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PORO^ILA
Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2001
Ljubljana, Gosposka ulica 13, http://www.zrc-sazu.si/giam
Geografski in{titut Antona Melika je imel v letu 2001 dvanajst redno zaposlenih raziskovalcev in
dve tehni~ni delavki ter ve~ stalnih in ob~asnih pogodbenih sodelavcev, ki so sodelovali pri raziskovalnih projektih in nalogah.
In{titut ima 5 organizacijskih enot: Oddelek za geoekologijo vodi Mauro Hrvatin, Oddelek za regionalno geografijo dr. Drago Perko, Oddelek za naravne nesre~e dr. Milan Oro`en Adami~, Oddelek za
geografski informacijski sistem dr. Matej Gabrovec in Oddelek za tematsko kartografijo mag. Jerneja
Fridl.
Na in{titutu delujejo tudi knji`nica, ki jo vodi dr. Maja Topole, kartografska zbirka, ki jo vodi Meta
Ferjan, in tri geografske zbirke: zbirko Pokrajine v Sloveniji vodi Bla` Komac, zbirko Ledenika v Sloveniji mag. Franci Petek in zbirko Naselja v Sloveniji Borut Per{olja.
Na in{titutu je sede` Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Njen
predsednik je dr. Milan Oro`en Adami~, sekretarka pa dr. Maja Topole.
V letu 2001 je delo potekalo v okviru raziskovalnega programa Regionalna geografija Slovenije ter
pri ve~ projektih in nalogah.
Nekdanje Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, zdaj del Ministrstva za {olstvo, znanost in {port Republike Slovenije, je in{titutu odobrilo raziskovalni program Regionalna geografija
Slovenije (vodja dr. Drago Perko) in vanj preneslo projekte, ki jih je ob potrditvi raziskovalnega programa financiralo ali sofinanciralo in{titutu, in sicer temeljna projekta Geografska mikroregionalizacija
Slovenije ter Vrednotenje rabe tal z vidika naravnih in dru`benih razmer, prav tako pa tudi projekta
naravne in kulturne dedi{~ine Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto ter Geomorfolo{ke oblike in procesi v Sloveniji. Pomembna vsebina programa so tudi slovenska zemljepisna imena in digitalna
tematska kartografija.
Projekt Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto (vodja dr. Matej Gabrovec) je nadaljevanje dolgoletnega in{titutskega programa. Sistemati~no opazovanje in merjenje obeh ledenikov poteka `e od
leta 1946. Triglavski ledenik smo merili 16. in 17. 10. V okolici ledenika smo postavili nove oslonilne
to~ke za fotogrametri~no snemanje iz zraka. Prvo tak{no snemanje smo opravili leta 1999. Snemanje
je bilo uspe{no, tako da smo pridobili zelo kakovostne podatke, primerne za izdelavo ve~razse`nostnega modela ledenika. Klasi~no metodo merjenja razdalj od ledenika do posameznih geodetsko izmerjenih
merilnih to~k smo nadomestili s fotogrametri~no metodo, ki sloni na mre`i stalnih oslonilnih to~k,
dobro vidnih iz zraka. Na obodu ledenika smo ob pomo~i Florjana Nun~i~a, ~lana tehni~ne skupine
komisije za pota Planinske zveze Slovenije, izbrali osem stalnih oslonilnih to~k in jih opremili z velikimi kro`nimi plo{~ami, ki so dobro vidne iz zraka. Njihovo lego smo dolo~ili z GPS sistemom, ki
omogo~a natan~nost najmanj 0,5 cm. Meritve je opravil Jan Maklin iz podjetja 2B d. o. o. Sodelavci Geodetskega in{tituta Slovenije so s helikopterjem Slovenske vojske fotografirali ledenik iz zraka, kasneje
pa z interpretacijo helikopterskih posnetkov izdelali topografski na~rt Triglavskega ledenika v letih 1999
in 2001, na podlagi posnetkov cikli~nega aerosnemanja pa {e digitalni model vi{in na ledeniku za leto 1992.
