vestnik 79_1.qxd

20.3.2008

9:27

Page 153

Geografski vestnik 79-1, 2007, 153–163

Poro~ila

PORO^ILA
Oddelek za geografijo Fakultete za humanisti~ne {tudije Univerze
na Primorskem v {tudijskem letu 2005/2006
Koper, Titov trg 5, http://www.fhs-kp.si/izvori/12-1.htm
Oddelek za geografijo Fakultete za humanisti~ne {tudije na Univerzi na Primorskem je v {tudijskem letu 2004/05 stopil v ~etrto leto aktivnega `ivljenja, kar pomeni, da je v tem {tudijskem letu prvi~
vpisal {tudente v ~etrti letnik. V {tudijskem letu 2005/06 pa je `e pri~enjala diplomirati prva generacija {tudentov geografije na Obali; v tem {tudijskem letu smo pridobili tudi prvega doktorja znanosti
na podiplomskem {tudijskem programu Geografije kontaktnih prostorov, ki je bil obenem tudi prvi
doktor znanosti na Univerzi na Primorskem.
[tudij geografije na UP FH[ je prvi v Sloveniji uvedel kreditni sistem {tudija, sicer pa je organiziran tako, da {tudentje geografije v prvem letniku poslu{ajo skupni fakultetni program Studium generale,
v katerem se sicer predava le en geografski predmet (Humana geografija), v drugem in tretjem letniku pa poslu{ajo {tudentje po {tiri obvezne predmete iz stroke in angle{ki jezik, ob katerih izberejo po
dva predmeta iz stroke oziroma iz »ko{arice« geografskih izbirnih predmetov ter po tri izbirne predmete drugih strok iz drugih {tudijskih programov, ki jih izvaja fakulteta. Pri izbiri {tudijskih na~rtov
so {tudentom v pomo~ tutorji. V ~etrtem letniku se {tudentje geografije odlo~ajo med moduloma Sredozemlje in Kras. V okviru izbranega modula poslu{ajo obvezne predmete, izbirne predmete stroke
pa lahko izberejo v drugem modulu ali v okviru {e neizbranih predmetov geografske »ko{arice«. Vsak
predmet {tudijskega programa geografije je enotno ovrednoten s 6 kreditnimi to~kami, {tudijski proces pa je organiziran semestrsko. V drugem in tretjem letniku morajo {tudentje opraviti po eno seminarsko
delo, ki se vrednoti s 3 kreditnimi to~kami in mora biti predstavljeno v naslednjem {tudijskem letu,
v 4. letniku pa si {tudentje pridobijo 3 kreditne to~ke z obvezno {tudijsko prakso. Diplomska dela se
obravnavajo in predstavljajo v diplomskem seminarju. V ve~ini primerov morajo {tudentje pri obveznih ali izbirnih predmetih stroke obvezno izvajati vaje, ki se deloma izvajajo tudi kot enodnevne ali
ve~dnevne terenske vaje.
Oddelek za geografijo UP FH[ je v {tudijskem letu 2005/06 `e pripravil nov oziroma prenovljeni
{tudijski program Geografije prve in druge stopnje na podlagi bolonjskih smernic. Pri~akujemo, da
bosta nova {tudijska programa potrjena v {tudijskem letu 2006/07 in se bosta tako lahko za~ela izvajati v {tudijskem letu 2007/08, ko bo Oddelek za geografijo s celotno fakulteto tudi deloval v novih,
primernej{ih in sodobnej{ih prostorih v sredi{~u Kopra.
Vpis {tudentov na dodiplomski program Geografija kontaktnih prostorov je bil doslej zaradi skromnih prostorskih mo`nosti v pogledu razpolo`ljivih u~ilnic na dosedanjem za~asnem sede`u UP FH[
omejen na 45 razpisanih mest, pri ~emer se je dele` vpisanih v prvem roku gibal med 40 in 100 %. Pri
vpisanih rednih {tudentih se ka`e, da obsega mo{ka populacija od 30 do 40 % vpisanih, `enska pa od
60 do 70 %, dele` {tudentov, ki jim je bil {tudij geografije na FH[ prva `elja, pa se je od leta 2001 do
danes gibal med okrog 60 in 80 %. Zadnji podatek zadeva srednje{olski uspeh sprejetih {tudentov, ki
se je v povpre~ju gibal med 57 in 61 to~k. V {tudijskem letu 2005/06 je bilo na {tudijskem programu
Geografija kontaktnih prostorov vpisanih skupaj 167 rednih {tudentov (od tega 17 absolventov) in 9 izrednih {tudentov, v {tudijskem letu 2006/07 pa skupaj 192 (od tega 35 absolventov) in 13 izrednih {tudentov.
Kadrovska struktura sodelavcev Oddelka za geografijo UP FH[ {e ni stalna, ampak se pri posameznih nosilcih oziroma izvajalcih predmetov nekoliko spreminja. Z oddelkom sodeluje v zadnjih letih
skupaj prek 20 visoko{olskih u~iteljev in asistentov (prvih je 17, drugih pa 8), od katerih pa so bili le
trije u~itelji (dr. Milan Bufon, dr. Anton Gosar in dr. Stanko Pelc) in trije asistenti (Simon Kerma, Gregor Kova~i~ in Matej Vranje{) mati~ni na UP. Med slednjimi je Matej Vranje{ na pomlad leta 2006
promoviral v doktorja znanosti. Novo okrepitev je oddelku omogo~ila zaposlitev dr. Valentine Bre~ko
Grubar s februarjem leta 2007. Ostali sodelavci so na UP FH[ zaposleni dopolnilno; ve~ina sodelavcev
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kombinira redno raziskovalno delo na ZRC SAZU s pedago{kim delom na UP FH[. V delo oddelka
se postopoma vklju~ujejo tudi mladi raziskovalci s podro~ja, ki smo jih v zadnjih dveh letih pridobili
na UP ZRS, in sicer sta to asistenta Miha Staut in Janez Berdavs.
Glede {tudijskih uspehov velja najprej zabele`iti podatek, da se dele` prehodnosti med letniki spreminja od enega {tudijskega leta do drugega in ka`e na verjetno {e ne dovolj stabilizirane {tudijske razmere
na UP FH[. V {tudijskem letu 2005/06 se je dele` prehodnosti med letniki na {tudijskem programu
geografije gibal med 88 in 100 %, stopnja prehodnosti za celoten {tudijski program pa je bila 95 %. Povpre~ni uspeh (na desetstopenjski lestvici) je bil v tem {tudijskem letu 7,8 v prvem letniku, 7,5 v drugem
letniku, 8,1 v tretjem letniku ter 8,6 v ~etrtem letniku (na osnovi obveznih predmetov) ter je zelo podoben povpre~nemu uspehu v prej{njem {tudijskem letu, medtem ko je zna{al srednji uspeh na osnovi
izbirnih geografskih predmetov 8,5. Skupno povpre~je pri obveznih predmetih je bilo tako 8,0, skupno povpre~je v {tudijskem letu 2005/06 pa 8,1 (v {tudijskem letu 2004/05 8,3). U~itelji so bili s strani
{tudentov v zadnjih dveh {tudijskih letih dokaj dobro ocenjeni: skupna povpre~na ocena (na petstopenjski lestvici) je v {tudijskem letu 2005/06 zna{ala 4,23, kar je za spoznanje nad srednjo oceno za celotno
fakulteto. V povpre~ju so bili u~itelji in sodelavci najbolje ocenjeni za odnos do {tudentov (4,39), najslab{e pa za posredovanje {tudijskih pripomo~kov in literature (3,98).
