
Slovensko-tur{ka bilaterala 2006–2008 na temo sne`nih plazov
Ka~karsko gorovje, Tur~ija, 15.–26. 10. 2008

Uradni naslov bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Tur~ijo, ki je potekalo v letih 2006, 2007
in 2008, je bil Primerjava kartiranja sne`nih plazov, protilavinskih ukrepov in objektov ter ugotavlja-
nje njihove primernosti in uporabnosti v gorskih obmo~jih Julijskih Alp (Severozahodna Slovenija)
in Rize–Sivrikaya (Severovzhodna Tur~ija). Pod drobnogled smo vzeli dve pomembni prometni `ili
oziroma vplivno obmo~je dolin, prek katerih potekata. Njuna vsestranska pomembnost opravi~uje zago-
tavljanje celoletne prevoznosti, vendar pa je njuna dejanska prevoznost odvisna od vsakokratnih zimskih
razmer in naklonjenosti odgovornih.

Pri nas je to cesta ~ez prelaz Vr{i~ (1611m), ki povezuje Zgornjesavsko dolino in Zgornje Poso~je. Okrog
nje je bilo prelitega ̀ e veliko ~rnila, dejansko pa se razen asfaltiranja celotne cesta in modernizacije njenega
dela v zadnjih desetletjih ni naredilo ni~esar za podalj{anje njene prevoznosti. [e ve~, vsakokratna oblast ved-
no znova preverja, ali je to sploh smiselno, pri ~emer ne upo{teva trajnostnih in dolgoro~nih dejavnikov.

Tur{ki del zgodbe je povezan s pomembno cesto prek prelaza Ovit (2640 m) v Ka~karskem gorov-
ju na severovzhodu Tur~ije, ki povezuje vzhodni del tur{ke ~rnomorske obale z notranjostjo de`ele oziroma
vzhodno Anatolijo. Tudi ta cesta je bila {e nedolgo tega prepu{~ena silam narave, vendar pa so pred leti
za~eli graditi sistem protilavinskih objektov, ki naj bi s~asoma podalj{al njeno prevoznost oziroma zago-
tavljal celoletno prevoznost. Pobuda za izmenjavo kratkotrajnih obiskov je pri{la s tur{ke strani oziroma
njihovega partnerja – Skupine za raziskovanje sne`nih plazov (ÇAGEM) iz Ankare. To so ustanovili
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neposredno po velikih lavinskih nesre~ah v za~etku devetdesetih let 20. stoletja. Raziskovalna skupi-
na deluje v okviru Oddelka za spremljanje naravnih nesre~ in ocenjevanje {kod, ki je v sestavu dr`avnega
Direktorata za naravne nesre~e (AFET) in bi ga lahko primerjali z na{o Upravo Republike Slovenije za
za{~ito in re{evanje (URSZR), vendar pa sodi njihov direktorat pod okrilje Ministrstva za naselja in
javna dela, na{a uprava pa pod Ministrstvo za obrambo.

V treh letih oziroma v ~asu {tirih obiskov se je {est sodelavcev Geografskega in{tituta Antona Melika
ZRC SAZU z Oddelka za naravne nesre~e in Oddelka za fizi~no geografijo dobro seznanilo z lavinsko
problematiko v severovzhodni Tur~iji kot tudi z mo`nostmi za postopno re{evanje najbolj akutnih prob-
lemov. V primerjavi z razmerami pri nas so tam pozimi nekatera naselja odrezana od bli`njih sredi{~
tudi po ve~ mesecev, ~esar pa so doma~ini vajeni. Tur{ke oblasti imajo ponekod velike te`ave pri opu-
stitvi najbolj ogro`enih objektov, saj jih po nesre~i ogro`enci spet poselijo. Tako Turki kot tudi Slovenci
{e vedno nimamo ustrezne lavinske slu`be, enega od najpomembnej{ih in{trumentov na podro~ju vars-
tva in za{~ite pred sne`nimi plazovi. Prva dva obiska sta bila namenjena predvsem spoznavanju lavinske
problematike in njenim posebnostim v obeh sodelujo~ih dr`avah ter obisku tur{kih ustanov, ki se ukvar-
jajo z lavinsko tematiko. Na kasnej{ih obiskih smo bili tudi v nekaterih ustanovah, povezanih z drugimi
vrstami naravnih nesre~ (potresi, zemeljski plazovi, poplave). Vzdol` tur{ke obravnavane ceste, ki povezu-
je mesti Rize in Erzurum, smo si ogledali izbrana plazovita obmo~ja tako v kopnih kot tudi v sne`nih
razmerah in dograjene protilavinske objekte. Ugotovitve in spoznanja s podro~ja sne`nih plazov, bomo
v prihodnje predstavili v eni od in{titutskih publikacij.

Zadnji obisk slovenskih sodelavcev v Tur~iji je potekal drugi polovico oktobra leta 2008. Na kon-
cu bilaterale so nas gostoljubni tur{ki kolegi povabili k vklju~itvi v EUR-OPA, to je Evropski in sredozemski
sporazum za nesre~e velikega obsega (European and Mediterranean Major Hazards Agreement), ki delu-
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je v okviru Sveta Evrope. Bogate izku{nje in izmenjavo dobrih praks bomo posku{ali v prihodnje pre-
nesti tudi na projektno raven. Morebitni partnerji, ki se pred prijavo projekta ̀ e dobro poznajo, lahko
v nadaljevanju la`je sodelujejo in se bolj kakovostno pripravijo prijavo na katerega od mednarodnih
razpisov s podro~ja varstva in za{~ite pred naravnimi nesre~ami.

Miha Pav{ek

Mednarodna delavnica sporazuma EUR-OPA o upravljanjih z naravnimi tveganji
Carigrad, Tur~ija 27.–28. 10. 2008

V ~asu triletnega bilateralnega sodelovanja med Slovenijo in Tur~ijo na podro~ju varstva pred narav-
nimi nesre~ami, natan~neje sne`nimi plazovi, med Geografskim in{titutom Antona Melika ZRC SAZU
in Skupino za raziskovanje sne`nih plazov (ÇAGEM) Direktorata za naravne nesre~e (AFET) iz Anka-
re, smo za~eli tudi z aktivnostmi za pridru`itev k sporazumu EUR-OPA, v katerega so nas prijazno povabili
na{i tur{ki kolegi. Gre za Evropski in sredozemski sporazum za nesre~e velikega obsega s sede`em na
Svetu Evrope (Strassbourg), ki ga trenutno predstavlja omre`je 27 specializiranih centrov (http://www.coe.
int/t/dg4/majorhazards/default_en.asp). Med njimi je tudi tur{ki Evropski izobra`evalni center za narav-
ne nesre~e (AFEM), ki deluje v okviru istega direktorata kot Skupina za raziskovanje sne`nih plazov.