Opravili smo dokumentarno fotografiranje z Begunjskega vrha (2461 m), prek celega leta pa je Jernej
Gartner sistemati~no fotografiral Triglavski ledenik z dveh stalnih to~k v bli`ini Triglavskega doma na
Kredarici. Sodelavci Geodetskega in{tituta Slovenije in podjetja DFG Consulting so nadaljevali z delom
pri fotogrametri~ni obdelavi arhivskih fotografij in drugih podatkov za rekonstrukcijo prostorskega
stanja ledenika v starej{ih ~asovnih obdobjih. Nadaljevali smo z urejanjem obse`nega arhivskega gradiva. Raziskovali smo tudi ledenik pod Skuto. Prvi~ smo ga merili med 2. in 4. 7. Med delom nas je
snemala ekipa Televizije Slovenija. Petnajstminutni prispevek je bil na sporedu 20. 8 v dokumentarni
oddaji Gore in ljudje. Redne letne terenske meritve obsega ledenika pod Skuto smo kon~ali 11. 10. Nad-
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povpre~no sne`na zima in povpre~ne razmere v talilni dobi so zaustavile mo~no kr~enje ledenika v zadnjih letih. Tudi za merjenje ledenika pod Skuto nameravamo v prihodnje uporabiti nekatere postopke,
ki smo jih uspe{no preizkusili pri Triglavskem ledeniku.
Projekt Geomorfolo{ke oblike in procesi v Sloveniji (vodja dr. Matej Gabrovec) je potekal tretje leto.
Preu~evali smo re~no-denudacijski in dolomitni relief. Re~no-denudacijski relief smo raziskovali na
testnem obmo~ju v pore~jih Besnice in Nemilj{~ice. Ukvarjali smo se s preu~evanjem pobo~nih procesov, podrobneje predvsem z drobirskim tokom v Logu pod Mangartom in plazom nad vasjo Kose~,
ki se je spro`il konec leta. Dolomitni relief smo raziskovali na treh izbranih obmo~jih: v Polhograjskem
hribovju, na @ibr{ah in pri Sti~ni. Tu smo opravili podrobno geomorfolo{ko kartiranja ter merili denudacijo in kemi~no erozijo. Nadaljevali smo s pripravo inventarja geomorfnih oblik in procesov
v Sloveniji.
Projekt Geografija ob~ine Morav~e (vodja dr. Maja Topole) je potekal drugo leto. Delo smo nadaljevali z dopolnilnimi raziskavami za pripravo geografske monografije o Ob~ini Morav~e. Opravili smo
deset dni terenskega dela. Osredoto~ili smo se na opazovanje poplav ob Drtij{~ici, Ra~i in njunih pritokih ter na zbiranje fotografskega gradiva za objavo v knjigi. Iz tega gradiva je bil izdan koledar Ob~ine
Morav~e za leto 2002.
Projekt Analiza sprememb rabe zemlji{~ v Zasavju in analiza optimalne primernosti rabe zemlji{~
v katastrski ob~ini [martno pri Litiji (vodja mag. Franci Petek) je potekal v okviru {ir{ega projekta Regionalni razvojni program Zasavja, ki ga je vodil dr. Du{an Plut. Pripravili smo analizo zna~ilnosti rabe
in sprememb rabe zemlji{~ v zasavskih ob~inah Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Rade~e.
Za katastrsko ob~ino [martno pri Litiji smo izdelali {e posebej podrobno analizo, na temelju katere
smo pripravili predlog optimalne rabe zemlji{~.
