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Kri in kultura: etni~no me{ane zakonske zveze v Slovenski Istri
Koper 2002: Zgodovinsko dru{tvo za ju`no Primorsko, Znanstveno-raziskovalno sredi{~e Republike
Slovenije, 403 strani, ISBN 961-6033-38-7

Naslov knjige Mateje Sedmak Kri in kultura je aluzija na doktrino »Blut und Boden« škri in gruda’,
s katero pa prakti~no nima ni~ skupnega. Posre~en naslov se bolj kot na povezovanje navezuje na anta-
gonizem med krvjo in kulturo, oziroma na preplet obeh, ki si v razli~nih okoli{~inah v razli~nih primerih
izmenjujeta vodilne pozicije. Gre za delo, ki je nastalo kot predelana avtori~ina disertacija, obogatena
z izsledki {e enega podobnega projekta. Ukvarja se z razli~nimi vidiki »etni~no me{anih zakonskih zvez«,
predvsem v svojem vsakodnevnem medosebnem razmerju znotraj para. Za geografe je ta knjiga poseb-
no zanimiva predvsem z vidika interdisciplinarnega povezovanja preu~evanih tematik, ki so verjetno
prvi~ predstavljene na pri~ujo~ na~in. Gre za zanimivo me{anico teoretskih konceptov s podro~ja antro-
pologije, sociologije, etni~ne geografije, politi~ne geografije in antropogeografije, pa tudi demogeografije.
Z metodolo{kega vidika je delo za geografa zanimivo tudi zato, ker uveljavlja kombinirani anketno-mi-
kro pristop v smislu narativov in trajektorij, ki v geografiji v zadnjem desetletju vztrajno napredujejo
in po~asi izpodrivajo klasi~ni anketno-terenski pristop. V literaturi je bilo `e ve~krat zapisano, da lah-
ko taki pristopi na popolnoma druga~ni osnovi ponudijo enako ali celo ve~ kot, recimo jim, klasi~ni
anketno-vpra{alni{ki pristopi. Ne le zavoljo problemati~nosti neodgovorov in drugih metodolo{kih sla-
bosti anket ali zaradi drugih, predvsem izvedbenih omejitev, pa~ pa najbolj zaradi izrazite vsebinske
globinskosti, ki jo mikro pristop (na primer ponavljani intervju) omogo~a.

Uvodoma se lahko {e malce pomudimo ob izbranem avtori~inem izrazju. Slednje je bolj ali manj
konvencionalno in dokaj sledi ute~enemu izrazju ali njihovim prevedkom iz drugih jezikov v sloven{-
~ino. Morda najbolj »zmoti« ravno izraz »etni~no me{ana zakonska zveza«, na katerega naletimo `e
na naslovnici. Avtori~in poudarek je bil na etni~nem kot bolj ustreznem od narodnostnega, s ~imer se
lahko strinjamo. Pa vendar se zdi izraz me{an ne le pejorativen, pa~ pa predvsem neustrezen. Pri zakon-
ski zvezi namre~ ne moremo govoriti o zlitju ve~ (ali tudi samo dveh) elementov (glej SSKJ), temve~ gre
za v osnovi zakonsko zvezo, katere gradnika sta pripadnika razli~nih etni~nih skupnosti. In to ostaja
nespremenjeno, kljub mo`ni spremembi subjektivne odlo~itve posameznika o pripadnosti neki etni~-
ni skupini. Izrekanje prebivalstva o etni~ni pripadnosti je v »razvitem« svetu nominalno svobodno in
subjektivno, zato tudi potencialno spremenljivo. V medosebnem (partnerskem) odnosu pa v tem pogle-
du dejansko vladajo druga~ni odnosi, ki etni~no razli~nost pogosto bazirajo na razli~nosti jezika ali
teritorija, zato je etni~na pripadnost navadno sprejeta kot nespremenljiva. Iz tega lahko izpeljemo sklep,
da je verjetno primerneje uporabljati oznako »heteroetni~ne zakonske zveze«. Izraz heteroetni~en bi
lahko {e bolj poslovenili v obliko raznoetni~en ali raznonaroden, morda pa celo v raznonarodnosten. Raz-
noroden oziroma heterogen kot sopomenka pa zopet ni ve~ dovolj precizna in primerna oznaka.

Knjiga je razdeljena v tri dele, od katerih se prvi del posve~a teoretskim razglabljanjem, drugi in
tretji del pa sta bolj empiri~na. V teoretskem delu so predstavljene najpomembnej{e teoretske podla-
ge, na katerih je avtorica zgradila zanimiv stil interpretiranja, ki se vije predvsem skozi drugi del knjige.
V empiri~nem delu je predstavljenih veliko {tevilo intervjujev oziroma izsekov iz avto/biografskih zgodb,
ki se sicer mestoma ponavljajo, a so vsakokrat obravnavani z druga~nega vidika oziroma z druga~nim
namenom. ^eprav se morda bralec s kak{no avtori~ino interpretacijo izjav informatorjev ne bo stri-
njal, je mo~ potrditi visoko interpretativno konsistentnost ~ez vse besedilo. V~asih se zdi, da so razlage
nekoliko preve~ v smeri poudarjanja etni~nih razlik kot temeljnih dejavnikov kulturnih razlik med zakon-
cema (ali partnerjema), ~eprav avtorica na razli~nih primerih opozori prav na ta problem.