Tur{ki kolegi so nam toplo priporo~ili pridru`itev k omenjenemu sporazumu, katerega namen in
cilji so ve~stranski. Del teh prizadevanj je bil uresni~en `e v za~etku leta 2008, ko sta obiskala Upravo
Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje Necdet Seyfe, direktor AFEM, in Eladio Fernandez-Galiano,
izvr{ni sekretar sporazuma EUR-OPA. Slednji je ob tej prilo`nosti tudi podrobneje predstavil sam spo-
razum. Glavni cilji sporazuma, ustanovljenega leta 1987 in delujo~ega v okviru Sveta Evrope, je krepitev
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in podpiranje sodelovanja med dr`avami ~lanicami EUR-OPA (26 dr`av ~lanic) za zagotavljanje bolj-
{e preventive ter u~inkovitega in medsebojno usklajenega ukrepanja in nudenja pomo~i ob velikih
naravnih in tehnolo{kih nesre~ah. Gre za delni, a odprti sporazum, v katerem lahko sodelujejo vse evrop-
ske in tudi sredozemske dr`ave (tak{ne so trenutno tri) in za katere ni pogoj, da so ~lanice EU. Temeljni
namen sporazuma je predvsem sodelovanje evropskih in ju`no sredozemskih raziskovalnih centrov,
priprava strokovnih {tudij in usposabljanj na posameznih podro~jih ter projektov za osve{~anje pre-
bivalstva za za{~ito pred naravnimi in drugimi nesre~ami. Pomembni so {e prepre~evanje oziroma
zmanj{anje ogro`enosti, analiza ve~jih nesre~ in obnova poru{enega oziroma rehabilitacija prizadete-
ga prebivalstva. ̂ lanstvo prina{a med drugim tudi {tevilne mo`nosti financiranja projektov s podro~ja
varstva pred naravnimi nesre~ami, vendar pa tudi finan~ne obveznosti dr`av ~lanic. Dr`ave ~lanice pla-
~ujejo letno ~lanarino, ki je odvisna od velikosti dr`ave in bruto doma~ega proizvoda. Za Slovenijo, ki
zaenkrat {e ni ~lanica tega sporazuma, ta ne bi presegala 10.000 € letno.

Sodelovanje v sporazumu poteka na dveh ravneh, politi~ni (sre~anje resornih ministrov vsake dve
leti) in tehni~ni (sre~anja stalnih predstavnikov dr`av ~lanic in vodij posameznih centrov v mre`i). Za
sodelovanje zainteresirani centri lahko dobijo ve~ja finan~na sredstva za projekte le, ~e je dr`ava ~lani-
ca sporazuma, sicer pa le simboli~ne zneske. Pri vsem skupaj je najpomembnej{e sodelovanje in izmenjava
informacij med centri in nekaterimi drugimi akterji na podro~ju varstva in za{~ite pred naravnimi in
drugimi nesre~ami, kot so Sekretariat Zdru`enih narodov mednarodne strategije za zmanj{evanje tve-
ganja nesre~ (United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction – UN ISDR), Evropska
komisija ter nekatere regionalne pobude na tem podro~ju. Izvr{ni sekretar sporazuma EUR-OPA je pova-
bil k sodelovanju pri vseh aktivnostih tudi Slovenijo.
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Povabilu smo se z veseljem odzvali in se konec leta 2008 aktivno udele`ili sre~anja vodij centrov,
vklju~enih v omre`je, natan~neje dvodnevne delavnice v Carigradu o novih na~inih in pristopih na
podro~ju upravljanj z naravnimi nesre~ami, ki jo je organiziral tur{ki AFEM. Vse predstavitve so bile
uvr{~ene v {tiri glavne sklope:
• zaznavanje ogro`enosti zaradi naravnih nesre~ in pripravljenost na nesre~e ve~jega obsega;
• izku{nje iz preteklosti in njihov pomen za prihodnost;
• zmanj{evanje ogro`enosti na podro~ju podnebnih sprememb in
• spodbujanje mednarodnega sodelovanja za pospe{eno re{evanje v primeru nesre~ ve~jega obsega.

Ve~ kot 200 strokovnjakov iz 25 dr`av je prisluhnilo 23 predstavitvam, ki so se nana{ale v glavnem
na predstavitev posameznih vrst naravnih nesre~ po posameznih dr`avah, sistemom za{~ite in re{eva-
nje v primeru naravnih nesre~ ve~jega obsega, preventivo in pripravljenostjo za ukrepanje ob izrednih
razmerah, pomen mednarodnega sodelovanja pri pripravljenosti na naravne nesre~e in potresni ogro-
`enosti Carigrada ter ustreznemu odzivu mestnih oblasti v primeru tovrstne nesre~e. Ugotovljeno je
bilo, da naravne nesre~e ne poznajo dr`avnih in narodnostnih meja, temve~ gre za »globalne« dogod-
ke. Vse pomembnej{i so mednarodno sodelovanje, preventivno upravljanje z naravnimi nesre~ami in
zavedanje prebivalcev na vseh nivojih o stalni ali ob(za-)~asni ogro`enosti. ̂ edalje bolj akutne so narav-
ne nesre~e, posledica podnebnih sprememb, prav tako pa ne smemo zanemariti negativnih vplivov
tehnolo{kih nesre~ na okolje in ~love{ko dru`bo. V tem pogledu je treba omogo~iti poselitev na varnih
lokacijah in v primernih objektih, a le na za to ustreznih obmo~jih in ob upo{tevanju naravnih razmer.
Pripravljenost na razli~ne nesre~e mora postati stalnica na podro~ju varstva in za{~ite pred naravnimi
nesre~ami in morda prav to najbolje ponazarja rek »bolj{e prepre~evanje ran kot njihovo zdravljenje«.
Glede na predvidene posledice podnebnih sprememb in njihove zna~ilnosti, je treba v prihodnje {e ve~-
jo pozornost posvetiti raziskovanju poplav ter zemeljskih in sne`nih plazov.

Po zaklju~ku delavnice smo si ogledali carigrajski center za obve{~anje pred naravnimi in drugimi
nesre~ami. Naslednji dan so nam gostitelji razkazali nekatere svetovno znane carigrajske kulturne zna-
menitosti, vse skupaj pa se je kon~alo v ve~ernih urah 29. oktobra ob slikovitem ognjemetu nad Bosporjem
v ~ast dneva republike. Ob koncu delavnice smo izrazili tudi pripravljenost Geografskega in{titutu Anto-
na Melika ZRC kot mo`nega sede`a stalnega predstavni{tva ali slovenskega centra v omre`ju EUR-OPA.
V okviru in{tituta deluje tudi Oddelek za naravne nesre~e, katerega za~etki segajo v leto 1992, ko je bil
ustanovljen Center za interdisciplinarno preu~evanje naravnih nesre~. Priklju~itev Slovenije k spora-
zumu EUR-OPA vidimo predvsem kot prilo`nost in spodbudo za ponoven zagon raziskav in projektov
s podro~ja varstva pred naravnimi nesre~ami. Tudi v prihodnje `elimo namre~ ostati pomembna slo-
venska raziskovalna ustanova, povezana z varstvom in za{~ito pred naravnimi nesre~ami s posebnim
poudarkom na pomenu preventive.