Projekt Idejna zasnova kartografskega sistema prostorskega plana Slovenije (vodja mag. Jerneja Fridl),
pri katerem je sodeloval tudi Geodetski in{titut Slovenije, je potekal drugo leto. Po sklenjeni prvi fazi,
katere rezultat je bila ocena primernosti kartografskega gradiva za Prostorski plan Slovenije, smo v drugi fazi zasnovali elemente kartografskega sistema na konkretnih primerih. Izdelali smo {tiri idejne
redakcijske na~rte za razli~ne tipe kart, ki so nam jih v obravnavo poslali z Urada Republike Slovenije za prostorsko planiranje. Izbrane so bile karte Zasnova krajine, Zasnova poselitve, Zasnova cestnega
omre`ja in Zasnova `elezni{kega omre`ja. Za vsako od omenjenih kart smo najprej predvideli njen format in merilo. Sledila je izbira stopnje kartografske generalizacije ter analiza funkcijske povezave med
vsebino geografskih podlag in tematsko vsebino. Dolo~ili smo zunajokvirno vsebino in elemente geografske podlage za omenjene tematske karte ter oblikovali kartografska izrazna sredstev za ~imbolj nazoren
prikaz posameznih tematskih vsebin. Kartam smo prilo`ili tudi nekatere tuje primere tematskih kart
s podobno vsebino.
Projekt Nacionalni atlas Slovenije (vodja mag. Jerneja Fridl) je potekal drugo leto v sodelovanju
z In{titutom za geografijo in zalo`bo Rokus. Pripravili smo nekaj ve~ kot sto digitalnih tematskih zemljevidov v merilu 1 : 1.000.000, izdelali nov digitalni topografski zemljevid Slovenije z okolico v istem
merilu ter napisali zgo{~eno splo{nogeografsko in regionalnogeografsko besedilo o Sloveniji. Besedila in zemljevide smo pripravili v slovenskem in angle{kem jeziku. Atlas je namenjen promociji
Slovenije ter slovenske kartografije in geografije v tujini.
Projekt Atlas sveta (vodji Mauro Hrvatin in Drago Perko) je potekal drugo leto. Prevedli in priredili smo izvirnik knjige Dorling Kindersley World Atlas. Pripravili smo tudi posebno kartografsko in
geografskega poglavja o Slovenji in izdelali ve~jezi~no geografsko in kartografsko terminologijo.
Dodali smo {e poglavje o atlasih, kartografiji in geografiji ter poglavje o zapisovanju tujih geografskih
imen v slovenskem jeziku.
Projekt Pregled zemljepisnih imen na Dr`avni topografski karti v merilu 1 : 25.000 (vodja Borut
Per{olja) je potekal osmo leto. Nadaljevali smo s pregledom zemljepisnih imen na Dr`avni topografski karti v merilu 1 : 25.000. Pregledali smo zemljepisna imena na listih Ribnica, Ko~evje, [alka vas,
^rmo{njice, Semi~, Nem{ka Loka in ^rnomelj. Pregled zemljepisnih imen je obsegal lego zemljepi-
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snega imena, opredeljevanje po geografskih prvinah in razvr{~anje v tipe zemljepisnih imen ter pregled pravilnosti zapisa v skladu s slovenskim pravopisom.
Pri projektu Pregled zemljepisnih imen na Dr`avni topografski karti v merilu 1 : 50.000 (vodja Borut
Per{olja) smo za Geodetsko upravo Republike Slovenije pregledali zemljepisna imena na obmo~ju Avstrije, Mad`arske in Hrva{ke, ki zaradi novega razreza Dr`avne topografske karte v merilu 1 : 50.000 doslej
{e niso bila pregledana v okviru pregleda zemljepisnih imen na Dr`avni topografski karti v merilu
1 : 25.000. Pregled zemljepisnih imen je obsegal lego zemljepisnega imena, opredeljevanje po geografskih prvinah in razvr{~anje v tipe zemljepisnih imen ter pregled pravilnosti zapisa v skladu s pravili
slovenskega, nem{kega, mad`arskega in hrva{kega pravopisa. Na obmo~ju Mad`arske smo pregledali
8 listov s 590 zemljepisnimi imeni, na obmo~ju Avstrije 26 listov s 5268 zemljepisnimi imeni, na obmo~ju Hrva{ke pa 14 listov s 1934 zemljepisnimi imeni.