Velika vrednost dela je tudi v tem, da sicer predvsem na podlagi jezika lo~uje ne le etni~no, pa~ pa
tudi teritorialno pripadnost ciljnih oseb. Seveda bi lahko kot osrednji dejavnik kulturne razli~nosti defi-
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nirali tudi geografski faktor prostora, po katerem je Slovenska Istra kot robna slovenska pokrajina `e
sama na sebi bistveno druga~na od ostale Slovenije in bi lahko do podobnih rezultatov pri{li tudi v slo-
vensko-slovenskih »hetero-regionalnih« zvezah.

Vsekakor gre za knjigo, ki bi jo bralci s prete`no dru`beno-geografske hemisfere morali prebrati.
Knjiga je zanimiva tudi za vse tiste, ki jih zanimajo pou~ni del~ki zgodb, ko pokukamo v popoldanske
in ve~erne kamrice stanovanj, ki so se po zaslugi avtorice odstrle bralcu.

Damir Josipovi~

Franc Lovren~ak:
Osnove biogeografije
Ljubljana 2003: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 410 strani,
ISBN 961-237-052-4
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Konec leta 2003 je iz{la knjiga Osnove biogeografije avtorja dr. Franca Lovren~aka. U~benik ima
409 strani. Namenjen je {tudentom geografije in izhaja iz u~nih na~rtov za {tudij geografije na Filo-
zofski fakulteti Univerze v Ljubljani in Pedago{ki fakulteti Univerze v Mariboru. U~benik je pomembna
obogatitev, saj je biogeografija v Sloveniji {e mlada znanstvena veda in zanjo ni razpolago dovolj lite-
rature v slovenskem jeziku (v nasprotju s tujino, kjer tako v nem{kem kot v angle{kem jeziku obstaja
raznovrstna literatura). Doslej smo imeli za biografijo le dva priro~nika, ki sta bila namenjena {tudi-
ju biogeografskih vsebin, in sicer skripto Geografija prsti in rastja, ki jo je leta 1960 napisal Svetozar
Ile{i~, in skripto z biogeografsko vsebino, ki jo je v sklopu fizi~ne geografije II leta 1983 pripravil Borut
Belec. Natan~no po dvajsetih letih, kar je za znanstveno stroko dolgo obdobje, pa je iz{la Lovren~akova
knjiga Osnove biogeografije, sodobno opremljeno in strokovno obse`no delo.

V devetih vsebinskih sklopih so prikazane metodolo{ke osnove biogeografije. Poseben poudarek
je namenjen tudi opredelitvi pojma biogeografija. Interdisciplinarnost biogeografije je vidna ̀ e iz nje-
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nih opredelitev, saj je v okviru geografije to ena od vej fizi~ne geografije, ki preu~uje rastlinstvo in ̀ ival-
stvo kot sestavini pokrajine in njuno povezanost z ostalimi dejavniki pokrajine, zlasti s podnebjem in
prstmi, tudi z reliefom, vodami ter vse bolj z delovanjem ~loveka. V okviru biologije pa biogeografija
kot podro~je biologije preu~uje geografsko razporeditev rastlinskih in ̀ ivalskih vrst ter vi{jih sistemat-
skih enot na Zemlji. Naj{ir{e je poglavje o organizmih in okolju. Biosfera je predstavljena kot del naravne
sfere Zemlje, s spoznavanjem sistematike in `ivljenjskih oblik organizmov dobimo geografi temeljna
biolo{ka znanja za razumevanje prepletenosti `ivega in ne`ivega v okolju. Poglavje o abiotskih sesta-
vinah na analiti~ni na~in predstavlja podnebje, mehanske okoljske dejavnike, kemijske okoljske
dejavnike ter relief kot orografski dejavnik. Med biotskimi sestavinami so obravnavani rastline, `ivali
in ~lovek. Osrednji del u~benika je namenjen predstavitvi raz{irjenosti rastlinstva in ̀ ivalstva po Zem-
lji. Z regionalno razporeditvijo rastlinstva in ̀ ivalstva na Zemlji spoznamo rastlinska in ̀ ivalska obmo~ja
na Zemlji, ki jih imenujemo tudi biogeografske regije.

V u~beniku je na prvi pogled veliko tujk, zlasti v poglavju o bioklimatskih pasovih in zonobiomih
(to so ekolo{ko opredeljene podnebne cone), ki so natan~no obrazlo`eni. Zelo priro~en je zadnji del
u~benika, kjer so seznami imen rastlinskih zdru`b, navedenih v besedilu, in kazali strokovnih imen rast-
lin in `ivali, prav tako navedenih v besedilu. Uporabno je poglavje o biogeografskem kartiranju in
regionalizaciji, kjer se seznanimo z razli~nimi vegetacijskimi zemljevidi in postopki kartiranja.

Sklepno poglavje o ~loveku in biosferi se genetsko dotika sprememb vegetacije od za~etnega obdob-
ja, ko je bil ~lovek neposredno povezan z naravo, do danes, ko govorimo o varstvu biosfere zaradi
pretiranih poseganj ~loveka v zeleni pla{~ Zemlje.

Ob pregledu u~benika za~utimo nujnost poznavanja biogeografskih vsebin tudi pri drugih vejah
geografije, saj je vegetacija z `ivalstvom najbolj viden element pokrajine. Avtorju je uspelo na razum-
ljiv na~in predstaviti sicer zapletene povezave med sestavinami `ivega in ne`ivega okolja ter umestiti
~loveka vanj. Ker je ta u~benik prvi sodoben u~benik biogeografije v slovenskem jeziku, ga priporo-
~am {tudentom geografije, da ga uvrstijo med {tudijsko gradivo. Zagotovo pa je ̀ e pritegnil tudi druge
bralce, ki jim je blizu sistematika, natan~nost izra`anja in jasnost misli.