Miha Pav{ek

Delavnica Alpsko mesto leta
Idrija, 22. 1. 2009

Ob~ina Idrija, ena izmed najdejavnej{ih slovenskih ob~in, se vklju~uje v {tevilne projekte, pomembne
za njen nadaljnji razvoj in pove~anje njene prepoznavnosti. Ker bo leta 2011 Idrija Alpsko mesto leta,
smo se na delavnici sre~ali nosilci posameznih projektov, v katerih Idrija sodeluje, da bi imeli celovit
vpogled v potekajo~e aktivnosti in da bi na{li povezovalne to~ke ter skupne razvojne re{itve. Predstav-
ljeni so bili projekti Alpsko mesto leta, Camino Real – te`nja Idrije, da postane del UNESCOvih mest
svetovne dedi{~ine, Geopark, turisti~na strategija ob~ine Idrija, idrijska ~ipka in projekt CAPACities,
v katerem bo Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU kot pilotno aktivnost pripravil Inovativ-
no strategijo trajnostnega razvoja ob~ine Idrija in posamezna promocijska gradiva za projekt Alpsko
mesto leta.

137

Geografski vestnik 81-1, 2009 Kronika



Delavnice se je udele`ilo osemnajst udele`encev, ki so v razpravi poudarili pomen sodelovanja med
posameznimi projekti, mednarodne prepoznavnosti in vklju~enosti ~im {ir{ega spektra razli~nih stro-
kovnjakov ter ustanov, vlogo regionalne (lokalne) identitete pri nadaljnjem razvoju, pomemben poudarek
pa je treba nameniti zlasti Strategiji trajnostnega razvoja, ki je tudi eden od predpogojev za pridobi-
tev naziva Alpsko mesto leta. Da bi strategija lahko imela dolgotrajne u~inke, mora biti neodvisna od
posameznih politi~nih opcij, pa tudi {tevilnih zunanjih u~inkov, ki vplivajo na razvoj. Predstavljati mora
razvojni konsenz, nabor najpomembnej{ih razvojnih usmeritev, ki pa jih bo vzporedno s pripravo stra-
tegije treba dopolniti s pripravo razvojnega programa. Ta bo vseboval bolj natan~en seznam ukrepov
in projektov, ki bodo pomagali pri doseganju zastavljenih ciljev.

Janez Nared

Letna konferenca COMLAND
Kuvajt, 8.–14. 3. 2009

Komisija Mednarodne geografske zveze Land Degradation and Desertification (COMLAND) je let-
no sre~anje pripravila pomladi v Kuvajtu. Krajevni organizator je bila kuvajtska univerza, du{a vseh
dogajanj, od strokovnih do dru`abnih prireditev, pa Jasem Al-Awadhi, prodekan in vodja oddelka ved
o zemlji in okolju. Kuvajt je bil gotovo zelo primeren kraj za tako sre~anje: je suha, zelo suha de`ela,
saj pade ob morju povpre~no 111 mm de`ja letno, v notranjosti precej manj, nekje `e dve leti ni pad-
la niti kaplje, in marsikje tudi zelo degradirana. Tu ne gre za »dezertifikacijo«, ampak za degradacijo
pu{~ave. Prepletajo se za~etna divja urbanizacija, onesna`evanje okolja povezano s ~rpanjem nafte, eko-
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lo{ka katastrofa med Zalivsko vojno in degradacija zaradi »gradbenega izbruha« po koncu vojne. Ne
bi podrobneje govoril o ira{ki okupaciji in Pu{~avskem viharju, ko so nastala desetine kvadratnih kilo-
metrov velika jezera nafte v pu{~avi in ko so osem mesecev goreli naftni vrelci ter se vsepovsod usedale
mastne saje. To je ̀ e preteklost. Na predavanjih in med terenskimi ogledi smo udele`enci spoznali seda-
nji potek degradacije in tudi na~ine, kako dr`ava re{uje ta vpra{anja.

Ob ~rpanju nafte priteka na dan tudi voda, onesna`ena, slana, torej neuporabna: na vsake tri sod~-
ke (sod~ek dr`i slabih 159 litrov) nafte prite~e sod~ek vode. V primeru Kuvajta je to 6 milijonov sod~kov
oziroma slab milijon kubi~nih metrov vode, in to onesna`ene, mese~no. Ko se vrtina prazni, se raz-
merje spreminja: manj ko prite~e iz vrtine nafte, ve~ prite~e vode. Do sedaj so te`ave s to vodo re{evali
tako, da so jo zbirali v depresijah na povr{ju, kjer je voda izhlapela, ne~isto~a in strupene snovi pa so
ostale. Zdaj sta v teku raziskovalna projekta, kako to vodo injicirati nazaj pod zemljo, v plasti, od koder
so iz~rpali nafto.

Drugi vir degradacije povr{ja je izkori{~anje gradbenega materiala – peska in proda iz pu{~ave. Zara-
di izredno hitre rasti glavnega mesta al-Kuwayt in gradenj ne le orja{kih zgradb, kot je na primer 370 m
visok oddajni stolp in 180 m visok vodni stolp z restavracijo v 126. nadstropju, temve~ tudi pripadajo-
~e infrastrukture (ceste, kanalizacija, pomoli …), so do leta 1997 peskokopi, gramozne jame, drobilnice
in sortirnice obsegale `e dobra 2 % dr`avnega ozemlja. Zato so prepovedali nadaljnje kopanje peska
in proda in ga zdaj uva`ajo iz Saudove Arabije. Zdaj poteka pod vodstvom Kuvajtskega znanstvenora-
ziskovalnega in{tituta projekt sanacije oziroma regeneracije degradiranih delov pu{~ave: ogradili so
200km2 takega ozemlja, ga zravnali in odstranili ostanke gradenj ter mehanizacije. Zbirajo semena doma-
~ih pu{~avskih rastlin, ga sejejo po predhodno preorani pu{~avi ter zalivajo z vodo, ki jo dobivajo iz
posebej za to izvrtanih vrtin, da vzkali. V drevesnicah vzgajajo pu{~avske grmovne vrste, jih zasajajo
po pu{~avi (do sedaj preko 40.000 sadik) in za za~etek zalivajo, da postanejo rastline dovolj mo~ne za
izredno trde pu{~avske razmere. ̂ e bo poskus uspel, se bodo lotili {e drugih delov degradirane kuvajt-
ske pu{~ave.
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O tem pa tudi o drugih te`avah, povezanih z degradacijo oziroma sanacijo okolja v Kuvajtu, je ude-
le`ence sre~anja seznanilo 20 predavateljev, od vpliva klimatskih sprememb do usedanja prahu in na~rta
sanacije 2010–2025. Poleg predavanj, ki so obravnavala Kuvajt, je bilo {e 51 predavanj o raznih vidi-
kih degradacije okolja, od njenega zaznavanja, merjenja in modeliranja do sanacije in regeneracije.
Nekateri predavatelji so obravnavali snov s svetovnega vidika (pra{ni delci, pe{~eni viharji, deflacija),
drugi splo{na vpra{anja degradacije in dezertifikacije od naj{ir{ih ({irjenje bolezni s pra{nimi delci)
do ozko lokalnih (zaslanjenost tal v okolici Yazda v Iranu), tretji pa regionalno {ir{e (pregled degra-
dacije prsti v Rusiji) ali o`je (regeneracija okolice nekega letali{~a v Avstraliji) omejeno. Kot zanimivost
naj omenim predavanje o omembah varovanja okolja in prsti v Koranu.