Projekt Prenova Registra zemljepisnih imen (vodja Borut Per{olja) vodi Geodetski in{titut Slovenije. Posredovali smo predlog za sistemati~en zajem zemljepisnih imen po {ifrantu tipov zemljepisnih
imen iz razli~nih podatkovnih baz ter za spremembo in dopolnitev navodil za zajemanje zemljepisnih
imen v Register zemljepisnih imen. Predlog je nastal na podlagi dosedanjih ugotovitev pri pregledu
zemljepisnih imen na Dr`avni topografski karti v merilu 1 : 25.000.
V okviru projekta Tematske karte za Enciklopedijo Slovenije (vodja mag. Jerneja Fridl) smo oblikovali in izdelali ve~ tematskih zemljevidov za 15. zvezek Enciklopedije Slovenije, in sicer za gesla
Zdravili{~e, Zdravstvo, Zemlji{ka posest, @eleznica, @ivilska industrija in @ivinoreja.
Projekt Spremljanje dela Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (vodja dr. Maja Topole) obsega strokovno in organizacijsko usklajevanje dela Komisije za
standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Organizirali smo 4 sestanke ~lanov komisije. S kraj{imi strokovnimi mnenji smo odgovorili na 24 prejetih dopisov ustanov in posameznikov
ter re{ili ve~ na~elnih vpra{anj s podro~ja zemljepisnih imen. Slovenija je z organizacijo sre~anja Regionalne skupine za vzhodno, srednjo in jugovzhodno Evropo, ki je bilo od 18. do 20. 4 v Ljubljani, sklenila
triletno predsedovanje tej skupini. Izdelali smo obse`no letno poro~ilo o izvedbi strokovno-operativnih del za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen v letu 2001, ki vsebuje tudi vse zapisnike
sestankov z vsemi prejetimi in odposlanimi dopisi, dokazila o mednarodnem sodelovanju, razne druge dokumenti, predvsem pa znanstvene in strokovne prispevki ~lanov komisije.
In{titut izdaja znanstveno revijo Geografski zbornik (Acta geographica), ki jo ureja dr. Milan Oro`en Adami~, in znanstveno knji`no zbirko Geografija Slovenije, ki jo ureja dr. Drago Perko.
Leta 2001 je iz{el enain{tirideseti zvezek Geografskega zbornika s {tirimi razpravami enakovredno v angle{kem in slovenskem jeziku ter {tirimi prispevki, posve~enimi delu Williama Morrisa Davisa.
Geografski zbornik izhaja v obeh jezikih tudi na medmre`ju. Slovenska razli~ica je na naslovu:
http://www.zrc-sazu.si/giam/gz.htm.
V zbirki Geografija Slovenije je iz{la knjiga Analiza povr{ja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa avtorja Draga Perka.
Raziskovalci in{tituta so v letu 2001 objavili ~ez sto bibliografskih enot, na doma~ih in tujih sre~anjih predstavili ve~ kot {tirideset predavanj in bili na {estih {tudijskih potovanjih v tujini.
In{titut je skupaj z Geodetsko upravo Republike Slovenije sodeloval pri organizaciji dveh mednarodnih sre~anj: East Central and South-East Europe regional division of the United nations group of experts
on geographical names in Meeting of the working group on toponymic data files gazetteers, ki sta potekali med 18. in 20. aprilom v Ljubljani.
In{titut je sodeloval z Oddelkom za geografijo Pedago{ke univerze Hokkaido, Asahikawa na
Japonskem pri prvem svetovnem atlasu rabe tal Atlas of land use and land cover change, z Geografskim
in{titutom Mad`arske akademije znanosti iz Budimpe{te pri standardizaciji zemljepisnih imen, z Geografskim in{titutom Univerze iz Salzburga v Avstriji pri projektu Razvoj geografskega informacijskega
sistema na osnovi programskega orodja SPANS, z In{titutom za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje Tehni{ke fakultete Univerze z Dunaja v Avstriji pri fotogrametri~ni izmeri povr{ine Triglavskega
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ledenika v razli~nih ~asovnih presekih ter z Geografskim oddelkom Geografsko-geodetskega in{tituta iz Tsukube na Japonskem pri geomorfolo{kih kartah in preu~evanju naravnih nesre~. Z dunajskim
In{titutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, Slovenskim znanstvenim in{titutom na Dunaju ter
svetovnimi zalo`bami Dorling Kindersley, Klett-Perthes, Westermann in De Agostini je in{titut sodeloval na podro~ju tematske kartografije.