Ana Vovk Kor`e

Maja Topole:
Geografija Ob~ine Morav~e
Geografija Slovenije 7
Ljubljana 2003: Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU, Zalo`ba ZRC, 238 strani, 
52 preglednic, 32 grafov, 40 zemljevidov oziroma kartogramov in 114 fotografij, 
ISBN 961-6500-06-6

Ob prebiranju na{e najnovej{e regionalnogeografske monografije, ki obravnava Ob~ino Morav~e,
se ponovno utrne pomisel, kako koristna in potrebna so tovrstna dela. Kajti (naj)novej{i raziskovalni
izsledki, ki temeljijo na sodobnih in v svetu ~edalje bolj uveljavljenih raziskovalnih pristopih, podpr-
timi z najrazli~nej{imi matemati~no-statisti~nimi metodami, modeli in geografskim informacijskim
sistemom, nas vedno znova presene~ajo z novimi pokrajinskimi zna~ilnostmi in z njihovimi vrednost-
nimi povezavami. Vzro~no-posledi~na povezanost med posameznimi pokrajinskimi sestavinami in
njihovimi sklopi v celostnem pokrajinskem sistemu je neovrgljiva stvarnost, ki je ~edalje bolj podprta
z objektivnimi izra~uni in karseda s {tevil~nimi vrednostmi. In kolikor bolj se poglabljamo v posamez-
ne sestavine okolja in v njihove funkcionalne namembnosti v sklopu celote, toliko bolj spoznavamo
pomen in namen geografskih preu~evanj, njihovih kompleksnih pogledov na pokrajinski sistem in pro-
storsko stvarnost.

Druga zna~ilnost, ki se ka`e ob pregledovanju monografije o Morav{kem je ta, da se je avtorica pri
svojem delu tvorno naslonila na izsledke geografskih in drugih raziskav, ki so bile v preteklih letih oprav-
ljene v aplikativne namene razli~nih naro~nikov. Elaborati, ki s svojo raziskovalno verodostojnostjo



prikazujejo in opredeljujejo posamezne pokrajinske prvine ali njihove sestavine, dobijo v tako zasno-
vanem delu, kot je geografska monografija morav{kega ozemlja, vsesplo{no strokovno potrditev.
Z vklju~itvijo njihovih poglavitnih strokovnih sporo~il v najrazli~nj{e pregledne ali zdru`itvne razi-
skave je zagotovljeno kro`enje znanja in spoznanj od aplikativnih in usmerjenih raziskav k temeljnim
preu~evanjem in obratno.

[tevilni geografski in drugi aktualni pokrajinski pojavi in problemi so v knjigi predstavljeni
v 15 poglavjih. Vsako od njih je namenjeno osvetlitvi osnovnih pokrajinskih sestavin, ki s svojimi prvi-
nami, pojavi in procesi oblikujejo mozai~no podobo predalpskega sveta na zahodnem obrobju
Posavskega hribovja med dolinama ̂ rnega grabna na severu in Savsko dolino na jugu. Razgibano ozemlje
sestavlja sedem pokrajin. Podolja zajemajo 36 % ozemlja Ob~ine Morav~e, preostali deli pa pripada-
jo hribovju. V prvo skupino spadajo: Zahodno ali Vrhpoljsko podolje, Osrednje ali Morav{ko
podolje in Vzhodno ali Pe{ko podolje. Hribovita obmo~ja sestavljajo: Hribovje Svetega Mohorja,
Hribovje Limbarske gore, Hribovje Murovice, Ciclja in Slivne in Ju`no podgorje Ciclja in Slivne. To
so temeljne homogene pokrajinske oziroma prostorske enote, ki so podrobneje ozna~ene in ovredno-
tene z najrazli~nej{ih geografskih vidikov. Predstavljajo osnovno podstat za iskanje in ugotavljanje razlik
v pokrajini, obenem pa slu`ijo kot o~itni, prevladajo~i, nazorni in zunanji znanilci raz~lenjevanja pokra-
jinske stvarnosti.

V naslednjih petih poglavjih (strani 46–103) so obdelane naravnogeografske prvine, in sicer povr{-
je (geolo{ka zgradba, kamninska sestava, vi{inski pasovi, vi{inske razlike, nakloni povr{ja in razvojni
tipi reliefa), vode (vodno omre`je in poplavni svet), podnebje (temperature, padavine, ekspozicija povr{-
ja in son~no obsevanje), prst in rastlinstvo. Pri tem je treba posebej poudariti, da so bile za potrebe te
raziskave najrazli~nej{e rokopisne karte z razli~nih strokovnih podro~ij digitalizirane. Nekaj kart je bilo
izpeljanih iz osnovnih topografskih ali tematskih kart, medtem ko so bile karte rabe tal izdelane na pod-
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lagi letalskih posnetkov iz leta 1998. Vsaka karta je prekrita z mre`o kvadratov velikosti 50 m krat 50 m.
Morav{ko ob~ino sestavlja 24.547 celic in v sleherno celico so bili vne{eni ne{teti podatki tako s podro~-
ja naravnogeografskih kot dru`benogeografskih in drugih podro~ij.

Raba tal je prikazana v devetem poglavju, in sicer v osmih kategorijah: pozidane povr{ine, njive,
sadovnjaki, travniki, povr{ine v zara{~anju, gozd, nerodovitni svet in vodne povr{ine. Posamezne kate-
gorije rabe tal so prikazane po pokrajinah glede na nadmorsko vi{ino, naklon, geolo{ko podlago, prsti,
ekspozicije, oson~enost in rastje. Pou~na je primerjava rabe tal v k. o. Velika vas med letoma 1825 in 1998,
kjer je dve tretjini nekdanjih kmetijskih zemlji{~ `e prerasel gozd, znaten del pa se jih ponovno zara{-
~a. Ob tem je bilo ugotovljeno, da so dru`benogeografski dejavniki neposredno vplivali na nazna~eno
spremembo rabe tal v zadnjih 173 letih.

