« obmo~ju. Skratka, je eden izmed tistih, ki naglo spoznavajo in dojemajo prenekatere pere~e
prostorske probleme v svojem okolju in jih sku{ajo osvetliti in pojasniti s svojimi strokovnimi pogledi.
Tudi v zadnjem desetletju je dr. Marko @erovnik ostal zvest svoji osnovni delovni usmeritvi – kartografiji. Za osnovno {olo je pripravil priro~na zemljevida Slovenije (1 : 500.000 in 1 : 750.000). Pri DZS
izhaja ro~ni {olski zemljevid Slovenije, ki je do`ivel doslej `e 16 ponatisov. Tudi {tevilne prilo`nostne
publikacije so opremljene z njegovimi preglednimi in nazornimi kartografskimi in grafi~nimi izdelki.
V Kamni{kem zborniku (XIII., 1996) je objavil prispevek o narodnostni sestavi Slovenije
s posebnim poudarkom na Ob~ino Kamnik. Kot avtor ali sodelavec je sodeloval pri {tevilnih elaboratih,
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ekspertizah in izdelavi strokovnih podlag, ki so bile namenjene prostorskim in gospodarsko-socialnim usmeritvam posameznih predelov na kamni{kem obmo~ju. Izdelal je prebivalstveno {tudijo za
Ob~ino Menge{, orisal je geografske prvine in sestavine v prostorskem na~rtu Ob~ine Komenda, pripravil {tudijo Regionalni pristop k izdelavi prebivalstvenih in gospodarskih kazalcev na obmo~ju Ob~ine
Kamnik, osvetlil je osnovne geografske zna~ilnosti krajevnih skupnosti Komenda, Kri` in Moste.
Bil je med pobudniki in soustanovitelji krajevnega oziroma ob~inskega ~asopisa Aplenca, kjer redno objavlja aktualne strokovne prispevke. Zbral in opisal je vse vojne `rtve 2. svetovne vojne na obmo~ju
komendske `upnije; knji`ico z naslovom »V iskanju zavetja« je izdal v samozalo`bi leta 1995. Z dokumentarno-preverjenim prispevkom je sodeloval v Zborniku `rtev 2. svetovne vojne v Ob~ini Kamnik
(Kamnik 1998). Prav tako viden je njegov dele` v knji`ici Vodnik po Komendi in okolici (1995) in v Vodniku komendske planinske poti, za katero je pripravil ustrezne topografske karte. S {tirimi prispevki
in s kartografsko opremo je sodeloval v krajevnem zborniku Komenda (1992). Tudi za domoznanski
krajevni zbornik Ob~ina Komenda – `ivljenje od kamene dobe do danes (Komenda 2002) je napisal
kar sedem prispevkov, ki zajemajo podro~je geografije. Poleg tega je bil tudi njegov glavni in odgovorni urednik. V zadnjem letu, ob stoletnici kartografa Ivana Selana (1902–1981), je zbiral gradivo in uredil
njegovo muzejsko oziroma spominsko sobo v Komendi.
Kljub znatni in vsestranski anga`iranosti v doma~em kraju pa je Marko @erovnik {e vedno na{el
~as za sprostitev v naravi. @e od nekdaj so ga privabljale gore, ki jim je ostal vseskozi zvest. Kot navdu{en in izku{en gornik je tudi v zadnjem desetletju ob~udoval lepote in zna~ilnosti Kilimand`ara, Indijske
Himalaje, Barilo{kih Andov v Argentini, Sinajskega polotoka, da posameznih vrhov v Alpah sploh ne
omenjam. [tevilne in bogate vtise s teh poti je predstavil na mnogih predavanjih in sproti objavljal tudi
v Kamni{kem ob~anu, Aplenci in v drugem ~asopisju.
Za opravljeno delo je dr. Marko @erovnik prejel ve~ priznanj, med drugim tudi srebrni znak Ob~ine Komenda leta 2001 in na{e stanovsko priznanje – Zlato plaketo ZGDS. Ob `ivljenjskem prazniku
`elimo dr. Marku @erovniku {e mnogo delovno uspe{nih let in da bi s svojimi stvaritvami {e naprej
razveseljeval in bogatil svoje krajane in ob~ane kakor tudi na{o celotno stanovsko skupnost.