Oddelek te`i za tem, da bi {tudente polno vklju~eval v raziskovalno delo in je v ta namen `e spro`il razli~ne pobude na podro~ju spremljanja integracijskih procesov na obmo~ju nekdanje Jugoslavije
ter slovenskih obmejnih obmo~ij ob zgornjem Jadranu. S selitvijo v novo fakulteto, kjer oddelek razpolaga s sodobno opremljenim ra~unalni{kim in kartografskim laboratorijem, ra~unamo, da bomo
uspeli znatno okrepiti raziskovalno delo tudi na podro~ju geografskih informacijskih sistemov in z njimi povezanih analiti~no-interpretacijskih vsebin. Podobno nameravamo s kadrovsko okrepitvijo
prioritetno razvijati tudi podro~je geografije morij. Sodelavci oddelka bodo poleg tega s kolegi z drugih
disciplinarnih podro~ij razvijali tudi nov skupen program na podro~ju varstva okolja, ki bo predvidoma
vklju~en v novo Fakulteto za naravoslovje UP. V pogledu povezovanja raziskovalnega in izobra`evalnega dela na oddelku igra pomembno vlogo predvsem podiplomski {tudij. Na podiplomskem {tudijskem
programu Geografije kontaktnih prostorov je v {tudijskem letu 2006/07 skupaj vpisanih {tudentov 25
(v {tudijskem letu 2005/06 jih je bilo 18), od tega 14 na magistrski in 11 na doktorski stopnji.
Tudi v {tudijskem letu 2005/06 je oddelek izvajal modul Jean Monnet na temo evropskih integracij, ki ga sofinancira Evropska unija. V okviru tega modula je bilo izvedenih ve~ aktivnosti, zlasti na
podro~ju gostovanj zunanjih predavateljev in diskutantov. Za podro~je evropskih {tudijev smo nabavili tudi dodatno strokovno literaturo. Posebno dokumentacijsko-informativno bazo pripravlja
oddelek na podro~ju {tudijev jugovzhodne Evrope, s posebnim poudarkom na obmo~ju nekdanje Jugoslavije, na podro~ju manj{inskih problemov in problemov ~ezmejnega sodelovanja ter na podro~ju
geografije morij in planiranja obalnih obmo~ij. Oddelek za geografijo je tudi aktivno sodeloval pri pripravah in izvedbi prve mednarodne poletne {ole UP FH[ z imenom META Humanistika. Tvorec
programa in koordinator enega izmed treh sklopov s prete`no geografsko vsebino na poletni {oli, ki
se je odvijala od 10. do 22. julija 2006, je bil asistent Simon Kerma. Slednji je tudi sodeloval pri izvedbi modula Jean Monnet v okviru izbirnega predmeta Geografija Evropske unije (nosilec: dr. Milan Bufon).
Posebej aktiven in uspe{en je oddelek pri mednarodnem sodelovanju in raziskovalnem delu. Leta 2005
je bil pobudnik in z Univerzo v Sarajevu soorganizator odmevne mednarodne konference Dayton –
Ten Years After: Conflict Resolution and Co-operation Perspectives, ki je potekala v Sarajevu od
29. novembra do 1. decembra 2005 pod pokroviteljstvom slovenskega predsedstva OVSE, Srednjeevropske pobude ter Komisije za politi~no geografijo v okviru Mednarodne geografske zveze (IGU). Tega
leta sta pri univerzitetni zalo`bi Annales iz{la tudi zbornika dveh predhodnih konferenc (Slovenia after
the Year 2004: Gateway between EU and South-Eastern Europe? in Globalized Europe), ki ju je oddelek
soorganiziral leta 2003 oziroma 2004.
Sicer pa so ~lani oddelka aktivno vklju~eni v razli~ne programe mednarodnega sodelovanja ter v evropske programe mobilnosti {tudentov in u~iteljev Socrates-Erasmus. Posebno poglobljeni so geografski
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strokovni stiki z Univerzo Karl Franzes v Gradcu in Univerzo Alpe-Adria v Celovcu ter Ekonomsko
univerzo na Dunaju (Avstrija), Univerzo v Bruslju (Belgija), Univerzo v Vidmu in Univerzo v Trstu (Italija),
Univerzo v Parizu (Paris IV – Sorbonne, Francija), Univerzo v Sarajevu (Bosna in Hercegovina), Univerzo
v Oradei (Romunija), Univerzo v Cardiffu (Wales, Zdru`eno kraljestvo), Queen's University (Belfast,
Zdru`eno kraljestvo) in z Maximillianovo univerzo v Münchnu (Nem~ija). Na oddelku so v {tudijskem letu 2005/06 predavateljsko gostovali prof. dr. Albert Hofmayer z Univerze na Dunaju, prof. dr. Karl
Stuhlpfarer z Univerze v Celovcu ter prof. dr. James Anderson s Queen's University v Belfastu. V maju 2006
je poleg tega oddelek 10 dni gostil 20 {tudentov in dva predavatelja z Ball State University (Muncie,
Indiana, ZDA), ki so v Evropi v okviru terenskega modula preu~evali mo`nosti turisti~nega razvoja,
v istem mesecu pa so bili v okviru terenskih vaj po Sloveniji na obisku tudi profesorji in {tudentje iz
Oddelka za geografijo Univerze v Sarajevu. Sodelavci Oddelka za geografijo UP FH[ so vklju~eni tudi
v multilateralne in bilateralne projekte mednarodnega znanstvenoraziskovalnega sodelovanja. V tem
okviru so bili ~lani oddelka aktivni tudi v drugih mednarodnih konferencah ter doma~ih znanstvenih
sestankih z mednarodno udele`bo, na katere so bili povabljeni, delovali pa so tudi kot gostujo~i profesorji na raznih univerzah v Evropi in v Ameriki. Strokovno uspe{nost ~lanov oddelka potrjuje njihova
vklju~enost v {tevilna nacionalna in mednarodna strokovna zdru`enja in telesa.
Na Univerzi na Primorskem se na geografskem podro~ju izvajajo oziroma so se izvajale naslednje
raziskovalne naloge iz nacionalnega raziskovalnega programa:
• raziskovalni program Obmo~ja kulturnega stika v integracijskih procesih (vodja: dr. Milan Bufon),
• ciljni projekt Uresni~evanje skupnega slovenskega kulturnega prostora in ~ezmejne integracije
v pogojih evropskega povezovanja,
• slovensko-ameri{ki bilateralni projekt Geopoliti~ne perspektive nadaljnjega {irjenja EU in zveze NATO
v Jugovzhodni Evropi (vodja: dr. Milan Bufon),
• temeljni projekt Jugovzhodna Evropa in Republika Slovenija v lu~i aktualnih evropskih teritorialnih
procesov (vodja: dr. Milan Bufon),
• slovensko-bosanskohercegovski bilateralni projekt Perspektive ekonomskih migracij med BiH in Slovenijo v lu~i evropskih integracijskih procesov (vodja: dr. Milan Bufon),
• slovensko-ameri{ki bilateralni projekt Turisti~no gospodarstvo tranzicijskih dr`av Srednje Evrope v ~asu
EU {iritve (vodja: dr. Anton Gosar).