Deseto poglavje o vrednotenju geoekolo{kih razmer tako za kmetijstvo kot za pozidavo je izredno
dragocen prispevek k prakti~nim posegom v prostor in napotkom za prevrednotenje dana{nje namemb-
nosti kmetijskih zemlji{~. Naravnogeografske razmere dovoljujejo, da bi bilo na obmo~ju Ob~ine Morav~e
za pozidavo primernih 36,4 % povr{in, ~e pa upo{tevamo za zidavo primerne tudi gozdne povr{ine,
se njihov dele` dvigne na 65,1 %; danes so te mo`nosti izrabljene le z 19 %. Sadovnjaki zavzemajo samo
tri odstotke najprimernej{ih povr{in in zanje je na voljo {e 139 ha zelo ugodnih povr{in: Del teh je `e
pozidan (13 %), ali pa so namenjene slab{im njivam (25 %), travnikom (28 %) in kar 30 % jih je v zara{-
~anju. Priporo~ene povr{ine za travnike so v 40 % dejansko pod travno ru{o, 12 % zavzemajo stavbi{~a,
tretjina je namenjena manj kvalitetnim njivam in 13 % jih je v zara{~anju. Dana{nja namembnost naj-
primernej{ih njivskih povr{in pa je naslednja: 31% zavzemajo njive, 13% je pozidanih, 37% je travnikov,
v zara{~anju pa je 14 %. Za ureditev njiv, sadovnjakov in travnikov ter za pozidavo bi lahko izkoristili
451 ha dana{njih gozdov.

V naslednjih poglavjih so pregledno prikazani poselitev, ki sega v prazgodovino. Podrobneje je ori-
sano prebivalstvo in njegove strukture. V zadnjih sto letih se je njegovo {tevilo pove~alo za eno desetino,
in sicer najmo~neje v naseljih v pasu med 350 in 399 m (45 %). V poglavju Naselja je obravnavanih
vseh 47 naselij, prikazana pa je tudi njihova razporeditev, gostota, velikost, pa prebivalstveni in gos-
podarski tipi naselij. Na Morav{kem prevladujejo majhna naselja (v povpre~ju {tejejo po 86 prebivalcev),
Morav~e kot ob~insko sredi{~e pa so ob popisu imele 846 prebivalcev. V poglavju Gospodarstvo so nave-
deni rudarstvo in industrija, izkori{~anje mineralnih surovin (kremenov pesek), kmetijstvo z uveljavljenim
`itno-okopavinsko-krmnim sistemom, pa promet in turizem.

Sklepni predstavitvi s temeljnimi ugotovitvami raziskave sledijo imensko in stvarno kazalo, pre-
gled virov in literature, seznam celotnega ponazoritvenga slikovnega gradiva ter seznam preglednic.
Kartografsko ponazoritev so sestavili in izdelali sodelavci GIAM ZRC SAZU (Jerneja Fridl, Mauro Hrva-
tin in Maja Topole), odli~ne fotografije pa so poleg avtorice monografije prispevali {e M. Hrvatin,
M. Kapus, A. Stra`ar in M. Oro`en Adami~. Prevod izvle~ka v angle{~ino je opravil Wayne J. D. Tutt-
le, medtem ko je Drago Perko knjigo oblikoval. Izdajo knjige je podprlo Ministrstvo za {olstvo, znanost
in {port Republike Slovenije.

Predstavljena monografija Geografija Ob~ine Morav~e je temeljno in izvirno delo ter prvo te vrste
pri nas, ki obravnava zaklju~eno upravno-teritorialno enoto. Zgrajena metodologija omogo~a tovrst-
na preu~evanja manj{ih in srednjevelikih ob~in, ki s svojimi vsakdanjimi problemi i{~ejo nove smeri
svojega prihodnjega razvoja. Dr. Maja Topole je z objavljeno knjigo prikazala in utemeljila pomen in
vrednost posameznih geoekolo{kih prvin, obenem pa na osnovi dana{njih tehnolo{kih kriterijev tudi
nakazala mo`nosti prihodnjega razvoja. Le ta bo moral temeljiti na korenitem prevrednotenju obsto-
je~ega stanja, ki je zarisano v dana{nji pokrajinski podobi. Prepri~an sem, da je celotna vsebina
predstavljenega dela dokaz, kako pomembna je geografija, {e zlasti na podro~jih, ki zahtevajo pozna-
vanje in razumevanje celostnega spektra pojavov v posameznem pokrajinskem sistemu. Zato smo lahko
vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri snovanju in izdelavi knjige, iskreno hvale`ni za res veliko, vzor~-
no in izvirno znanstveno delo.