Milan Natek
Marko Kolbezen – sedemdesetletnik
Ljubljana, 7. 6. 2002
Ob `ivljenjskem jubileju geografa Marka Kolbezna, ki je vse svoje delovne obveznosti, organizacijske in ustvarjalne sposobnosti namenil prenekaterim hidrogeografskim zna~ilnostim in problemom
v razli~nih slovenskih pokrajinah, je spodobno, da se ga spomnimo tudi v na{em osrednjem stanovskem znanstvenoraziskovalnem in strokovnem glasilu. To je {e toliko bolj potrebno, ker je jubilant
z nekaterimi svojimi izvirnimi prispevki in poglobljenimi spoznanji obogatil in raz{iril aplikativne meje
sodobne slovenske geografije, obenem pa je nemalo prispeval k uveljavljanju in utrjevanju strokovne
pisane besede, {e zlasti z bolj ali manj deficitarnih in neuveljavljenih podro~ij.
Marko Kolbezen se je rodil 7. junija 1932 v Ljubljani. Po maturi na be`igrajski gimnaziji si je izbral
{tudij geografije na takratni Prirodoslovno-matemati~ni fakulteti ljubljanske univerze, kjer je diplomiral
leta 1958. @e pred diplomo, in sicer leta 1957, se je zaposlil na hidrolo{kem oddelku Hidrometeorolo{kega zavoda Slovenije. Odtlej dalje se je zavzeto in poglobljeno usmerjal v vsebinsko izredno {iroko
problematiko hidrografije in hidrologije. Leta 1976 je postal vodja oddelka za kalnost in prodonosnost
rek in potokov, leta 1980 pa pomo~nik direktorja za hidrologijo Hidrometeorolo{kega zavoda Slovenije. Te slu`bene dol`nosti in obveznosti je opravljal do leta 1996, ko je bil imenovan za svetovalca Vlade
Republike Slovenije. Sredi naslednjega leta se je upokojil.
Zaposlitev in vodstveni polo`aj na hidrolo{kem oddelku sta terjala, da je bil Marko Kolbezen dejavno vklju~en v mnoga takratna dr`avna in mednarodna strokovna telesa. Od leta 1982 je sodeloval kot
~lan jugoslovanskega Komiteja za mednarodni hidrolo{ki program, leta 1988 je postal ~lan Komisije
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za hidrologijo pri Zveznem hidrometeorolo{kem zavodu. Poleg tega je sodeloval v {tevilnih pomembnej{ih mednarodnih, jugoslovanskih in slovenskih komisijah. Povezoval, sousmerjal in usklajeval je
dejavnosti nekdanjih vodnih skupnosti v Sloveniji. Nemalo zaslug si je pridobil na{ jubilant z najrazli~nej{imi oblikami sodelovanja z u~itelji in sodelavci posameznih fakultet, raziskovalnimi in{titucijami,
s hidrolo{kimi slu`bami v sosednjih dr`avah. Plodno in u~inkovito je sodeloval {e na {tevilnih drugih
podro~jih, {e zlasti pri hidrolo{kem na~rtovanju ter odlo~anju in re{evanju najraznovrstnej{ih hidrolo{kih problemov.
Ob tem prilo`nostnem zapisu ne moremo prezreti te`av, ki jih je imel na{ jubilant s svojimi kolegi v prvih letih slu`be. Prevladovalo je namre~ ustaljeno prepri~anje, da je hidrologija izrazito tehni~no
podro~je in zato geografi v njej nimajo svojega strokovnega podro~ja dela. Redki zaposleni geografi
na zavodu naj bi bili le izhod v sili, kot posledica pomanjkanja ustreznega tehni~no izobra`enega kadra.