V okviru aplikativnih projektov je dr. Milan Bufon leta 2006 sodeloval {e pri mednarodnem raziskovalnem projektu INTERREG CADSES MATRIOSCA-AAP kot vodja slovenske skupine ekspertov pri
pripravi izhodi{~ za nove oblike regionalnega ~ezmejnega sodelovanja v finan~nem obdobju 2007–2013,
dr. Anton Gosar pa je vodil geografsko raziskovalno skupino v okviru interdisciplinarnega projektnega raziskovalnega dela na temo @iveti s pristani{~em, ki ga je v celoti financirala Luka Koper in izvedla
Univerza na Primorskem.
Kvaliteto opravljenega dela potrjujejo nenazadnje tudi prejeta priznanja: dr. Anton Gosar je
leta 2005 prejel presti`no dr`avno priznanje Ambasador znanosti za mednarodno odmevnost njegovega raziskovalnega dela, asistent Gregor Kova~i~ pa je maja 2006 prejel Melikovo priznanje za mladega
znanstvenika, ki ga podeljuje Zveza geografskih dru{tev Slovenije.
Milan Bufon
Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2006
Ljubljana, Gosposka ulica 13, http://www.zrc-sazu.si/giam
Geografski in{titut Antona Melika je imel v letu 2006 {tiriindvajset redno zaposlenih raziskovalcev in {tiri tehni~ne delavke ter ve~ stalnih in ob~asnih pogodbenih sodelavcev, ki so sodelovali pri
raziskovalnih projektih in nalogah.
In{titut ima 7 organizacijskih enot: Oddelek za fizi~no geografijo vodi Mauro Hrvatin, Oddelek
za socialno geografijo dr. Marjan Ravbar, Oddelek za regionalno geografijo dr. Drago Perko, Oddelek
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za naravne nesre~e dr. Milan Oro`en Adami~, Oddelek za varstvo okolja dr. Ale{ Smrekar, Oddelek za
geografski informacijski sistem dr. Matej Gabrovec in Oddelek za tematsko kartografijo mag. Jerneja
Fridl.
Na in{titutu delujeta tudi Zemljepisni muzej, ki ga vodi Primo` Ga{peri~, in Zemljepisna knji`nica, ki jo vodi dr. Maja Topole.
Na in{titutu je sede` Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Njen
predsednik je dr. Milan Oro`en Adami~, njena sekretarka pa dr. Maja Topole.
V letu 2006 je delo potekalo v okviru raziskovalnega programa Geografija Slovenije ter {tevilnih
projektov in nalog.
Raziskovalni program Geografija Slovenije (vodja dr. Marjan Ravbar) obsega temeljna analitska
in sintetska preu~evanja Slovenije, njenih pokrajinskih sestavin in regionalnih enot, geografske primerjalne {tudije, razvijanje geografske terminologije vklju~no z zemljepisnimi imeni, prav tako pa razvijanje
geografskih metod in tehnik ter geografskega informacijskega sistema in z njim povezane tematske kartografije. V okviru fizi~ne geografije smo s hipsografsko analizo ugotavljali lastnosti pore~ij Slovenije
glede na njihove nadmorske vi{ine. Prostorska razporeditev nadmorskih vi{in znotraj posameznega
pore~ja je pokazatelj geomorfolo{kih zna~ilnosti oziroma prevladujo~ih geomorfnih procesov in oblik.
Klasi~na hipsografska analiza je zahtevala veliko ro~nega planimetriranja in prera~unavanja, z razvojem
geografskih informacijskih sistemov in natan~nej{ih digitalnih modelov vi{in pa je postala pomemben
~len v morfografski analizi pore~ja kot temeljne geomorfolo{ke enote, saj je realno izvedljiva in dostopna ve~ini raziskovalcev. Opravili smo redne meritve ledenikov pod Triglavom in Skuto. V okviru regionalne
geografije in geografije naravnih nesre~ smo ugotavljali potencialno erozijsko ogro`enost zemlji{~ glede na izoblikovanost povr{ja in njeno povezanost z razporeditvijo posameznih vrst rabe tal. Povezave
med reliefnimi dejavniki erozijske ogro`enosti (nadmorska vi{ina, naklon in ekspozicija povr{ja) in
vrstami rabe tal (njive, vinogradi, sadovnjaki, travniki, gozdovi ter pozidana in ostala zemlji{~a) smo
raziskovali v {estih, 24 km2 velikih izsekih iz obmo~ij terciarnih gri~evij v Sloveniji: Koprskih brd, Brkinov, Gori{kih brd, Haloz, Slovenskih goric in Gori~kega, ki so zaradi prevlade erozijsko slabo odpornih
kamnin {e posebej zanimiva. Potencialno erozijsko ogro`enost smo dolo~ali z indeksom mo~i vodnega toka. V pore~ju Dragonje smo nadaljevali z meritvami erozije, v Gori{kih brdih pa kon~ali z izdelavo
probabilisti~nega modela plazovitosti, ki odra`a dejanske razmere. Pridobili smo podatke za izdelavo
takega zemljevida za okolico La{kega. Preu~evanje dolomitnih obmo~ij v Sloveniji smo sklenili z izdajo monografije. V okviru raziskav kulturnih pokrajin smo nadaljevali s preu~evanjem slovenske Istre
in ugotavljali spremembe v kulturni pokrajini, njihovo dojemanje ter vpliv dr`avnih meja na pokrajino. Pri preu~evanju rabe tal smo nadaljevali obdelavo podatkov franciscejskega katastra iz prve polovice
19. stoletja. Zaklju~ili smo zbiranje podatkov o rabi tal po katastrskih ob~inah v tr`a{kem arhivu in
tako pripravili bazo podatkov za ozemlje celotne dr`ave. Izdelali smo prve zemljevide sprememb rabe
tal v zadnjih 200 letih, ob tem smo podrobneje preu~ili spreminjanje gozdnih povr{in. Na podro~ju
socialne geografije smo nadaljevali s preu~evanjem prostorskih in regionalnih struktur, iskanjem primernih instrumentov in ukrepov regionalne politike ter preu~evanjem dejavnikov pomena regionalne
rasti za razvoj prostorskih struktur. Raziskovanje sprememb urbane in poselitvene rabe smo vrednotili s spremembami rabe tal oziroma s prostorskimi in funkcijskimi spremembami v dolo~enih naseljih
v petnajstletnem obdobju. Poselitveni in prebivalstveni razvoj smo povezovali z u~inki urbanizacije.