Razen Kuvajta in omenjenih primerov iz Avstralije, Irana in Rusije so predavanja obravnavala tema-
tiko, povezano z degradacijo in dezertifikacijo iz de`el Arabskega polotoka, Sredozemlja, severne Afrike,
iz Sahela, Kenije in Sudana ter iz Indije, Laosa in Kitajske. Nekatera predavanja so omenjala tudi kras
oziroma so bili omenjani primeri s krasa v [paniji, Egiptu in v Etiopiji. Posebej krasu posve~eno – oskr-
bi z vodo na Dinarskem krasu – je bilo predavanje avtorja teh vrstic v soavtorstvu z Nata{o Ravbar.
Regionalno tako pisana in {iroka predstavitev najrazli~nej{ih strokovnih vpra{anj niti ne presene~a, ~e
upo{tevamo, da so bili na sre~anju zbrani geografi iz 30 dr`av. Pa~ pa presene~a majhna udele`ba »za-
hodnih dr`av«: iz Evrope so bili le iz Finske, Islandije, Rusije, Slovenije, [panije in Zdru`enega kraljestva,
nobenega pa iz obeh Amerik. Kljub velikemu {tevilu predavanj so ta le en dan potekala v dveh vzpo-
rednih sekcijah. Da je Kuvajt ne le bogata ampak do znanosti in raziskovanja tudi velikodu{na dr`ava,
potrjuje tudi to, da je Kuvajtska univerza sprejela na svoj ra~un ne le celotno organizacijo (kotizacije
ni bilo), ampak je poskrbela tudi za brezpla~no bivanje vseh predavateljev, za razko{no prehrano v slo-
gu »1001 no~i« ter za brezpla~ne ve~erne oglede znamenitosti in zanimivosti mesta al-Kuwayt.

Andrej Kranjc

Sestanek projekta CAPACities
Ljubljana, 10. 3. 2009

Spomladanski sestanek projekta CAPACities sta organizirala slovenska partnerja: Geografski in{ti-
tut Antona Melika ZRC SAZU in Nacionalno turisti~no zdru`enje. Namen sestanka je bil pretehtati
klju~ne teoretske predpostavke, ki jih je ob pomo~i projektnih partnerjev pripravil GIAM ZRC SAZU.
Ker so v sredi{~u pozornosti projekta mala alpska sredi{~a, njihova konkuren~nost in privla~nost ter
politike, ki spodbujajo njihov razvoj, smo teoretska izhodi{~a zasnovali na temeljnih dejavnikih gos-
podarske rasti. Pri tem smo pri{li pred klju~no dilemo projekta, in sicer, katera alpska mesta lahko uvrstimo
v kategorijo malih alpskih sredi{~ in v ~em se ta z vidika konkuren~nosti in privla~nosti razlikujejo od
preostalih mest v tem prostoru. Zahtevnost opredelitve malih alpskih sredi{~ je dodatno pove~evalo
pomanjkanje podatkov, saj nismo razpolagali z dovolj kakovostnimi podatki. V pomo~ je bila podat-
kovna baza projekta DIAMONT, vendar ker je bila ta zbrana z drugim namenom, ni nudila veliko
podatkov, ki bi pomagali pri opredeljevanju centralnosti. Tako smo se v metodolo{kem dokumentu,
ki je eden od izdelkov analize alpskih mest, oprli na tri klju~ne dejavnike. Prvi je lokacijski kvocient,
ki prikazuje {tevilo delovnih mest na {tevilo delovno aktivnih prebivalcev. Pri tem smo za izhodi{~e
vzeli vrednost 50, saj mora, ~e ho~emo govoriti o dolo~eni stopnji centralnosti, center zagotavljati dovolj
delovnih mest ter s tem poleg ostalih funkcij zagotavljati tudi zaposlitvene mo`nosti. Drugi dejavnik
je bilo {tevilo prebivalcev, ki `ivijo v posamezni alpski ob~ini. Navzgor je meja razmeroma jasno za~r-
tana, saj lahko v ob~inah z nad 20.000 prebivalci ̀ e govorimo o tako imenovanih funkcionalnih urbanih
obmo~jih, ki so po na{em mnenju na eni stopnji vi{je glede na opazovana mala alpska sredi{~a. Dolo-
~itev spodnje meje je bila bolj zahtevna. Za izhodi{~e smo vzeli {tevilo 5000, vendar smo se zavedali,
da je zaradi posebnosti alpskega prostora ta meja lahko tudi ni`ja. Na podlagi pregleda zakonodaje
v udele`enih alpskih dr`avah smo dolo~ili tri mo`ne re{itve za dolo~itev spodnjega {tevila prebivalcev
posamezne ob~ine, da smo jo {e pri{teli k malim alpskim sredi{~em. Do nadmorske vi{ine 600 m je
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bilo minimalno {tevilo prebivalcev 5000, med 600 in 1000 m 2500 in nad 1000 m 1000. S tem je tretji
dejavnik za dolo~anje malih alpskih sredi{~ postala {e nadmorska vi{ina.

Z omenjeno metodologijo smo izdvojili 438 alpskih ob~in, ki jih lahko razumemo kot mala alp-
ska sredi{~a. Uporaba majhnega {tevila kriterijev za dolo~itev teh sredi{~ se je hitro odrazila v nekaterih
pomanjkljivostih, ki so rezultat razli~nih prostorskih struktur v Alpah. Zato smo na sestanku oprede-
lili klju~ne pomanjkljivosti, ki jih bomo odpravili po pridobitvi ustreznih podatkov, zbranih v okviru
projekta. Primeri, kjer je prej omenjeni pristop povzro~il te`ave, so:
• Zaradi majhnosti zlasti francoskih ob~in suburbana ter industrijska obmo~ja posameznih mest sodi-

jo `e v drugo ob~ino, s tem pa tega mesta nismo prepoznali kot malega alpskega mesta, ~eprav bi
upo{tevaje to dejstvo v to skupino nedvomno sodilo.

• V suburbanih zaledjih ve~jih mest nastajajo posamezna sredi{~a, ki sicer lahko ustrezajo izbranim
merilom, a nimajo centralne vloge in so v polni odvisnosti od ve~jega mesta. V teh primerih je pred-
videna izlo~itev tak{nega mesta s seznama malih alpskih sredi{~.

• V nekaterih primerih bi bilo smiselno vklju~iti tudi mre`no povezana naselja, ki imajo medsebojno
delitev funkcij in bi skupaj lahko predstavljala malo alpsko sredi{~e.

• Sredi{~e ima pomembne centralne funkcije, vendar je zaradi trenutne strukturne krize {tevilo delov-
nih mest manj{e, kot smo si zadali pri opredelitvi meril.