Milan Natek
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Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 43-1
Ljubljana 2003: Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU, Zalo`ba ZRC, 162 strani, 157 strani,
ISSN 1581-6613
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Marsikdo bo po naslovu presene~eno ugotovil, da je pri{la na knji`ne police spet nova geografska
periodi~na publikacija. Dejansko pa je pri{lo s priklju~itvijo In{tituta za geografijo h Geografskemu
in{titutu Antona Melika na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umet-
nosti leta 2002 tudi do vsebinske zdru`itve obeh temeljnih in{titutskih znanstvenoraziskovalnih glasil:
Geografskega zbornika/Acte geographice in Geographice Slovenice. Kot zagotavlja njen glavni urednik
dr. Milan Oro`en Adami~, bo prenovljeno in{titutsko glasilo nadaljevalo dosedanjo prakso in objavlja-
lo vse izvirne znanstvene razprave kakor tudi {tudije, ki bodo prispevale k bogatenju osnovnih geografskih
spoznanj o Sloveniji ter k uveljavljanju slovenske geografske misli v svetu. Poleg tega bo Acta geograp-
hica Slovenica, ki ima tudi raz{irjeno vsebinsko zasnovo, odslej praviloma izhajala dvakrat letno.

Prvi zvezek Acte geographice Slovenice prina{a pet razprav, ki posegajo na podro~je regionalnega
planiranja in demogeografije.

Uvodno razpravo sta napisala Drago Kladnik in Marjan Ravbar The importance of the division of
the countryside in stimulating regional development šPomen ~lenitev pode`elja pri spodbujanju regio-
nalnega razvoja’ (strani 9–51). Tudi na{e pode`elje je ~edalje bolj v ospredju zanimanja raziskovalcev
razli~nih podro~ij, ki i{~ejo v njegovih sestavinah dragocene vzvode za njegov nadaljnji razvoj, isto~a-
sno pa sku{ajo ovrednotiti njegovo vlogo pri celostnem razvoju posameznih obmo~ij. Avtorja razprave
sta sku{ala na podlagi osmih sinteti~nih kazalnikov (naravni omejitveni dejavniki, zemlji{~e in kme-
tijski sistemi, posestne in prebivalstvene razmere, gospodarska u~inkovitost, prebivalstvena infrastruktura,
obmejnost in stanje okolja), ki so razvojna gibala pode`elja, prikazati in ovrednotiti dana{nje stanje,
{e posebej pa izlu{~iti najrazli~nej{e geografske, gospodarske, socialne in druge probleme. Ugotavljata,
da podpovpre~no razvito pode`elje zavzema skoraj petino na{e dr`ave, na kateri se je med letoma 1961



in 1996 {tevilo prebivalcev zmanj{alo za ~etrtino, medtem ko se je na nadpovpre~no razvitem pode-
`elju v istem ~asu pove~alo za ve~ kot polovico. Ob sklepu razprave predlagata nekatere ukrepe, ki bodo
prispevali k odpravljanju razlik in razvojnih ovir ter pospe{evali enakomernej{i razvoj pode`elja in nje-
govo kvalitetnej{o poselitev.

Janez Nared in Marjan Ravbar v prispevku Starting points for the monitoring and evaluation of regio-
nal policy in Slovenia šIzhodi{~a za spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji’
(strani 53–83) raz~lenjujeta na{o zakonodajo iz zadnje ~etrtine 20. stoletja, ki je predvidela pospe{i-
tev hitrej{ega razvoja na manj razvitih obmo~jih. Prav tako je poudarjala potrebe po policentri~nem
razvoju Slovenije. Vsebinska ~lenitev sprejete zakonodaje je pokazala, da dosedanje oblike spodbuja-
nja razvoja demografsko ogro`enih obmo~ij ni ve~ ustrezna po uvedbi tr`nega gospodarstva. Kajti
predvsem na demografskih kazalcih temelje~a regionalna politika ni bila zadostna in ne ustrezna. Poleg
tega je morala Slovenija z vstopom v Evropsko zvezo svojo zakonodajo uskladiti z uveljavljenimi evrop-
skimi standardi. Osnovno sporo~ilo prispevka je prav v tem, da iz splo{nih in ob~e veljavnih zakonitosti
dru`benogospodarskega razvoja ne moremo izvzeti posameznih obmo~ij, pa~ pa je treba njihov hitrej-
{i razvoj prilagoditi ob~e veljavnim razvojnim te`njam.

Razpravo Legislation in the field of regional policy in Slovenia and an analysis of its spatial impact
šZakonodaja s podro~ja regionalne politike v Sloveniji in analiza njenih u~inkov v prostoru’ (strani 85–110)
je napisal Janez Nared. V zadnjih desetletjih so postajale pri nas ~edalje vidnej{e razlike med razviti-
mi in nerazvitimi obmo~ji, ki jih je dr`ava sku{ala zmanj{ati. V ta namen je bilo izdelanih mnogo zakonov,
{e najve~ upanja je obetal zakon o skladnej{em regionalnem in policentri~nem razvoju Slovenije iz
leta 1975 (in s kasnej{imi dopolnitvami in popravki). Avtor se je v prispevku lotil vsebinske ~lenitve
zakonov, {e zlasti z geografskih vidikov, njihovo primernost pa je ovrednotil s SWOT analizo. Vsebin-
ska ~lenitev zakonov iz posameznih obdobij je pokazala na njihove prednosti, pomanjkljivosti,
prilo`nosti in nevarnosti oziroma stranpoti. Vlo`ena sredstva v na{a manj razvita obmo~ja so bila pre-
skromna, zato ni bilo mogo~e pospe{iti njihovega hitrej{ega gospodarskega napredka. Kljub temu pa
pisec ugotavlja, da se je izbolj{ala infrastrukturna opremljenost manj razvitih obmo~ij, izbolj{ala se je
njihova gospodarska struktura, pove~alo se je {tevilo krajev z delovnimi mesti, zvi{ala stopnja neagrar-
ne zaposlenosti, predvsem pa je porasla mo~ njihovih ob~inskih sredi{~.