Posebno pozornost smo posvetili obmejnim obmo~jem, spreminjanju etni~ne sestave, priseljevanju
in rodnosti. Med preu~evanji razse`nosti preobrazbe mest smo se osredoto~ili na u~inke izbranih dru`benih dejavnikov (na primer funkcijska sestava in ekonomska usmerjenost, analiza in dostopnost do
delovnih mest) ter na tej podlagi pripravili sodobno tipologijo. Preu~evali smo pokrajinske razse`nosti gospodarskih in socialnih sprememb v pokrajini. Usmerili smo se na prostorsko organizacijo in u~inke
gospodarstva, socialnih skupin, kulture, politike in upravljanja na socialno razumevanje dru`benih odnosov v pokrajini. Na podro~ju varstva okolja smo raziskovali socialne, politi~ne, regionalne in okoljske
geografske procese v slovenskih pokrajinah. Na vodovarstvenih obmo~jih, ki oskrbujejo prestolnico
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s pitno vodo, smo na{li in preu~ili ve~ kot 1500 divjih odlagali{~ odpadkov in 100 gramoznic. Dve tretjini odpadkov je gradbenega izvora in med njimi tretjina {e vedno aktivnih. S pomo~jo posebej pripravljene
metodologije smo pripravili prednostne sanacije. Po desetih letih smo ponovno opravili anketiranje
med 1000 kmetovalci v 19 izbranih slovenskih pokrajinah in ugotavljali stanje kmetijstva v Sloveniji
glede na varstvo okolja. Anketirali smo 300 vrti~karjev v Ljubljani in ugotavljali njihovo poznavanje
kmetovanja z uporabo gnojil in za{~itnih sredstev ter njihov odnos do zdrave hrane in okolja. Na obmo~ju Loga{kega polja smo s pomo~jo fotointerpretacije starej{ih in novej{ih slikovnih virov ugotavljali,
kako so dolo~eni antropogeni procesi med letoma 1944 in 2000 povzro~ili trajno degradacijo in izginjanje vrta~. Na podro~ju zemljepisnih imen smo se osredoto~ili na podoma~ena tuja zemljepisna imena
v slovenskem jeziku. Zajeli smo vsa podoma~ena imena v 16 atlasih, Velikem splo{nem leksikonu in
slovarskem delu Slovenskega pravopisa 2001. V sezname smo vklju~ili okrog 40.000 razli~nih podoma~enih tujih zemljepisnih imen. Za osem najbolj reprezentativnih atlasov in Slovenski pravopis 2001 smo
izvedli primerjalno analizo njihove rabe, s ~imer je pripravljeno gradivo za njihovo standardizacijo.
Projekt Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb (vodja dr. Matej Gabrovec) je nadaljevanje dolgoletnega in{titutskega programa. Raziskovalni projekt poteka v sodelovanju z Geodetskim
in{titutom Slovenije, financirata pa ga Agencija za raziskovalno dejavnost in Agencija Republike Slovenije za okolje. V prvi polovici leta smo fotogrametri~no vrednotili arhivske posnetke in drugo gradivo,
ki prikazujejo Triglavski ledenik. Rezultat tega dela so digitalni zemljevidi Triglavskega ledenika in bli`nje okolice za leta 1937, 1952, 1975 in 1992. Na tej podlagi smo izdelali trirazse`nostne prikaze ledenika
v razli~nih ~asovnih obdobjih, s pomo~jo geografskega informacijskega sistema pa smo izra~unali spremembe prostornine ledenika v drugi polovici 20. stoletja. V drugi polovici leta smo raziskovali na terenu.
Opravili smo redna letna opazovanja Triglavskega ledenika in Skutinega ledenika. S pomo~jo laserskega razdaljinomera smo izra~unali povr{ino Triglavskega ledenika. Ugotovili smo, da se je ledenik s svojo
leto{njo povr{ino (pribli`no 0,8 ha) precej pribli`al dosedanjemu najmanj{emu stanju iz leta 2003, ko
je meril 0,7 ha. Na Skutinem ledeniku smo prvi~ merili tudi debelino ledu, s pomo~jo nem{kih kolegov smo uspe{no preizkusili parno vrtalno napravo. Povpre~na globina ledenika je bila okoli 7 m, najve~ja
pa slabih 12 m. Na temelju podol`nih prerezov na nadmorskih vi{inah od 2043 do 2085 m in pre~nih
razse`nosti ledenika smo izra~unali, da je bila njegova prostornina okoli 70.000 m3. Nadaljevali smo
tudi s skeniranjem arhivskega fotografskega gradiva.
Temeljni projekt Navzkri`ja interesov pri rabi podtalnice in mo`nosti za razre{evanje (vodja dr. Irena Rejec Brancelj) je potekal tretje leto. Zaradi zgo{~ene poselitve ter zgostitve {tevilnih gospodarskih
in drugih dejavnosti so prodni vodonosniki ogro`eni. Klju~no nasprotje na na{ih prodnih ravninah je
med rabo za pitno vodo ter agrarnimi in urbanimi dejavnostmi. Po desetih letih smo ponovno opravili anketiranje med 1000 kmetovalci v 19 izbranih slovenskih pokrajinah in ugotavljali stanje kmetijstva
v Sloveniji glede na varstvo okolja. Navzkri`je je mogo~e zmanj{ati tudi z ustrezno ozave{~enostjo vseh
uporabnikov tega prostora in var~no rabo naravnega vira. Pripravili smo znanstveno monografijo Zavest
ljudi o pitni vodi, ob svetovnem dnevu voda pa smo za osnovno{olce izdali predstavitveno mapo o podtalnici na Ljubljanskem polju z naslovom Zdrava H20 zame!.
Temeljni projekt Naselbinski razvoj Slovenije pod vplivi urbanizacije na prelomu tiso~letja (vodja dr. Marjan Ravbar) se ukvarja s preobrazbo naselbinskega sistema. V tretjem letu dela smo se osredoto~ili
na preu~evanje vloge pode`elskih naselij v sodobnih dru`benih procesih in pomena prepletanj med
mesti in pode`eljem. Pregledali smo sodobne te`nje v razvoju naselij in rabe povr{ja in opozorili na
procese, ki potekajo v nasprotju z `elenimi cilji. Na podlagi sodobnih podatkov statisti~nega informacijskega sistema (StatGIS) smo pripravili podrobnej{e vrednotenje preobrazbe nekaterih temeljnih
zemlji{kih kategorij glede na relief, tip poselitve, geografski polo`aj naselja in {tevilo delovnih mest.
S simuliranjem razvojnih posledic v ve~ tipi~nih obmo~jih z razli~nimi razvojnimi mo`nostmi smo se
glede na spontane procese opredelili do zara{~anja kmetijskih zemlji{~ in preobrazbe kmetijskih zemlji{~ v stavbna zemlji{~a. S pomo~jo simulacijskega modela smo podali mo`ne usmeritve za nadaljnji
razvoj pode`elja.