Ker bi lahko na{li {e ve~ tovrstnih primerov, smo opredelili tudi nabor mo`nih kazalnikov, ki bi
jih morali zbrati, ~e bi `eleli opraviti celovit izbor.

Predstavljeni teoretski okvir smo naslednji dan nadgradili na delavnici v Idriji, kjer smo predsta-
vili klju~ne ugotovitve vpra{alnika o razvojnih prilo`nostih alpskih ob~in, {e zlasti zanimivo pa je bilo
predavanje dr. Manfreda Perlika o »amenities migrations«.

Janez Nared

Delavnica v Idriji in razvojni izzivi malih alpskih mest
Idrija, 11. 3. 2009

Delavnica z naslovom »Razvojni izzivi malih alpskih mest«je bila v okviru sre~anja sodelujo~ih part-
nerjev pri mednarodnem projektu CAPACities (Competitiveness Actions and Policies for Alpine Cities),
ki se je v okviru mednarodnega sodelovanja Cilj

3
Alpski prostor za~el jeseni 2008 in bo trajal do leta 2011.

Namen projekta je razvijati potenciale manj{ih alpskih mest s pomo~jo poenotenih mednarodnih ukre-
pov, s prenovljenimi urbanimi politikami in procesi ter z vzpostavljanjem trdnej{ih povezav s sosednjimi
velikimi sredi{~i ali razvitej{imi obmo~ji. Slovenska partnerja sta Nacionalno turisti~no zdru`enje in
Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU, ki je delavnico tudi organiziral.

Sodelavci Geografskega in{tituta smo z ob~ino Idrija za~eli sodelovati pred dvema letoma, ko smo
v okviru mednarodnega projekta DIAMONT (Data Infrastructure in the Alps: Mountain Orientated Net-
work Technology) organizirali dve delavnici na temo regionalnega razvoja, o ~emer smo poro~ali tudi
v Geografskem vestniku. Dobro sodelovanje smo hoteli nadgraditi, zato je bila izbira testnega obmo~-
ja v novem projektu povsem spontana in samoumevna.

Vrnimo se nazaj k delavnici, ki so se je poleg obeh slovenskih partnerjev udele`ili {e projektni part-
nerji iz [vice, Avstrije, Francije in Italije ter predstavniki stroke, ob~inske uprave, sosednjih ob~in,
regionalne razvojne agencije, pa tudi udele`enci prej{njih delavnic. Uvodoma je dr. Janez Nared z GIAM
ZRC SAZU predstavil rezultate spletne ankete, ki smo jo izvedli na ravni celotnih Alp. Z vidika pro-
jekta CAPACities je klju~na ugotovitev, da se kar 78 % ob~in, ki so se odzvale na anketo, pri{teva med
pode`elske, 15 % ob~in med suburbane in le 7 % med urbane. Odraz tega je tudi spoznanje, da so v kar
55 % ob~inah manj pomembna lokalna sredi{~a, v 21 % so pomembnej{a lokalna sredi{~a, v 21 % regio-
nalna sredi{~a, v 3 % pa so sredi{~a dr`avnega pomena. Dve tretjini ob~in sta pod vplivom bli`njih ve~jih
mest, kar pomen okoli{kih malih mest seveda zmanj{uje.
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Alpske ob~ine ogro`ajo zlasti pomanjkanje delovnih mest, odseljevanje mladih, staranje prebivals-
tva in pomanjkanje investicijskega kapitala. Zanimivo je, da so po mnenju anketiranih podnebne
spremembe in slaba dostopnost do javnih storitev prav na koncu seznama nevarnosti za prihodnji raz-
voj. Gospodarstvo alpskih ob~in je {e vedno prevladujo~e usmerjeno v kmetijstvo in gozdarstvo, delno
tudi v obrt in turizem. Storitvene dejavnosti so {ele na ~etrtem mestu. Njihov pomen odgovorni v ob-
~inah ̀ elijo v prihodnje okrepiti. Vse navedene prevladujo~e dejavnosti se jim zdijo skupaj z izkori{~anjem
energetskega potenciala tudi najperspektivnej{e za nadaljnji razvoj, saj so Alpe po njihovem mnenju
obmo~je s ~istim okoljem, ugodno lego, bogato naravno dedi{~ino in {tevilnimi naravnimi viri. Poleg
tega se na obmo~ju Alp {e ne soo~amo z ve~jimi socialnimi problemi. Seveda pa se pojavljajo prob-
lemi kot so brezposelnost, staranje prebivalstva in te`ave, povezane s slabo razvitim in premalo razvejenim
omre`jem javnega potni{kega prometa.

Na splo{no so prebivalci alpskih mest zadovoljni s svojim `ivljenjskim okoljem; {e najve~ji prob-
lemi so povezani z onesna`evanjem okolja zaradi tranzitnega prometa. Vpra{alnik je razkril tudi, da
bo po pri~akovanjih v anketi sodelujo~ih stanje na podro~ju okolja ostalo nespremenjeno, ponekod
pa se naj bi celo izbolj{alo. Ve~ina (59 %) predstavnikov ob~in meni, da imajo dovolj pristojnosti, ̀ ele-
li pa bi si ve~ji vpliv na podro~ju prometnega, prostorskega in razvojnega planiranja.

^eprav je ob~ina Idrija le ena od mnogih ob~in na obmo~ju Alpske konvencije, rezultati delno odse-
vajo tudi njeno realnost, ki jo je dodatno osvetlil ̀ upan Bojan Sever in ob tem poudaril pomen primerjave
z drugimi alpskimi obmo~ji. ^eprav je Idrija zelo uspe{no ob~insko sredi{~e, se seveda soo~a z razvoj-
nimi problemi, med katerimi velja izpostaviti pomanjkanje razpolo`ljivega prostora, pomanjkanje
stanovanj, problematiko kvalificirane delovne sile, pa tudi delovna mesta v storitvenem sektorju in turiz-
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mu. Dolgotrajna visoka stopnja zaposlenosti se je pokazala kot zaviralni dejavnik razvoja zasebnega
podjetni{tva, zato bo temu treba v prihodnje nameniti ve~jo pozornost. Seveda bo tudi v prihodnje
treba ohranjati sedanje prednosti, zlasti pa poskrbeti za oblikovanje novih razvojnih mo`nosti na raz-
li~nih podro~jih gospodarstva.

V nadaljevanju delavnice se je razprava vrtela okrog mikavnosti oziroma privla~nosti tovrstnih mest
in se navezovala na predavanje {vicarskega strokovnjaka za razvoj mest v Alpah dr. Manfreda Perlika
z naslovom »Priseljevanje zaradi privla~nega okolja«. Idrija se na primer soo~a z razvojnimi problemi,
kot so monostrukturnost, slabo razvita turisti~na ponudba in storitve na sploh, pomanjkanje stano-
vanj … Po `upanovem mnenju se mladi po {tudiju v Ljubljani sicer `elijo vrniti v Idrijo, vendar je za
uresni~itev tega temeljni predpogoj zagotovitev delovnih mest, pri ~emer imata po Perlikovem mnenju
klju~ni pomen `ivahnej{e kulturno dogajanje in pestrej{a ponudbe delovnih mest, ki lahko bistveno
prispevata k mikavnosti mest, saj s tem postanejo privla~na tudi za dru`ine zaposlenih. V Idriji sta zago-
tovo pomembna dejavnika mikavnosti ter prepoznavnosti ~ipkarstvo in bogata rudarska tradicija, ki
krepita njen polo`aj v tekmovalnosti z drugimi alpskimi sredi{~i.