Marko Kolbezen je skupaj s svojimi, res da redkimi stanovskimi kolegi na zavodu vztrajno dokazoval
in utemeljeval, da so hidrolo{ka preu~evanja tesno povezana s prenekaterimi usmeritvami sodobne geografije. In njihovo vztrajno in poglobljeno strokovno delo je obrodilo sadove. Danes so geografi tudi
zaradi svojih {irokih in celostnih pogledov na vodovje v naj{ir{em pomenu enakovredno vklju~eni domala v vse hidrolo{ke usmeritve in raziskave.
Najrazli~nej{e slu`bene obveznosti in zadol`itve so praviloma dolo~ale in usmerjale Kolbeznovo
raziskovalno in strokovno dejavnost. Samostojno ali kot soavtor in sodelavec je opravil {tevilne strokovne, predvsem pregledne in aplikativne elaborate in ekspertize. Med obse`nej{imi in poglobljenimi
so prav gotovo Hidrogeolo{ke razmere na trasi plinovoda Slovenije (1963), Hidrolo{ke osnove hidroenergetskih objektov na Savi (1967), Sledenje podzemnih vodnih tokov na pore~ju Ljubljanice
(1972–1975). Izdelal je tudi {tudiji Erozija pohorskih vodotokov (1974) in Transportni material reke
Krke (1982); slednji dve razpravi je pripravil in objavil v Geografskem vestniku (51, str. 73–83; 56,
str. 13–21). V okviru Hidrometeorolo{kega zavoda Republike Slovenije je skupaj z J. Pristovom pripravil in izdal publikacijo Povr{inski vodotoki in vodna bilanca Slovenije (1998).
Jubilant je vrsto let aktivno sodeloval tudi z Geografskim in{titutom Antona Melika ZRC SAZU.
Dejavno se je vklju~eval v ve~letni raziskovalni projekt Geografija poplavnih obmo~ij v Sloveniji. Sodeloval je `e pri nastajanju in vsebinski zasnovi teh preu~evanj in zanje pripravil tudi ustrezna navodila
za poglavje Geografska prou~itev regulacij in melioracij. S svojega delovnega podro~ja je sodeloval pri
vzor~ni raziskavi poplavnega sveta ob P{ati (Geografski zbornik 15, 1976), ki je slu`ila za pripravo ustrezne metodologije, ki je bila objavljena v Geografskem vestniku (46, str. 131–146). S tega vidika je skupaj
z M. @agarjem preu~il Poplavna podro~ja ob Sotli (Geografski zbornik 17, str. 157–199) in osvetlil Hidrografske zna~ilnosti poplav na Ljubljanskem barju (Geografski zbornik 24, str. 11–32). Prav tako dragoceni
so njegovi {tevilni prispevki, ki so bili v zadnjem desetletju objavljeni v Ujmi, reviji za vpra{anja varstva pred naravnimi in drugimi nesre~ami. Plod njegovega dolgoletnega strokovnega, raziskovalnega
in aplikativnega dela sta tudi besedilo in karta Kopenske vode v Geografskem atlasu Slovenije (1998,
str. 94–95) ter v Nacionalnem atlasu Slovenije (Ljubljana 2001, str. 58). Vrh in sintezo njegovega ve~
kot {tiridesetletnega dela pomeni razprava Hidrologija, ki je objavljena v splo{ni monografiji Geografija Slovenije (Ljubljana 1998, str. 139–172). Za svoje uspe{no delo je prejel `e leta 1977 dr`avno
odlikovanje (red dela s srebrnim vencem) in leta 2000 stanovsko priznanje Zlato plaketo ZGDS.
Tudi na{emu leto{njemu jubilantu Marku Kolbeznu `elimo {e obilo trdnega zdravja, osebnega zadovoljstva in ustvarjalnih mo~i in da bi nam {e v prihodnje tudi s tiskano besedo razgrinjal premnoge
pretekle in sploh ob~e zna~ilnosti in posebnosti na{ega slovenskega vodovja. Kajti v njegovih pojavnih oblikah in zakonitostih so zarisane {tevilne temeljne sestavine slovenskih pokrajin.
Milan Natek
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