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Temeljni projekt Skupna obdelovalna zemlji{~a: pokrajina med preteklostjo in prihodnostjo (vodja dr. Drago Perko) je potekal drugo leto. Ukvarja se s skupnimi zemlji{~i v Sloveniji, ki {e niso bila
celovito raziskana, ~eprav so pomembna kulturna dedi{~ina slovenskega naroda in s svojo gospodarsko vlogo prispevajo k ohranjanju slovenskega pode`elja. So poseben tip kulturne pokrajine, ki je nastal
s sou~inkovanjem razmeroma stalnih naravnih in spremenljivih dru`benih razmer, zato je za njihovo
raziskovanje nujno povezovanje naravnih in dru`benih zakonitosti. Pregledali smo ustrezno doma~o
in tujo literaturo s podro~ja skupnih zemlji{~ in rabe tal, pridobili, pripravili in obdelali podatkovno
bazo za rabo tal v Sloveniji ter pripravili in obdelali ve~ino podatkovnih slojev skupnih zemlji{~ v Sloveniji na podlagi digitalnega katastrskega na~rta. Pripravili in obdelali smo tudi petindvajsetmetrski
digitalni model vi{in Slovenije in ga prilagodili za povezovanje z ostalimi podatkovnimi sloji v okviru
geografskega informacijskega sistema. Nadaljevali smo s prilagajanjem digitalnih podatkov o kamninski podlagi za vso Slovenijo.
Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemlji{~ med statisti~nimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991–2002 po vzor~nih pode`elskih obmo~jih (vodja dr. Maja Topole) je projekt
v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkuren~nost Slovenije 2000–2006 in je potekal tretje leto.
Na podlagi analiz letalskih in ortofoto posnetkov, statisti~nih podatkov in podatkov, pridobljenih na
terenu, smo izdelali sintezo o spreminjanju poselitvene rabe tal v slovenskih pode`elskih naseljih oziroma o prostorskih in funkcijskih spremembah v teh naseljih v petnajstletnem obdobju od osamosvojitve
leta 1991 dalje. Pripravili smo kon~ni elaborat in glavne rezultate raziskave objavili v reviji Acta geographica Slovenica 46-2.
Terminolo{ki slovar urejanja prostora (vodja dr. Drago Perko) je projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkuren~nost Slovenije 2001–2006 oziroma njegovega te`i{~a Uravnote`en
regionalni in prostorski razvoj ter razvojna vloga okolja. Potekal je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeni{tvo in geodezijo ter podjetjem Acer. V letu 2006 je bil poudarek na terminografski obdelavi pripravljenega
gradiva in pripravi nekaterih manjkajo~ih gesel, s ~imer je {tevilo izto~nic naraslo na 2375. Sodelavci
in{tituta smo sodelovali pri obdelavi okrog 1000 geselskih ~lankov s podro~ij regionalnega planiranja,
geologije, fizi~ne geografije, dru`bene geografije, regionalne geografije, demografije, kmetijstva, prometa, telekomunikacij, energetike, prosto~asovnih dejavnosti, turizma, naravnih nesre~ in psihologije.
U~inkovitost in vplivi investicij na regionalni in prostorski razvoj (vodja dr. Marjan Ravbar) je
raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkuren~nost Slovenije 2000–2006.
Sodeluje Ekonomski in{titut Pravne fakultete. Pripravili smo podrobnej{o projektno dokumentacijo
in se s skrbnikom pogodbe dogovorili za delitev dela. Pristopili smo k analizi investicijskih aktivnosti
za leto 2005 in oblikovanju metodologije spremljanja u~inkovitosti in vplivov investicij na regionalni
in prostorski razvoj.
Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (vodja dr. Drago Perko) je raziskovalni projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkuren~nost Slovenije 2001–2006. Namenjen
je vzpostavitvi sistemov vmesnega in kon~nega vrednotenja aktivnosti s podro~ja regionalne politike
v Sloveniji. Sodelujeta tudi In{titut za ekonomska raziskovanja in Urbanisti~ni in{titut Republike Slovenije. V prvih dveh mesecih dela smo z naro~nikom podrobneje opredelili cilje projekta in pripravili
vsebinsko in ~asovno projektno dokumentacijo.
Dnevna prometna migracija na delovno mesto in {olo (vodja dr. Matej Gabrovec) je raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkuren~nost Slovenije 2000–2006. Sodelujejo
{e mariborska Fakulteta za gradbeni{tvo, Urbanisti~ni in{titut Republike Slovenije, Pedago{ka fakulteta Univerze na Primorskem ter ljubljanska Fakulteta za gradbeni{tvo in geodezijo. Cilj projekta je na
podlagi analize dnevnih potovanj na eni strani in ponudbe javnega potni{kega prometa na drugi predlagati ukrepe prometne politke, ki bodo u~inkovito pospe{evali uporabo javnega potni{kega prometa.
V prvih dveh mesecih izvajanja projekta smo na podlagi podatkov popisa prebivalstva iz leta 2002 naredili prve analize {tevila dnevnih voza~ev na delo in v {olo po ob~inah v Sloveniji in njihove izbire prometnega
sredstva.

158

vestnik 79_1.qxd

20.3.2008

9:27

Geografski vestnik 79-1, 2007

Page 159

Poro~ila

Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca (vodja mag. Drago Kladnik) je raziskovalni projekt v okviru ciljnega raziskovalnega programa Konkuren~nost
Slovenije 2000–2006. Izvaja ga Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani pod vodstvom dr. Lucije
A`man Momirski skupaj s soizvajalci Geografskim in{titutom Antona Melika ZRC SAZU, Urbanisti~nim in{titutom Republike Slovenije in Kmetijsko-gozdarskim zavodom Nova Gorica Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije. Pokrajinski u~inki posodabljanja kmetijstva bodo na ravneh vzor~nih kmetijskih
obratov in naselij preu~eni v Gori{kih brdih, Spodnji Savinjski dolini in Suhi krajini.
DIAMONT – Data infrastructure for the Alps: mountain orientated network technology (vodja mag. Mimi Urbanc) je mednarodni projekt v okviru INTERREG III B programa za obmo~je Alp.
Sodelovali smo pri oblikovanju sklepnega poro~ila delovnih paketov 5 in 6 ter zbirali in pripravljali
statisti~ne podatke za delovni paket 8. Nadgrajevali smo zasnovo delovnega paketa 10, ki je v na{i pristojnosti. Pripravili smo prevode {tirih {tevilk Obvestil ter zgibank delovnih paketov 5 in 6. V Ljubljani
smo organizirali sestanek projektnih partnerjev in se udele`ili sestanka v Münchnu. Prav tako smo se
udele`ili zasedanja vseh programov INTERREG III B za obmo~je Alp v Stresi v Italiji.
R.A.V.E. Space – Raising awareness of values of space through the process of education (vodja
mag. Jerneja Fridl) je mednarodni projekt v okviru INTERREG III B CADSES programa. Izvedli smo
{tevilne dejavnosti za bolj{o ozave{~enost mladih o vrednotah prostora ter za dopolnjevanje u~nih programov osnovnih in srednjih {ol z vsebinami prostorskega na~rtovanja in trajnostnega prostorskega
razvoja. Analizirali smo obstoje~e u~ne na~rte na razli~nih stopnjah izobra`evanja, s poudarkom na
zastopanosti vsebin o prostoru, s pomo~jo anketnih vpra{alnikov smo ugotavljali odnos u~iteljev do
novih vsebin in njihovega vpeljevanja v u~ne na~rte ter sodelovali pri seminarjih za u~itelje v vseh sodelujo~ih dr`avah, zasnovi u~il in novih u~nih metod, in seriji dvanajstih izobra`evalnih oddaj, ki jih bodo
brezpla~no dobile {ole iz vseh sodelujo~ih dr`av, ter predstavitvi podrobnej{ih informacij o projektu
in njegovih aktivnostih na medmre`ju. Udele`ili smo se delovnih sre~anj v Var{avi in na Krfu, v Portoro`u pa smo organizirali dvodnevni seminar za u~itelje osnovnih in srednjih {ol, ki pou~ujejo razli~ne
predmete, na katerem smo predstavili nekatere oblike in metode dela ter u~ila, ki bi u~ence u~inkoviteje usmerjale k prepoznavanju vrednot prostora, k pravilnemu ravnanju z okoljem in k celostnemu
razumevanju vzrokov in posledic ~lovekovih posegov v prostor. Dvodnevni seminar je potekal v obliki plenarnih delavnic ter terenskega in kabinetnega dela v manj{ih skupinah.