Mimi Urbanc, Nika Razpotnik

Nagrade Zveze geografov Slovenije
Murska Sobota, hotel Diana, 26. 3. 2009

Konec oktobra 2008 je Komisija za priznanja Zveze geografov Slovenije objavila razpis za splo{ne
nagrade Zveze geografov Slovenije (pohvala in zlata, srebrna ter bronasta plaketa) in za ~astno ~lans-
tvo Zveze. V roku smo dobili 12 predlogov: 3 iz Izvr{nega odbora Zveze, 5 z Oddelka za geografijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in 4 iz Ljubljanskega geografskega dru{tva. Komisija v sestavi
Ro`le Bratec Mrvar, dr. Matej Gabrovec, dr. Uro{ Horvat, dr. Darko Ogrin in dr. Mimi Urbanc je vse
predloge potrdila. Nagrade sta na 20. zborovanju slovenskih geografov 26. marca 2009 v Murski Sobo-
ti podelila predsednik Zveze dr. Matej Gabrovec in sodelavka Geografskega in{tituta Antona Melika
ZRC SAZU mag. Jerneja Fridl.

Pohvalo Zveze sta prejela ga. Naja Marot in mag. Borut Per{olja. Naja Marot jo je prejela za izjemne
dodiplomske {tudijske uspehe, aktivno delovanje v Dru{tvu mladih geografov Slovenije in Ljubljanskem
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geografskem dru{tvu ter za urejanje Geomixa. Borut Per{olja je prejel Pohvalo Zveze za vklju~evanje
geografije v vse sfere javnega in dru`benega `ivljenja ter za delo upravnika revije Geografski vestnik.

Bronasto plaketo Zveze so prejele ga. Danica Jakopi~, dr. Barbara Lampi~ in dr. Irma Poto~nik Sla-
vi~. Danica Jakopi~ jo je prejela za sodelovanje pri organizaciji in izvedbi doma~ih in mednarodnih
znanstvenih in strokovnih sre~anj, ki jih je organiziral Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Uni-
verze v Ljubljani, ter za vestno in u~inkovito delo v tajni{tvu oddelka. Barbara Lampi~ je prejela bronasto
plaketo Zveze za znanstveno delo na podro~ju okoljevarstvenih vsebin, zlasti ranljivosti okolja in za
delo v Zvezi geografov Slovenije, kjer je med letoma 2005 in 2009 vodila Komisijo za znanstveno delo.
Irma Poto~nik Slavi~ je prejela bronasto plaketo Zveze za uspe{no delo na podro~ju geografije in {e
posebej za petletno urednikovanje Geografskega obzornika, ki so ga zaznamovali sve`a oblikovna in
vsebinska zasnova, iskrivi uvodniki in zanimive tematske {tevilke.

Srebrno plaketo Zveze so prejeli dr. Karel Natek, dr. Darko Ogrin in dr. Drago Perko. Karel Natek
je prejel srebrno plaketo Zveze za dolgoletno raziskovalno in pedago{ko delo, za promoviranje geo-
grafije v strokovni in {ir{i javnosti ter za delovanje v stanovskih organizacijah: med drugim je bil predsednik
Ljubljanskega geografskega dru{tva in prvi predsednik Geomorfolo{kega dru{tva Slovenije. Darko Ogrin je
prejel srebrno plaketo Zveze za dolgoletno raziskovalno in pedago{ko delo ter predsedovanje Dr`avni
predmetni komisiji za splo{no maturo za geografijo. Na dru{tvenem podro~je se je anga`iral kot pred-
sednik Komisije za znanstveno delo, na podro~ju geografskih publikacij pa kot sourednik zbirke GeograFF.
Drago Perko je prejel srebrno plaketo Zveze za plodno in raznoliko znanstvenoraziskovalno delo in
za prispevek pri urejanju revij. Pred skoraj dvema desetletjema je po njegovi zaslugi Geografski obzor-
nik dobil novo, moderno podobo v barvah in tudi prenovljeno vsebino. Od leta 1999 ureja Geografski
vestnik, ki pod njegovim vodstvom redno izhaja z dvema {tevilkama letno. Je tudi sourednik znanstve-
nih zbirk Geografija Slovenije in Georitem. Kot dolgoletni predstojnik Geografskega in{tituta Antona
Melika ZRC SAZU in nacionalni koordinator za geografijo skrbi za razvoj in uveljavljanje geografije.

Zlato plaketo Zveze so prejeli dr. Du{an Plut, dr. Anton Gosar in dr. Andrej ^erne. Du{an Plut je
`e ve~ desetletij eden najvidnej{ih raziskovalcev v geografiji, izvrsten pedagog in predan okoljevarstve-
nik. V vseh teh letih je bogatil geografijo s smelimi in ustvarjalnimi idejami, {tevilnimi znanstvenimi,
strokovnimi in poljudnimi objavami ter aktivnim delovanjem v Ljubljanskem geografskem dru{tvu.
Anton Gosar je prejel zlato plaketo Zveze za bogato in plodno mednarodno delovanje, ki je neprecenljivo
za umestitev slovenske geografije na svetovni zemljevid geografske stroke. Posebej aktiven je v Med-
narodni geografski zvezi, kjer je vodja Komisije za politi~no geografijo. V tej vlogi je organiziral `e ve~
mednarodnih posvetovanj. Andrej ^erne je prejel zlato plaketo Zveze za uspe{no in odmevno peda-
go{ko in raziskovalno delo na podro~ju prostorskega in regionalnega na~rtovanja, za uveljavljanje
geografije na na~rtovalskem podro~ju ter sodelovanje pri delu Zveze. Med drugim je bil med letoma 1993
in 1997 tudi njen predsednik.

^astni ~lan Zveze je postal dr. Mirko Pak. Mirko Pak se je v svoji dolgoletni pedago{ki in znans-
tveni karieri uveljavil kot eden vodilnih slovenskih geografov. S svojim delom je veliko prispeval k razvoju
in uspe{nemu delovanju Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zaslu`en je
za mednarodno uveljavitev in povezovanje slovenske geografije. S svojim strokovnim delom je pripo-
mogel k uspe{nemu delovanju geografske stanovske organizacije in bil med letoma 1989 in 1991
predsednik Zveze geografskih dru{tev Jugoslavije.