Damir Josipovi~ je prispeval Geographical factors of fertility šGeografski dejavniki rodnosti prebival-
stva’ (strani 111–125). Prenekatera vpra{anja rodnosti pri nas so bila preu~evana prete`no z demografskih
vidikov. Z raz~lenjevanjem in vrednotenjem teh je pri{el avtor do spoznanja, da je stopnja rodnosti odvi-
sna tudi od {tevilnih geografskih dejavnikov. Med temi posebej omenja raz~lenjenost povr{ja, naravne
ovire in dr`avne meje, dostopnost in oddaljenost od sredi{~, dele` zaposlenih v neagrarnih dejavno-
stih, prostorsko strukturo obmo~ja in podobno. Razprava, ki sega na teoreti~no podro~je preu~evanja
rodnosti, utemeljuje, da so vrednostne razlike za njeno pojavnost odvisne tudi od {tevilnih geograf-
skih zna~ilnosti in posebnosti pokrajin.

Damir Josipovi~ in Peter Repolusk objavljata razpravo Demographic characteristics of the Romany
in Prekmurje šDemogeografske zna~ilnosti Romov v Prekmurju’ (strani 127–147). V Prekmurju `ivi
skoraj polovica Romov na Slovenskem. Njihova prisotnost je vtisnila pokrajini, kjer jih je po pis~evih
zagotovitvah okrog 3740, posebno pokrajinsko barvitost in naselbinsko strukturo. V Prekmurju `ivi
pet skupin Romov, in sicer: Sinti (zahodno Gori~ko), mad`arizirani Romi (Dobrovnik, Hodo{), vla{-
ki Romi (okolica Lendave), karpatski Romi (Gori~ko, Ravensko) in tur{ki Romi (obmo~je ̂ ren{ovcev).
V razpravi so nakazani {tevilni problemi, ki prepre~ujejo njihovo {tevil~no ovrednotenje, zato so kakr-
{nekoli analize njihovega demogeografskega stanja in poznavanje njihovih dejanskih demografskih
sestavin izredno ote`ko~ene. Zato so za geografski razmislek o prekmurskih Romih izredno dragoce-
ni prilo`eni kartogrami, ki ka`ejo na njihovo razpr{enost, obenem pa tudi na njihova naselja. Teh je 47
in so ve~inoma postavljena ob meji z drugimi naselji. Najve~ jih je na zahodnem Gori~kem, in sicer
v obliki skrite poselitve.

Milan Natek

97

Geografski vestnik 76-1, 2004 Knji`evnost



[pela Habi~:
Bibliografski pregled dela prof. dr. Petra Habi~a v letih 1959–1999
Vrhni{ki razgledi 3
Vrhnika 2000: Vrhni{ko muzejsko dru{tvo, strani 119–144, ISSN 1408-0583

V tretjem letniku Vrhni{kih razgledov, glasilu Muzejskega dru{tva Vrhnika, je bila objavljena bib-
liografija Petra Habi~a (1934–1998), uglednega in priznanega ter uveljavljenega slovenskega geografa
in krasoslovca, pobudnika, usmerjevalca in uspe{nega organizatorja na razli~nih podro~jih znanstve-
noraziskovalnega dela in ljubiteljskega stanovskega povezovanja ljudi z razli~nih delovnih podro~ij.
Z objavljenim pregledom njegove publicisti~ne dejavnosti dobivamo neposreden vpogled v njegov ustvar-
jalni in znanstveni opus, ki se odlikuje s {tevilnimi novimi in izvirnimi pogledi na razvoj in namembnost
(predvsem) kra{kega povr{ja in njegovih hidrogeografskih problemov na Slovenskem. V {tiridesetih
letih, kolikor zajema njegov iskateljski in kriti~no-ustvarjalni raziskovalni razpon med letoma 1959 in 1998,
je napisal in objavil 363 prispevkov.

Podrobnej{i vpogled v Habi~evo bibliografijo, ki je kronolo{ko urejena po osnovnih tematskih sklo-
pih, ponuja naslednjo vsebinsko sestavo oziroma podobo: po {tevilu in tehtnosti prevladujejo
znanstveni in strokovni ~lanki (142 enot ali 39 %), sledijo elaborati in poro~ila (102 enoti ali 28 %), dru-
gi objavljeni ~lanki in prispevki (43 ali 12 %), sestavki v Enciklopediji Slovenije (41 ali 11 %),
monografije in druga zaklju~ena dela (12 ali 3,3 %). Med letoma 1984 in 1992 je bil sourednik ali ured-
nik in{titutskega glasila Acta carsologica, poleg tega pa je uredil {e ve~ zbornikov posvetovanj in zborovanj
ter tudi turisti~nih vodnikov. Habi~evi znanstveni, raziskovalni, strokovni, aplikativni in drugi pris-
pevki so objavljeni v ve~ kot 80 knjigah, najrazli~nej{ih strokovnih zbornikih in zvezkih, v znanstvenih
in strokovnih periodi~nih publikacijah doma in po svetu, v pokrajinskih in krajevnih domoznanskih
knjigah, v turisti~nih, muzejskih in ekskurzijskih vodnikih ter drugih prilo`nostnih knji`nih izdajah.
Njegova najpomembnej{a dela, ki so obogatila slovensko krasoslovno in geografsko vedo s {tevilnimi
novimi spoznanji, so natisnjena v publikacijah: Acta carsologica (32 razprav in {tudij), Geografski vest-
nik (11 prispevkov), Na{e jame (40 ~lankov), revija Na{ kr{ (5 prispevkov), Vrhni{ki razgledi (4 ~lanki),
Kras (3 prispevki).