ALPTER – Terraced landscape of the Alpine arc (vodja mag. Drago Kladnik) je mednarodni projekt v okviru INTERREG III B programa za obmo~je Alp o terasiranih pokrajinah v alpskem loku.
Sodelujejo ustanove iz Italije, Avstrije, Francije, [vice in Slovenije. Nameni in cilji projekta, ki ga pri
nas koordinira Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, so integralno upravljanje pokrajine s kulturnimi terasami, izmenjava dobrih praks na podro~ju varstva okolja in promocije terasastih pokrajin,
podpora skupnim strategijam za upravljanje obmo~ij s kulturnimi terasami, nastajanje novih metodologij, tehnik in planskih instrumentov za varstvo kulturnih pokrajin, krepitev lokalne in regionalne
identitete ter ozave{~anje prebivalstva o vlogi in pomenu tipi~ne pokrajine s kulturnimi terasami. V Sloveniji so bila kot vzor~ni primer izbrana Gori{ka brda. In{titut je preu~il plazovitost celotne pokrajine
ter spremembe rabe tal v katastrskih ob~inah Medana in Ko`bana v zadnjih dvesto letih.
PLANET CENSE – Planners network for Central and South East Europe (vodja dr. Marjan Ravbar) je mednarodni projekt v okviru INTERREG III B CADSES programa. Sodeluje petnajst partnerskih
dr`av iz obmo~ja srednje, jadranske, podonavske in jugovzhodne Evrope. V Sloveniji delo koordinira
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije. Projekt je namenjen podpori skupnim strategijam prostorskega razvoja in aktivnostim za njihovo uresni~evanje. Oblikovali smo slovenska stali{~a
in opredelili potenciale slovenskih urbanih obmo~ij v policentri~nem omre`ju prostora, ki obsega srednjo in jugovzhodno Evropo. Osredoto~ili smo se na implementacijo povezovanja v nadnacionalno
policentri~no urbano omre`je z vidika veljavne slovenske zakonodaje.
Bilateralni projekt Spremembe rabe tal v Sloveniji in na ^e{kem v zadnjih dvesto letih – primerjalna {tudija (vodja dr. Matej Gabrovec) na ~e{ki strani vodi dr. Ivan Bi~ík s Karlove univerze v Pragi.
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V obeh dr`avah imamo obse`ni bazi podatkov o rabi tal za razli~na leta od za~etka 19. stoletja naprej,
ki temeljita na zemlji{kem katastru. Cilj projekta je ureditev obeh baz na enoten na~in, ki bo omogo~al neposredno primerjavo procesov sprememb rabe tal v obeh dr`avah. V obeh dr`avah smo namre~
razvili razli~ne metode za prikazovanje procesov sprememb rabe tal. Testirali smo slovenske metode
na ~e{kih podatkih in obratno. Na podlagi analize tega testiranja na~rtujemo izbolj{anje teh metod in
morebitno izdelavo nove skupne metodologije. Sodelovanje s ^e{ko na podro~ju rabe tal smo dopolnili s sodelovanjem z Univerzo v ^eskih Budìjovicah v okviru ~e{ko-avstrijsko-slovenskega projekta,
ki ga je financiral Austrian Science and Research Liaison Office iz Brna.
Bilateralni projekt Primerjava kartiranja sne`nih plazov, protilavinskih ukrepov in objektov ter
ugotavljanje njihove primernosti in uporabnosti v gorskih obmo~jih Julijskih Alp in Rize-Sivrikaya (vodja dr. Marjan Ravbar) s podro~ja sne`nih plazov je potekal prvo leto. Tur{ki partner je Oddelek
za raziskovanje sne`nih plazov (ÇAGEM), ki deluje v okviru Direktorata za naravne nesre~e (AFET)
s sede`em v Ankari. Prva obojestranska obiska v prvem letu triletne bilaterale sta bila namenjena predvsem
spoznavanju lavinske problematike in njenim posebnostim v obeh sodelujo~ih dr`avah ter medsebojni primerjavi. V Tur~iji smo bili med 17. in 26.5., ko smo obiskali tur{ke ustanove, ki se ukvarjajo z lavinsko
tematiko, in si ogledali nekatera plazovita obmo~ja v kopnih razmerah, ter med 15. in 24. 11., ko smo
si ogledali del plazovitih obmo~ij v zimskih razmerah in se seznanili z nekaterimi primeri protilavinskih objektov.
Geografija Krasa (vodja dr. Drago Perko) je del projekta Kras v okviru centra odli~nosti Fabrica.
Sestavljajo ga sklopi Kamnine in relief, Raba tal, Ljudje in Kartografija. V okviru sklopa Kamnine in
relief smo pridobivali podatke o naravnogeografskih sestavinah obravnavanega obmo~ja (relief, podnebje, vode, prsti in kamnine). Nekatere sestavine smo ovrednotili z vidika ciljev projekta in gradivo
pripravili za nadaljnje delo. Pripravili smo besedilo in fotografije za spletno stran projekta. V okviru
sklopa Raba tal smo pregledali obstoje~e podatkovne baze in literaturo. Osnovne podatkovne baze po
katastrskih ob~inah smo zbrali za leta 1825, 1900 in 2004. Poleg tega smo za~eli s terenskim delom na
temo ugotavljanja ostankov skupnih zemlji{~ na Krasu ter pripravili prva gradiva za internetne strani. V okviru sklopa Ljudje smo natan~no opredelili vsebine, oblikovali seznam zemljevidov ter za~eli
z zbiranjem podatkov in nekaterimi analizami. V sklopu Kartografija smo pripravili podlage in smernice za tematske zemljevide, ki bodo nastali z dodajanjem vsebin na pripravljeno podlago.