Dr. Drago Perko je bil mentor magistrandoma Borutu Per{olji in Mimi Urbanc ter doktorandoma mag. Jerneji Fridl in mag. Toma`u Podobnikarju, dr. Matej Gabrovec pa magistrandom Franciju
Petku, Bla`u Komacu in Matiji Zornu.
Franci Petek je 13. decembra magistriral na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani z uspe{nim zagovorom naloge Vrednotenje rabe zemlji{~ v slovenskih pokrajinah z vidika
kazalcev sonaravnega razvoja.
Bla` Komac je 8. 1. prejel Univerzitetno Pre{ernovo nagrado za {tudente za diplomsko delo Vodne razmere kra{kih izvirov na ju`nem podno`ju Kaninskega pogorja, Matija Zorn pa je 3. 12. prejel
Univerzitetno Pre{ernovo nagrado za {tudente za diplomsko delo Gorski relief kot posledica skalnih
podorov. Mimi Urbanc je bila 27. 9. odlikovana s pohvalo Zveze geografskih dru{tev Slovenije za prizadevno in uspe{no delo na podro~ju geografije.
Raziskovalci in{tituta so bili dejavni tudi kot uredniki in ~lani uredni{kih odborov {tevilnih knjig
in revij, v razli~nih komisijah dr`avnih organov, pri Gibanju znanost mladini, kot mentorji podiplomskih mladih raziskovalcev, srednje{olcev in osnovno{olcev, v Zvezi geografskih dru{tev Slovenije in
Ljubljanskem geografskem dru{tvu ter drugod.
Drago Perko
In{titut za geografijo v letu 2001
Ljubljana, Trg francoske revolucije 7, http://www2.arnes.si/∼ljigeo1
In{titut za geografijo je v letu 2001 nadaljeval z rednim temeljnim raziskovalnim delom v okviru
raziskovalnega programa »Socialna geografija«, ki zajema {tiri podro~ja: politi~no geografijo, regionalni razvoj, varstvo okolja in gopodarsko geografijo. Raziskovalno delo smo usmerili v prikaz
raznolikost omre`ja naselij, povezanega v kompleksen sistem naselbinskih struktur Slovenije. V ta namen
smo poskusili razjasniti odnose oziroma prostorska prepletanja med gibanjem {tevila prebivalcev in delovnih mest v razli~nih razvojnih tipih naselij, predvsem v mestih in njihovih obmestjih kot pomembnih
indikatorjev za decentralizirano me{ano rabo povr{in. Drug sklop je bil namenjen vlogi socialne geografije v regionalnem razvoju. Poudarek je bil na preu~evanju razmerij med prostorskim in gospodarskim
planiranjem. Pri raziskovalnem delu na podro~ju ekolo{ke geografije smo nadaljevali s preu~evanji kvalitete `ivljenjskega okolja v urbanih obmo~jih, ne le zaradi obsega in raznovrstnosti posegov najbolj
agresivnih dejavnosti v ta ekosistem, ampak tudi zaradi zmanj{ane kvalitete `ivljenja, ki ob degradaciji okolja posredno ali neposredno prizadene velik del slovenskega prebivalstva. Podrobneje smo analizirali
tudi pokrajinsko ranljivost obmo~ij, ki jih kot posebej ob~utljiva opredeljuje nacionalni program varstva
okolja in naj bi jim bodo~i sonaravni prostorski razvoj namenjal posebno pozornost. Cilji dela na raziskovalnem programu s podro~ja politi~ne geografije so bili predvsem v spremljanju poselitvenega in
funkcionalnega obmo~ja Slovencev po svetu in narodnih manj{in, imigrantskih skupin ter etni~nih skupin v Sloveniji ter preu~evanje geopoliti~nega polo`aja Slovenije, upo{tevaje notranje in zunanje dejavnike
Poleg tega sta potekala tudi dva temeljna raziskovalna projekta: »Zmogljivost okolja kot podlaga
za uravnote`en razvoj pri na~rtovanju posegov« (vodja dr. Metka [pes) in »Integralna obremenjenost
prodnih ravnin Slovenije na primeru Ljubljanskega polja« (vodja dr. Irena Rejec Brancelj).