Zbrana in vsebinsko urejena Habi~eva bibliografija ponuja neposreden vpogled v njegovo delo, obe-
nem pa daje in dokumentira prenekatere nove poglede in razmisleke o razvoju reliefa, {e posebej na
kra{kih obmo~jih Slovenije. To je temeljno gradivo, ki obenem tudi omogo~a globljo in verodostoj-
nej{o presojo o Habi~evem prispevku oziroma doprinosu k bolj{emu in eksaktnej{emu poznavanju
pojavov in procesov, ki oblikujejo na{e povr{je in vplivajo na njegovo namembnost.

Ob pregledovanju nadvse bogate in raznovrstne Habi~eve bibliografije ne moremo mimo ugoto-
vitve, da so mnoga njegova dela nastajala v sklopu skupinskih raziskav, ki so predmet preu~evanja osvetlile
z razli~nih podro~ij. Med znanstvenimi razpravami in strokovnimi ~lanki je ~etrtina nastala v soavtor-
stvu z enim ali ve~ raziskovalci. Med drugimi ~lanki in prispevki je dele` soavtorstva `e nekoliko vi{ji
(27,5 %), pri monografijah in drugih zaklju~enih delih pa soavtorstvo dose`e `e 71 %.

Koristno je opozoriti {e na eno zna~ilnost Habi~evega dela. Med njegovim opravljenim delom zav-
zemajo elaborati in poro~ila izredno visok dele` (28 %). To ka`e med drugim, da se je In{titut za
raziskovanje krasa Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti vse-
skozi zavedal pomena in vloge aplikativnih raziskav, ki so mu tudi zagotavljale materialne mo`nosti
za preu~evanja temeljnih problemov krasa.

Pregled Habi~evega dela, ki ga spoznamo ob njegovi bibliografiji, ponuja vpogled v mnoge smeri
in probleme ter dose`ke slovenskega krasoslovja v drugi polovici 20. stoletja. Naloga temeljnih panog,
ki jim je Peter Habi~ posvetil vse svoje ustvarjalne mo~i pri preu~evanju slovenske zemlje, pa je, da ovred-
notijo njegov znanstveni prispevek k poznavanju in tolma~enju mnogih geografskih, krasoslovnih in
sploh celostnih pokrajinskih pojavov in problemov.

Milan Natek

98

Knji`evnost Geografski vestnik 76-1, 2004



William Stanton:
The rapid growth of human populations 1750–2000: 
histories, consequences, issues nation by nation
Brentwood, Essex, Zdru`eno kraljestvo 2003: Multi-Science Publishing Co. Ltd., 
229 strani, 235 grafov, ISBN 0-906522-21-8

Knjiga Williama Stantona je zanimiva za vse tiste bralce, ki jim ni vseeno, v katero smer se razvija
svetovno prebivalstvo. Med njimi so gotovo (demo)geografi ter drugi strokovnjaki s podro~ja prebi-
valstvenih {tudij. Za slovenske bralce je zanimiva tudi zato, ker na razumljiv na~in predstavlja problem
prebivalstvene rasti po posameznih dr`avah in obmo~jih vsega sveta, med katerimi je tudi Slovenija. Na
ta na~in lahko prvi~ na enem mestu primerjamo prebivalstvene razmere v Sloveniji z razmerami drugod.

Avtor je lucidno razdelil knjigo v dva dela, ki sta med seboj horizontalno lo~ena pa vseeno prepletena,
kar je za predstavljeno demogeografsko snov posebnost, morda celo edini primer te vrste v angle{~i-
ni. Lo~nico je opaziti, ko se bralec sprehaja od strani do strani in ko ponavadi na zgornji polovici strani
naleti na graf posamezne dr`ave s spremnim besedilom v nekoliko drobnej{em tisku, kot se sicer vije
skozi knjigo v spodnji polovici strani.

Prvi del predstavljajo »Dokazi«, kot 235 grafov (z vrisanimi krivuljami rasti prebivalstva v zadnjih
250 letih ter spremnimi besedili) imenuje avtor. Krivulje na grafih se ve~inoma nana{ajo na kraj{a obdob-
ja, kar je najve~krat povezano s problemom obstoja zanesljivih podatkov za najzgodnej{a obdobja. Grafi pa
so sicer opremljeni {e s podatki o stopnjah celokupne in naravne rasti prebivalstva, o gostoti prebivalstva,
o stopnji spremembe v zadnjih 100 letih ter o etni~ni strukturi po izbranih popisih. Doslednost pri-
kaza vseh na{tetih elementov je zopet odvisna od obsega razpolo`ljivih podatkov. Grafom sledijo zgo{~eni
opisi zgodovinskega razvoja obravnavanih dr`av, ki izpostavljajo najpomembnej{e dogodke ali ~asov-
ne prelomnice v njihovem prebivalstvenem razvoju.