Projekt Odlagali{~a odpadkov na vodovarstvenem obmo~ju, pomembnem za oskrbo MOL-a s pitno vodo (vodja dr. Ale{ Smrekar) je potekal drugo leto. Na o`jih vodovarstvenih obmo~jih vodnih virov,
pomembnih za oskrbo Mestne ob~ine Ljubljane s pitno vodo, smo na{li in preu~ili kar 1586 divjih odlagali{~ odpadkov, od tega na Ljubljanskem polju 1445, I{kem vr{aju 104 in obmo~jih lokalnih vodnih
virov 37. Njihova skupna povr{ina je 128.056 m2, prostornina pa 220.071 m3. Na pregledanem obmo~ju
smo evidentirali {e 100 gramoznic, 58 obvestilnih tabel in 57 ovir. Dve tretjini odpadkov je gradbenega izvora. Med vsemi odpadki je dobra sedmina nevarnih. Ogled odpadkov in analize odvzetih vzorcev
ka`ejo, da nevarnih snovi ni veliko, ~eprav so dolo~ena gro`nja za podtalnico, predvsem v smislu njenega onesna`evanja z organskimi snovmi. Z upo{tevanjem zakonskih dolo~il in s strokovno analizo
pridobljenih podatkov smo na podlagi ocen {tirih lo~enih vsebinskih sklopov pripravili metodologijo za dolo~anje skupin odlagali{~ glede na njihovo potencialno nevarnost za onesna`enje vodnega vira
in za vsako skupino predlagali na~in sanacije.
Projekt Izbolj{anje `ivljenja v Mestni ob~ini Ljubljana z vidika spreminjanja kvalitete stanovanjskih razmer in intraurbanih migracij (vodja Peter Repolusk) obravnava osnovne socioekonomske in
demografske razvojne trende posameznih obmo~ij Mestne ob~ine Ljubljana med zadnjima dvema popisoma prebivalstva leta 1991 in 2002. Ovrednotili smo kakovost bivalnega okolja posameznih delov mesta
glede na socialno, ekonomsko, etni~no in demografsko sestavo prebivalstva ter zna~ilnosti stanovanj.
Posebno pozornost smo namenili zna~ilnostim migracij in migrantov med posameznimi deli Ljubljane. Analize ka`ejo, da se bivalno okolje nekaterih delov Ljubljane slab{a, kar {e posebej velja za blokovska
naselja, zgrajena do leta 1980, kjer se pove~uje dele` ostarelih, manj izobra`enih in priseljenih iz tuji-
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ne. Zna~ilen je trend odseljevanja socialno krepkej{ih skupin prebivalstva na obrobje mesta. V osrednjem delu mesta se {tevilo prebivalcev {e vedno zmanj{uje.
Pri projektu Vrti~karstvo v Mestni ob~ini Ljubljana kot vir onesna`eval v tleh, pridelani hrani
in podzemni vodi (vodja dr. Ale{ Smrekar) sta sodelovala Kmetijski in{titut Slovenije kot nosilna ustanova in Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija. Vrti~karska dejavnost je nastala zaradi socialno-ekonomskih
potreb ~loveka v urbanem okolju, potrebe, da se me{~ani ponovno »pribli`ajo naravi«, pridelajo in u`ivajo »doma~o in zdravo« hrano ter zaradi razvedrila. V Ljubljani je ta dejavnost povsem nepregledna,
zato problematiko obravnavamo z okoljevarstvenega, zdravstvenega ter upravno planerskega vidika.
Anketirali smo 300 vrti~karjev in ugotavljali njihovo poznavanje kmetovanja z uporabo gnojil in za{~itnih sredstev, njihov odnos do zdrave hrane in okolja na splo{no ter njihovo morebitno pripravljenost
na preselitev vrti~ka na drugo lokacijo.
Raziskovalni projekt Izdelava standardov dostopnosti do javnega potni{kega prometa in splo{nih prevoznih pogojev za avtobusne prevoznike (vodja dr. Matej Gabrovec), ki ga je financiralo
Ministrstvo za promet, smo izdelali skupaj z Agencijo za promet iz Ljubljane. Variantno smo predlagali
standarde dostopnosti do javnega potni{kega prometa v Sloveniji. Osnova za predlog standardov dostopnosti je analiza mobilnosti prebivalstva. Standarde dostopnosti smo variantno predlagali z dolo~itvijo
prostorske in ~asovne oddaljenosti do postajali{~ javnega prometa in pogostnostjo vo`enj na teh postajali{~ih. Da bi ugotovili, kolik{en dele` prebivalstva v Slovenji ima ustrezen dostop do javnega potni{kega
prometa skladno s postavljenimi standardi, smo analizirali ponudbo javnega potni{kega prometa. Izra~unali smo dele` prebivalstva, ki je od najbli`jega avtobusnega postajali{~a z ustreznim {tevilom dnevnih
vo`enj oddaljen 1000 ali 500 metrov.
Demografske analize Ob~ine [o{tanj (vodja Peter Repolusk) so zajele osnovne demografske zna~ilnosti in procese: spremembe {tevila prebivalcev in geografske razporeditve prebivalstva, starostno
in spolno sestavo, rodnostne zna~ilnosti, selitve in dru`benogospodarsko sestavo. Izdelali smo tri razli~ice demografskih projekcij. Posebno pozornost smo namenili pode`elskim, hribovitim in depopulacijskim
obmo~jem, vlogi zdomstva in suburbanizacije ter razvoju mestnega prebivalstva.
Projekt Popisni atlas Slovenije 2002 (vodja mag. Jerneja Fridl) izvajamo v sodelovanju z naro~nikom projekta Statisti~nim uradom Republike Slovenije. Najve~ ~asa smo namenili terminografskemu
in vsebinskemu usklajevanju besedil ter vsebinskim popravkom stodveh tematskih zemljevidov. V ArcGIS-u smo pripravili podatkovne sloje s topografskimi elementi, in sicer: relief, dr`avno mejo, naselja
in morje, ki se bodo kot topografska podlaga pojavljali na vseh zemljevidih. Prikaz njihove tematske
vsebine je bil v fazi dokon~nega oblikovanja.
Enciklopedija Alpe (vodja Matija Zorn) je mednarodni projekt francoske zalo`be Glénat z naslovom Le dictionnaire encyclopédique des Alpes. Sklenili smo ga z izidom dveh zvezkov enciklopedije o Alpah
na ve~ kot 1200 straneh, pri katerih je sodelovalo prek 250 avtorjev iz vseh alpskih dr`av. Prvi zvezek
ima naslov Dictionnaire in vsebuje prek 3500 gesel, drugi zvezek pa nosi naslov Encyclopédie in vsebuje prek 90 dalj{ih tematskih prispevkov o Alpah. Projekt se bo nadaljeval z izidom italijanskega in nem{kega
prevoda ter francoske `epne razli~ice.
Projekt Svetovna geografija (vodja mag. Drago Kladnik) je potekal tretje leto. Pregledali, prevedli in priredili smo zemljepisna imena na ve~ kot 200 zemljevidih ter temeljito preuredili terminolo{ki
slovar~ek. Knjiga je iz{la v okviru zbirke Enciklopedija za vedo`eljne Pre{ernove dru`be iz Ljubljane
in obsega pregled glavnih naravnih in dru`benih pojavov ter procesov na na{em planetu in podroben
pregled razvojnih zna~ilnosti po posameznih dr`avah, regionalno zaokro`enih obmo~jih in celinah.
Knjiga Atlantica (vodja mag. Drago Kladnik), ki jo pripravlja Mladinska knjiga v sodelovanju z zalo`bo Bertelsmann, je veliki satelitski atlas sveta. Hkrati s slovensko izdajo se pripravljajo {e hrva{ka, srbska,
makedonska in bolgarska razli~ica. Na in{titutu smo izdelali izhodi{~a in napotke za doma~enje zemljepisnih imen v vseh jezikovnih razli~icah atlasa, za slovensko pa smo pripravili {e podroben seznam
podoma~enih imen in redakcijo gradiva v datoteki z zemljepisnimi imeni. Zlasti podrobno sta bili pregledani Severna in Ju`na Amerika. Opravljene so bile `e tudi prve korekture kartografskega gradiva.