Pri raziskovalnem delu In{tituta imajo z aplikativnega vidika pomembno vlogo tudi drugi projekti, ki jih je In{titut pridobil na podlagi javnih naro~il:
• »Prostor in gospodarski razvoj Slovenije« (vodja dr. Marjan Ravbar), raziskava za potrebe priprave
»Strategije gospodarskega razvoja Slovenije« za Urad za makroekonomske analize MOP,
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• »Zasnova poselitve in prostorski razvoj Slovenije« (vodja dr. Marjan Ravbar), raziskava za potrebe
prostorskega plana Republike Slovenije za Urad za prostorsko planiranje MOP,
• »Dru`ba in prostorski razvoj Slovenije« (vodja dr. Jernej Zupan~i~), raziskava za potrebe prostorskega plana Republike Slovenije za Urad za prostorsko planiranje MOP,
• »Prostorske usmeritve in ukrepi za razme{~anje dru`benih dejavnosti v omre`ju naselij« (vodja dr. Jernej Zupan~i~), raziskava za potrebe prostorskega plana Republike Slovenije za Urad za prostorsko
planiranje MOP,
• »Analize prostorskih mo`nosti razvoja obmejnih obmo~ij s Hrva{ko« (vodja dr. Jernej Zupan~i~),
raziskava za potrebe pospe{evanja skladnega regionalnega razvoja za Ministrstvo za gospodarstvo,
• »Delovne migracije iz dr`av Evropske Unije v Slovenijo« (vodja dr. Jernej Zupan~i~), raziskava za potrebe Vladne slu`be za evropske zadeve,
• »Strokovne podlage za opredelitev tipi~nih pode`elskih obmo~ij« (vodja dr. Marjan Ravbar) za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
• »Ranljivost okolja v koprski ob~ini« (vodja dr. Metka [pes) za ob~ino Koper,
• »Regionalizacija Ljubljane z vidika hrupne obremenjenosti (Karta hrupa na osnovi obstoje~ih (in nekaterih dodatnih) meritev« (vodja dr. Metka [pes) za Mestno ob~ino Ljubljana,
• »Zasnova lekarni{kega omre`ja v Sloveniji« (vodja dr. Marjan Ravbar) za Lekarni{ko zbornico Slovenije.
V okvirih ciljnega raziskovalnega programa »Konkuren~nost Slovenije 2000–2006« so bili ob koncu leta sprejeti trije ve~letni projekti, in sicer »Spremljanje regionalnega razvoja« (vodja dr. Marjan Ravbar),
»Narodna identiteta, pluralnost in mednarodne integracije« (vodja dr. Jernej Zupan~i~) in »Spremljanje razvoja okolja« (vodja dr. Metka [pes).
In{titut je uspe{no sodeloval pri treh mednarodnih projektih in sicer:
• EMERGE (European Mountain Lake Ecosystems: Regionalisation, Diagnostics and Socio-Economic Evaluation): projekt o raziskavah visokogorskega okolja, ki ga financira Evropska skupnost v okviru
5. okvirnega evropskega programa (udele`ba dr. Irene Rejec Brancelj),
• SUDMA: sonaravni urbani razvoj in management rabe tal v majhnih in srednje velikih mestih Slovenije in Nem~ije, ki ga je v okviru programa Interreg II C prav tako financirala Evropska zveza (udele`ba
dr. Marjana Ravbarja) in
• Ethnische Minderheiten in Alpenraum (udele`ba dr. Jerneja Zupan~i~a).