Mimi Urbanc

Mednarodna konferenca Regional Studies Association, Understanding and Shaping Regions:
Spatial, Social and Economic Futures
Leuven, Belgija, 6.–8. 4. 2009

Letna konferenca Regional Studies Association je najodmevnej{i vsakoletni dogodek tega zdru`e-
nja na podro~ju regionalnih {tudij. Je sre~anje strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vpra{anji regionalnega
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razvoja in regionalne politike ter idealna prilo`nost za izmenjavo izku{enj in osvajanje novih znanj.
Leto{nja konferenca je bila v Leuvnu, mestu, ki lahko vsakemu urbanistu in prostorskemu planerju slu`i
kot u~ilnica v naravi, saj je vzor~en primer natan~nega in doslednega sledenja arhitekturnim in urba-
nisti~nim vzorcem, ki so se v mestu izoblikovali tekom stoletij. Tak{no okolje je bilo zagotovo dobra
popotnica planerskim razpravam, ~etudi so bile te prvenstveno usmerjene v na~rtovanje regionalne-
ga razvoja in regionalne politike. Kot pretekla leta je konferenca poleg plenarnih sre~anj postregla
z bogatim naborom o`jih tematskih sklopov, kjer so lahko podro~ni specialisti sledili izboru predstavi-
tev na izbrano temo. Leto{nji tematski sklopi so se nana{ali na regionalni razvoj, krepitev usposobljenosti ter
vodenje, inovacije, raziskave in razvoj v regijah, strate{ko prostorsko planiranje, ve~stopenjsko upravljanje,
kreativno industrijo, regionalno in lokalno identiteto, gospodarsko krizo in gospodarsko prestruktu-
riranje, regionalizacijo finan~nih sistemov … Predstavljeni prispevki, ki so dostopni na spletni strani
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/past.asp, so zanimiv pregled stanja na podro~ju regio-
nalnih {tudij ter bogata zakladnica znanja vsem, ki se s tovrstnimi vpra{anji ukvarjajo.

Janez Nared

Drugi sestanek Usmerjevalnega odbora 
mednarodnega projekta ClimAlpTour
München, 23.–24. 4. 2009

Konec aprila je v Münchenu potekal drugi redni sestanek Usmerjevalnega odbora (Steering com-
mitte) projekta ClimAlpTour. Projekt s polnim imenom Climate change and its impact on tourism in
the Alpine space šPodnebne spremembe in njihov vpliv na turizem v Alpah’ se je za~el konec leta 2008 in
bo trajal do druge polovice leta 2011. V projektu sodeluje kar osemnajst partnerjev iz {estih alpskih
dr`av: Regione Veneto (Regija Veneto, Italija; vodilni partner), Universität Innsbruck (Univerza v Inns-
brucku, Avstrija), United Nation Environment Programme in Vienna (Okoljski program Zdru`enih
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narodov na Dunaju, Avstrija), Hochschule für Technik Rapperswil (Visoka tehni{ka {ola Rapperswil, [vi-
ca), Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur (Visoka {ola za tehniko in gospodarstvo Chur, [vica),
Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais (Visoka {ola za aplikativne znanosti zahodne [vice
Valais, [vica), Institut Universitaire Kurt Bösch (Univerzitetni in{titut Kurt Bösch, [vica), Alpenforsc-
hungsinstitut GmbH (In{titut za raziskovanje Alp, Nem~ija), Hochschule für angewante Wissenschaften
München (Visoka {ola za uporabne znanosti v Münchnu, Nem~ija), Universitè de Savoie (Univerza v Sa-
voji, Francija), EURAC Accademia Europea di Bolzano (Evropska akademija v Bolzanu, Italija), Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Ministrstvo za okolje, ozemlje in morje, Italija),
Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (Nacionalno zdru`enje gorskih ob~in, skupnosti
in ustanov, Italija), Istituto per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine (In{titut za ekologijo
in aplikativno ekonomijo alpskih obmo~ij, Italija), Regione Autonoma Valle d'Aosta, Direzione Ambien-
te (Avtonomna regija Valle d'Aosta, Direktorat za prostor, Italija), Regione Autonoma Valle d'Aosta,
Direzione Turismo (Avtonomna pokrajina Valle d'Aosta, Direktorat za turizem, Italija), World Wide
Fund for Nature (Vsesvetovni sklad za naravo, Italija) in Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU.

Namen projekta je pravo~asna in ustrezna priprava strategij za prilagajanje turizma na morebitne
podnebne spremembe. Zastavljen cilj naj bi dosegli prek sedmih delavnih paketov. Prva dva sta enotna za
vse primerljive projekte, to je priprava in upravljanje s projektom, tretji pa je namenjen informiranju o pro-
jektu. S ~etrtim delavnim paketom se za~ne strokovni del projekta. Namen delavnega paketa je zbrati
in urediti najrazli~nej{e naravnogeografske in socialno-ekonomske podatke, pomembne za projekt, ki
bodo slu`ili kot podlaga za pripravo strategij, predvsem pa kot vhodni podatek za peti delavni paket.
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Zbiranje podatkov za Slovenijo. Okoljska, dru`bena in ekonomska analiza slovenskih
testnih obmo~ij, oblikovanje pilotne akcije v Sloveniji.

Oblikovanje in izvedba prilagoditvenih strategij v slovenskih
testnih obmo~jih.
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Potek aktivnosti v projektu ClimalpTour. Za naloge v ro`nato-rde~ih poljih je odgovoren Geografski
in{titut Antona Melika ZRC SAZU.



Glavna naloga delavnega paketa pet (t. i. analizi vplivov) je preu~iti vpliv podnebnih sprememb na
turizem v Alpah; predvsem v obmo~jih, ki so za te {e posebej ranljiva. S pomo~jo delavnega paketa {est
pa se bo ugotavljalo tudi prilagoditvene mo`nosti in oblikovalo nove strategije. V projektu je velika
pozornost namenjena testnim obmo~jem; za vsakega od njih – skupno jih je prek 20 – se bo pripravila
okoljska, dru`benogeografska in ekonomsko analiza, ki bo slu`ila kot podlaga za oblikovanje prilago-
ditvenih strategij. Te sodijo med najpomembnej{e aktivnosti projekta in bodo tudi njegov glavni rezultat.
Narejene bodo za testna obmo~ja, a naj bi bile uporabne tudi za primerljiva obmo~ja drugod.

Zadnji, sedmi delavni paket, ki nosi naslov ozave{~anje, koordinira Geografski in{titut Antona Meli-
ka Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenska akademije znanosti in umetnosti. Nobena strategija ne
bo uspe{na, ~e ne bo imela podpore dele`nikov, turistov, lokalnega prebivalstva in gospodarstva. Zato
bodo v okviru tega delavnega paketa organizirali delavnice za omenjene skupine, da bi jim posredo-
vali znanje o vplivu podnebnih sprememb na turizem ter jih informirali o mo`nih na~inih prilagajanja
nanje. Ena tak{nih delavnic je bila organizirana `e konec maja 2009 v Münchnu v organizaciji Visoke
{ole za uporabne znanosti v Münchnu.

Ve~ informacij o nadaljnjih sre~anjih, predvsem pa vse o projektu lahko preberete na: http://www.
climalptour.eu/content/.