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V okviru porjekta Slovenija total (vodja mag. Drago Kladnik) smo izdali {e zadnjo knjigo Posavje
in Posotelje (enciklopedi~ni priro~nik za popotnika). V okviru sodelovanja z zalo`bo National Geographic Society in Zalo`bo Rokus smo pripravljali splo{ni zemljevid Slovenija v merilu 1 : 400.000 (vodja
mag. Jerneja Fridl). Leta 2003 in 2004 smo na in{titutu `e prevedli in priredili zemljevida Evrope in
sveta. Zemljevid Slovenije je v nasprotju z omenjenima v celoti rezultat dela na{ega in{tituta. Dopolnili smo obstoje~e podatkovne sloje in analizirali tehni~ne in oblikovne zna~ilnosti zemljevidov National
Geographic Society. Naro~nik je namre~ `elel zemljevid po tipologiji National Geographic Society. Zemljevid je najprej iz{el kot priloga revije National Geographic Junior, nato pa {e kot priloga revije National
Geographic Slovenija.
Projekt Pregled zemljepisnih imen na voja{kem zemljevidu avstrijske Koro{ke 1763–1787 (vodja
Matija Zorn) je potekal v okviru projekta Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 für das Gebiet des Bundeslandes Kärnten (Republik Österreich) oziroma Koro{ka na voja{kem zemljevidu, ki ga vodi dr. Vincenc
Raj{p s Slovenskega znanstvenega in{tituta na Dunaju. Pregledali smo vso toponomijo in opise vseh sekcij.
V projektu Dr`avna pregledna karta Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000 (vodja mag. Drago Kladnik) nastaja standardizirani zemljevidu Slovenije v merilu 1 : 250.000, ki ga bo izdelal Geodetski
in{titut Slovenije in izdala Geodetska uprava Republike Slovenije. Skladno z razpolo`ljivimi viri in usmeritvami Komisije za zemljepisna imena Vlade Republike Slovenije smo z vidika pravilnosti in ustreznosti
zapisa pregledali zemljepisna imena na ozemlju Slovenije in na ozemljih sosednjih dr`av Avstrije, Italije, Hrva{ke in Mad`arske. Skupaj s predlaganimi redakcijskimi posegi in izbolj{avami smo oblikovali
seznam pripomb z ve~ kot 600 enotami.
Standardizacija imen svetovnih upravnih enot (vodja mag. Drago Kladnik) je projekt za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Za~eli smo pripravljati
standardizacijo slovenskih imen svetovnih upravnih enot v okviru svetovnega standarda ISO 3166-2.
Prevedli smo uvodni, tehni~ni del tega standarda ter pripravili prevod posameznih imen upravnih enot
na podlagi tradicije dozdaj{nje rabe. Predlog vklju~uje minimalno in maksimalno razli~ico slovenjenja tovrstnih zemljepisnih imen.
Projekt Spremljanje dela Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (vodja dr. Maja Topole) je potekal enajsto leto. Ker je bil konec leta 2005 predsednik komisije
dr. Milan Oro`en Adami~ imenovan za veleposlanika v Zagrebu, je njegovo delo v letu 2006 za~asno
prevzel dr. Drago Perko. KSZI se je sestala petkrat. Prejela je 43 dopisov ustanov in posameznikov, odposlala pa jih je 40. Kon~ala je ve~letno izdelavo seznama imen za zemljevid Slovenije v merilu 1 : 250.000.
Njena Podkomisija za imena dr`av se je sestala petkrat in pripravila predlog uradnih polnih in uradnih
kratkih imen dr`av ter odvisnih ozemelj. Oblikovana je bila tudi Podkomisija za SIST ISO 3166-2 oziroma za imena na ravni NUTS 1. ^lanica KSZI Marija Brnot se je udele`ila 23. zasedanja UNGEGN-a,
ki je bilo od 28. 3. do 4. 4. na Dunaju. KSZI je, kot vsako leto, pripravila iz~rpen elaborat »Izvedba strokovno-operativnih del za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen v letu 2006«, ki vsebuje zapisnike
sestankov s prilogami ter kopije prejetih in poslanih dopisov, dokazil o mednarodnem sodelovanju,
dokumentov ter znanstvenih in strokovnih prispevkov ~lanov komisije.
In{titut izdaja znanstveno revijo Geografski zbornik (Acta geographica Slovenica), ki jo ureja dr. Bla`
Komac (iz{li sta {tevilki 46-1 in 46-2 z osmimi razpravami enakovredno v angle{kem in slovenskem jeziku, tudi na medmre`ju: http://www.zrc-sazu.si/giam/gz.htm), ter znanstveno knji`no zbirko Geografija
Slovenije, ki jo ureja dr. Drago Perko (iz{li sta trinajsta knjiga z naslovom Dolec kot zna~ilna oblika dolomitnega povr{ja avtorja Bla`a Komaca in dvanajsta knjiga z naslovom Zavest ljudi o pitni vodi avtorja
Ale{a Smrekarja). Iz{la je tudi monografija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006.
V letu 2006 je in{titut aktivno sodeloval z ve~ kot petdesetimi tujimi ustanovami, raziskovalci in{tituta pa so objavili ve~ kot stopetdeset bibliografskih enot, na doma~ih in tujih sre~anjih predstavili skoraj
sedemdeset predavanj in bili na pribli`no tridesetih {tudijskih potovanjih v tujini.
In{titut je v sodelovanju z Zvezo geografskih dru{tev Slovenije organiziral 3. Melikove geografske
dneve: Narava proti dru`bi? (Ljubljana, 11.–12. 5.), z In{titutom za antropolo{ke in prostorske {tu-
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dije ZRC SAZU ter v sodelovanju z Zvezo geografskih dru{tev Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije
pa soorganiziral 8. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005–2006 (26. 9.).
Mag. Jerneja Fridl je bila somentorica pri diplomski nalogi Eneje Baloh, dr. Matej Gabrovec je bil
mentor doktorandu Matiji Zornu, dr. Milan Oro`en Adami~ magistrandu Primo`u Pipanu in doktorandu
mag. Mihi Pav{ku, dr. Drago Perko magistrandoma Mateji Breg in Primo`u Ga{peri~u ter doktorandom mag. Jerneji Fridl, Mauru Hrvatinu, mag. Dragu Kladniku in mag. Mimi Urbanc, dr. Marjan Ravbar
magistrandki Niki Razpotnik in doktorandom Davidu Boletu, Janezu Naredu in Petru Repolusku, dr. Irena Rejec Brancelj pa je bila mentorica magistandu Bojanu Erharti~u.
Matej Gabrovec je 11. 5. prejel Priznanje Ljubljanskega geografskega dru{tva, Ale{ Smrekar pa 28. 10.
za svojo doktorsko nalogo izjemno Trstenjakovo {tipendijo ob stoletnici Trstenjakovega rojstva.
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
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