Na in{titutu smo v sodelovanju z Uradom za prostorsko planiranje oblikovali Nacionalni sekretariat Interreg za podro~je Alp, ki ga vodi mag. Dejan Cigale. Naloga je izvajanje nalog nacionalnega
sekretariata programa Interreg III b za obmo~je Alp. Interreg III B je pobuda Evropske zveze, katere cilj
je spodbujanje harmoni~nega in uravnote`enega prostorskega razvoja evropskega ozemlja. V okviru izvajanja nalog nacionalnega sekretariata Interreg III B Obmo~je Alp v letu 2001 smo bili odgovorni za izvajanje
nalog Nacionalnega sekretariata in za strokovno podporo pri izvajanju nalog Nacionalnega `ari{~a.
Dolgoletna prizadevanja za izdajo knjige National Atlas of Slovenia oziroma Nacionalni atlas Slovenije (angle{ka in slovenska razli~ica) sta obrodili sadove; obe deli sta iz{li pri Zalo`bi Rokus.
Mag. Drago Kladnik je sodeloval pri projektu Dokon~anje slovenske geografske terminologije in
pripravil prevod in priredbo Leksikona Geografija zalo`be DUDEN, ki so ga v slovenskem jeziku zalo`ila U~ila International.
Z delom je nadaljeval tudi Zemljepisni muzej Slovenije, in sicer z zbiranjem, urejanjem in razstavljanjem (tri razstave) starega kartografskega gradiva in baze statisti~nih podatkov. Pridobil je nove topografske
karte. V sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofska fakultete smo za~eli tudi z ra~unalni{ko obdelavo tega gradiva za COBISS. V dvorani je bilo okrog 20 prireditev geografije in sorodnih strok.
Na podro~ju zalo`ni{tva se je nadaljevalo redno izdajanje Geograpice Slovenice. Iz{la je 34. {tevilka, ki prina{a rezultate mednarodnega znanstvenega posveta »Politi~na geografija v 21. stoletju«. [tevilo
zamenjav z drugimi, predvsem tujimi revijami, se je precej pove~alo.
Obse`no in vsebinsko pestro delo se zrcali v bibliografskih rezultatih sodelavcev in{tituta za leto 2001.
Objavili smo eno monografijo, 10 znanstvenih in strokovnih prispevkov, 87 poglavij v znanstvenih knji-
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gah, bili pisci sestavkov v enciklopediji, napisali 2 recenziji in 11 poro~il, predgovore, se udele`ili ve~
znanstvenih sestankov doma in predvsem v tujini, sodelovali na okroglih mizah in seminarjih ter predavali na tujih univerzah. Sodelavci so imeli tudi ve~ nastopov v javnih medijih. Smo ~lani ve~ svetov
na dr`avni ravni (prakti~no vsi nosilci projektov). Prav tako je obse`no tudi sodelovanje z razli~nimi
dr`avnimi ustanovami in ministrstvi.
Marjan Ravbar
In{titut za raziskovanje krasa ZRC SAZU v letu 2001
Postojna, Titov trg 2, http://www.zrc-sazu.si/www/izrk/izrk-s.htm
Z delom na programu Raziskovanje krasa in projektih Slovenski Kras ter Nastanek in razvoj kra{kih jam se trudimo celostno preu~evati kras. Z raznovrstnimi pristopi smo preu~evali kra{ko povr{je,
kra{ke jame in kra{ke vode ter zgodovino krasoslovja in speleologije. Poglabljamo temeljno znanje o krasu kot enem najbolj izrazitih delov na{e naravne dedi{~ine, kar je tudi pogoj za smiselno na~rtovanje
`ivljenja v svojevrstni pokrajini.