Avtorjev koncept demogeografskega razvr{~anja dr`av sveta je arbitraren. Temelji namre~ na tre-
nutni absolutni velikosti posameznega prebivalstva. Izbrana kriti~na vrednost je 1,8 milijona prebivalcev
ter njena desetkratnika 18 in 180. Morda se zdi nekoliko vpra{ljiva ravno izbira teh {tevil~nih meja,
vendar se izka`e kot prakti~na pri primerjavi posameznih dr`av. Tako imajo vse dr`ave znotraj iste sku-
pine enako osnovo na grafi~nem prikazu, kar mo~no olaj{a vzporejanje. Z omenjenimi tremi lo~nicami
so tako dr`ave razvr{~ene v {tiri skupine. V prvi skupini so {tevil~no zelo velike dr`ave, ki imajo ve~
kot 180 milijonov prebivalcev. V drugi skupini so tiste, ki so po velikosti med 18 in 180 milijoni. V tret-
ji skupini so dr`ave, ki imajo med 1,8 in 18 milijonov ljudi. V tej skupini je tudi Slovenija, ki tako
zahvaljujo~ meji razreda ni pristala v skupini najmanj{ih dr`av, torej tistih z manj kot 1,8 milijona pre-
bivalcev. Zdi se, da je avtor zavestno spustil mejo srednje velikih dr`av, kamor navadno {tejemo tiste
z deset ali ve~ milijoni prebivalcev, in sledil kriteriju »nacionalne« dr`ave. K temu navaja predvsem dej-
stvo, da med {tevil~no najmanj{imi dr`avami najdemo le Estonijo kot klasi~no predstavnico koncepta
»nacionalne« dr`ave.

Drugi del je avtor poimenoval »Komentar (preu~evanje Dokazov)«. V tem delu avtor razpravlja
o problemih, s katerimi se je v zadnjih dveh in pol stoletjih soo~alo svetovno prebivalstvo. Avtor se ne
osredoto~a zgolj na »surova« dejstva in kvantitativne podatke, pa~ pa se posveti razmi{ljanjem o seda-
njih in preteklih okoli{~inah ter posledicah dolo~enega prebivalstvenega razvoja. Veliko pozornosti posve~a
tudi izgledom in prihodnjim razvojnim scenarijem. Avtor pi{e o~itno navdahnjen z maltuzijanstvom,
saj knjigo posve~a prav Thomasu Robertu Malthusu (1766–1834). Avtor med ostalim pravi, da je bil
ravno Malthus tisti, ki je prvi opozoril na dalekose`ne posledice pretiranega nara{~anja prebivalstva.
Od devetih poglavij, ki sestavljajo drugi del, sta prvi dve namenjeni razlagi strukture knjige in meto-
dolo{kim pojasnilom. Tretje poglavje se ukvarja z regionalizacijo sveta oziroma z razporeditvijo
v dolo~ene skupine za analizo, kar je dodatno pojasnjeno v dodatku ob koncu knjige. Od ~etrtega do
osmega poglavja te~e jasna rde~a nit, ko se avtor posve~a nekaterim demogeografsko-ekolo{kim vpra-
{anjem in prina{a nekaj novih konceptov pri ugotavljanju meja prebivalstvene nosilnosti okolja. Obdobje
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eksplozije prebivalstva tako ozna~uje koncept »{ibkih ovir rasti« (WROG = weak restraints on growth),
ki mo~no presega prehranitveno sposobnost okolja neke dr`ave. Drugi koncept »stopnje nasilnega zmanj-
{evanja« (VCL = violent cutback level), ka`e, da lahko pride do »preobremenitve« okolja z antropogenimi
dejavniki, ki skozi etni~no ~i{~enje ali genocid prepre~ujejo, da bi dolo~eno prebivalstvo po šnaravni’
poti {e naprej nara{~alo. Tretji koncept »kontrola smrtnosti« (DC = death control) je prek razvoja zna-
nosti in medicine omogo~il razmere, pri katerih je bilo kmetijstvo produktivnej{e, s ~imer je bilo
pravzaprav omogo~eno obdobje »WROG«. Poseben poudarek avtor posveti tudi agresivnemu razmno-
`evanju, ki je taktika nekaterih skupin prebivalstva, da z visoko rodnostjo »nad{tevil~ijo« rivalsko skupino.
Ta {e kako aktualen princip lahko opazujemo v na{i regionalni sose{~ini pri Albancih na Kosmetu in
v Makedoniji. Avtor se na ve~ mestih spra{uje o upravi~enosti teritorialne »legalizacije« takih metod.
V devetem poglavju se avtor zazre v prihodnost, kjer se v obliki enega od mo`nih scenarijev znova dotak-
ne Malthusa in tako logi~no sklene svojo iz~rpno obravnavo problema rasti svetovnega prebivalstva.

Ob koncu lahko ugotovimo, da je posebno hvalevreden avtorjev fleksibilen pristop k izbiri dr`av
oziroma obmo~ij kot osnovnih teritorialnih in prebivalstvenih enot analize. Tako poleg mednarodno
priznanih in formalno neodvisnih dr`av najdemo {e celo vrsto odvisnih dr`av, ozemelj pod medna-
rodnim nadzorom in ozemelj, ki so sicer formalno del drugih dr`av, v prebivalstvenem smislu pa pomenijo
posebne in prepoznavne enote. Tak pristop je avtorju omogo~il, da je v grafi~ne prikaze vnesel tudi kon-
tekst razpadlih ali zdru`enih ozemelj. Tako je denimo dana{nja Srbija in ^rna Gora prikazana najprej
kot naslednica SFRJ z mo~no diskontinuiteto leta 1991, nato kot Srbija, znotraj katere sta posebni eno-
ti {e Vojvodina in Kosmet (Kosovo in Metohija), in slednji~ kot Vojvodina in Kosovo z Metohijo kot
dve posebni obmo~ji. Vsekakor gre za pristop, ki zaslu`i posnemanje, ko gre za geografske prikaze ~asov-
nih vrst, ki se nana{ajo na ozemeljsko spremenljive subjekte mednarodnega prava (na primer dr`ave).
S to knjigo je obogatena predvsem demogeografska literatura, knjiga kot taka pa ni namenjena enkrat-
nemu branju, pa~ pa je priro~nik, ki se bo imetnikom pogosto zna{el v/pri roki.

Damir Josipovi~
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