S {tevilnimi mednarodnimi projekti in sodelovanjem s krasoslovci iz ve~ine kra{kih de`el soustvarjamo sodoben pogled na kras. Sodelovali smo v naslednjih mednarodnih znanstveno-raziskovalnih
projektih:
• INCO COPERNICUS »STALAGMITE«: Sonaravno gospodarjenje s podzemnimi vodami na krasu
(University of Newcastle upon Tyne, Velika Britanija; TARNIUM, Francija; AQUATER, Bolgarija; The
Geological Survey of the Slovak Republik, Slova{ka),
• COST 620: Kartiranje ranljivosti in ogro`enosti za varstvo karbonatnih (kra{kih) vodonosnikov,
• COST 621: Gospodarjenje z obalnimi kra{kimi vodami,
• COST Action No. 625: 3-D monitoring of active tectonic structures,
• Dolo~itev neotektonike v kra{kih jamah s pomo~jo paleomagnetnih analiz jamskih sedimentov (University of Akron, Buchtel College of Arts and Sciences, Department of Geology, Akron, ZDA),
• Kvartarna paleogeografija v kra{kih predelih Slovenije in ju`ne Poljske (Akademia Górniczo-Hutnicza, Katedra Stratygrafii i Geologii Regionalnej, Kraków, Poljska),
• Varovanje podzemnih vodnih virov in prou~evanje ranljivosti na krasu Gr~ije in Slovenije (National and Kapodistrian University of Athens, Department of Geology, Athens, Gr~ija),
• ALIS Link 55: Sonaravno gospodarjenje s podzemnimi vodami na krasu (University of Newcastle upon
Tyne, Water Resource Systems Research Laboratory, Department of Civil Engineering, Newcastle upon
Tyne, Velika Britanija),
• ALIS Link No. 66: Brezstrope jame – nastanek, morfologija in starost (University of Bristol, School
of Geographical Sciences, Bristol, Velika Britanija),
• Ekolo{ka za{~ita in sanacija kra{kih podro~ij – [tudija mestnega podro~ja Zhongshan, okro`je Luoping, Provinca Yunnan (China Exploration & Research Society, Yunnan Institute of Geography, Nature
Conservation Center, Kunming, Kitajska),
• Jame v Shilinu in sledovi njihovega razvoja (Shilin Research Foundation, Kitajska),
• Kras, globalni opis in trajno upravljanje z dedi{~ino; program PROTEUS (Université Nice-Sophia-Antipolis, Laboratoire de Géographie, Nice, Francija),
• Geokronolo{ko prou~evanje sige ter njihova uporabnost pri prou~evanju paleoklimatskih sprememb,
sprememb gladine morja in tektonskega razvoja krasa v Sloveniji (University of Bergen, Department
of Geology, Bergen, Norve{ka),
• Za projekt, ki se vklju~uje v mednarodni projekt Pole-Equator-Pole Transect, podprogram SPEP III
smo vzor~evali sige in lehnjak,
• Izotopska raziskovanja sige in lehnjaka na slovenskem in hrva{kem krasu s poudarkom na paleoklimatskih raziskovanjih (Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zavod za eksperimentalnu fiziku, Laboratorij za
mjerenje niskih aktivnosti, Zagreb, Hrva{ka),
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• Hidrolo{ko-hidrogeolo{ke-geolo{ke analize bilance vode v krasu (Gra|evinski fakultet sveu~ili{ta u Splitu, Split, Hrva{ka),
• IGCP UNESCO Project No. 488: World Correlation of Karst Geology and Its Relevant Ecosystem (World
Correlation of Karst Ecosystem),
• Razvoj krasa in jam glede na prou~evanje jamskih zapolnitev (Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Geology, Praha, ^e{ka),
• GEC, Group of European Charophytologists, Fribourg, [vica.
• S projekti Kra{ki pojavi v trasi avtoceste Klanec-Srmin, Kra{ki pojavi v trasi avtoceste Razdrto–Vipava, Krasoslovna {tudija podro~ja, na katerem se na~rtuje gradnja drugega tira `elezni{ke proge
Diva~a–Koper (varianta I/3) in
• Krasoslovno-speleolo{ka in biospeleolo{ka {tudija drugega tira predvidene `elezni{ke proge Diva~a–Koper, neposredno smo se vklju~evali v na~rtovanje in izvedbo posegov na krasu.
Tadej Slabe
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