Matija Zorn

Seminar: Vra~anje, propad ali transformacija? Primerjava kulturnih izzivov in mo`nosti 
nekdanjih monostrukturnih dru`b
Joensuu, Finska, 23.–25. 4. 2009
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Na ekskurziji smo si ogledali mesto Outokumpu, kjer so na za~etku 20. stoletja odkrili bogata nahajali{~a
ve~inoma bakrove rude. Rudnik so konec stoletja zaradi neekonomi~nosti zaprli. Hude gospodarske in socialne
probleme so delno premagali ali vsaj omilili z razvojem kulturnih dejavnosti: mednarodno priznane {ole
modernih plesov, festivalov, muzejev itd. Na sliki rudni{ka upravna zgradba, v kateri je danes urejen muzej.
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Spomladi 2009 je bil na Univerzi v Joensuuju v Severni Kareliji seminar z naslovom Vra~anje, pro-
pad ali transformacija? Primerjava kulturnih izzivov in mo`nosti nekdanjih monostrukturnih dru`b.
Kot pove ̀ e sam naslov, je bila vsebina seminarja osredoto~ena na kulturni vidik postindustrijske preobraz-
be nekdanjih monostrukturnih dru`b. Hitre in temeljite gospodarske, dru`bene in kulturne spremembe
so skupna zna~ilnost tako reko~ vseh industrializiranih obmo~ij na svetu. Spremembe so {e posebej
korenite v tistih dru`bah, ki temeljijo (so temeljile) samo na eni vrsti dejavnosti v primeru, ~e je ta dejav-
nosti zaradi razli~nih vzrokov propadla.

Poudarek seminarja je bil na kulturnem vidiku tovrstne preobrazbe, ki je {e posebej izrazita in pou-
darjena v razpravah o vlogi lokalne kulture v globaliziranem svetu. V tem kontekstu je kultura razumljena
kot {irok spekter, ki zajema tako umetni{ko (po)ustvarjanje in dedi{~ino kot tudi simbolne strukture
in ~lovekove pravice v okviru skupnosti.

Vsebinsko se je seminar delil na {tiri dele: simbolno obvladovanje sprememb; tradicija kot kapital;
zgodbe kot kolektivni spomin in post-sovjetska transformacija. Predstavljena predavanja so obravna-
vala primere iz Nove Zelandije, Finske, Rusije, Estonije in Slovenije. Avtorica tega zapisa je predstavila
predavanje z naslovom: Idrija: successful industry leaves no room for private initiatives.

Cilji seminarja so bili ve~plastni. Prvi je bil zbrati prispevke na omenjeno temo, ki bodo iz{li v sa-
mostojni monografiji. Drugi in pomembnej{i pa je bil oblikovati mednarodno mre`o raziskovalcev ter
oblikovati strategijo priprave predlog projekta za 7. okvirni program.

Mimi Urbanc

25. zasedanje Skupine izvedencev Zdru`enih narodov za zemljepisna imena
Nairobi, Kenija, 5.–12. 5. 2009

V skladu z odlo~itvijo 2008/241 Ekonomskega in socialnega sveta Zdru`enih narodov je general-
ni sekretar povabil delegate nacionalnih standardizacijskih teles s podro~ja zemljepisnih imen na redno,
tokrat ̀ e 25. zasedanje Skupine izvedencev Zdru`enih narodov za zemljepisna imena (The United Nations
Group of Experts on Geographical Names, kratica UNGEGN). Udele`ilo se ga je 138 strokovnjakov iz
53 dr`av, ki so zastopali 22 od 23 regionalnih jezikovnih skupin in vse (10) delovne skupine. UNGEGN
namre~ izvaja svoje naloge prek ozemeljsko in vsebinsko organiziranih skupin.

V petdesetih letih delovanja je bilo zasedanje, ki je vezano na urade ZN, prvi~ zunaj Evrope ali Sever-
ne Amerike. Ambicija vodstva UNGEGN-a, ki mu predseduje Kanad~anka Helen Kerfoot in med drugim
podpredseduje znani nizozemski geograf in kartograf Ferjan Ormeling, je bila v ve~ji meri pritegniti
afri{ke predstavnike. ^eprav so skandinavske dr`ave finan~no podprle afri{ke udele`ence na zaseda-
nju, se je izkazalo, da je organizacija takega sre~anja v Afriki logisti~no precej zahtevna. Zlasti zaradi
{tevilnih birokratskih preprek ni bistveno pripomogla k ve~ji udele`bi Afri~anov.

Na zasedanju je bilo predstavljenih okrog 100 dokumentov o delu regionalnih jezikovno-geograf-
skih in vsebinskih delovnih skupin. Delo Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega
jezikovno-zemljepisnega oddelka, v katerem so poleg Slovenije {e Albanija, Bolgarija, Bosna in Her-
cegovina, Ciper, ^e{ka, Gr~ija, Hrva{ka, Mad`arska, Makedonija, Poljska, Slova{ka, Srbija, Tur~ija in
Ukrajina, je predstavil aktualni predsednik oddelka, Hrvat dr. @eljko He}imovi}. Njegovo poro~ilo se
je nana{alo na aktivnosti v zadnjih dveh letih, priklju~itev ^rne gore in posodobljeno spletno stran:
http://ungegn.cgi.hr.

Slovenija je aktivna zlasti v Delovni skupini za eksonime, ki je nastala kot odziv na resolucije Zdru-
`enih narodov o standardizaciji zemljepisnih imen. Te predvidevajo radikalno zmanj{anje rabe
eksonimov v javni rabi. To je zlasti za srednjeevropske dr`ave, ki se zaradi pestre narodnostne, zgodo-
vinske in kulturne podobe pona{ajo z bogatim izro~ilom rabe eksonimov, nesprejemljivo, saj predstavlja
prebole~ poseg v njihovo jezikovno dedi{~ino. Ena glavnih nalog skupine je oblikovanje splo{no spre-
jemljive resolucije o rabi eksonimov, ki bi utrdila mesto eksonimov in opredelila njihovo nadaljnjo
smotrno rabo. Zaradi izjemno zapletene narave eksonimov prisotni ~lani delovne skupine resolucije
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tudi tokrat niso potrdili. Da bi {e bolj poglobljeno osvetlili problematiko eksonimov, je skupina orga-
nizirala delavnico o naravi endonima, na kateri je dr. Mimi Urbanc predstavila slovenski pogled na
pomensko razmejitev med endonimi in eksonimi, ki sta ga pripravila skupaj z dr. Dragom Kladnikom.
Sosklicatelja te skupine ostajata dr. Peter Jordan in dr. Milan Oro`en Adami~, dr. Mimi Urbanc pa ured-
nica spletnih strani, ki gostujejo na stre`niku ZRC SAZU.

Naslednje zasedanje UNGEGN-a bo leta 2011 na Dunaju ali v @enevi.
Mimi Urbanc

Drugi mednarodni seminar o majhnih pore~jih
Palma de Mallorca, [panija, 6.–8. 5. 2009

V okviru Mednarodne geomorfolo{ke zveze (International Association of Geomorphologists, IAG) `e
drugo {tiriletno obdobje deluje posebna delavna skupina za mala pore~ja (Working Group on small-
CATCHMENT; http://www.geomorph.org/wg/wgsc.html), ustanovljena na [esti mednarodni geomorfolo{ki
konferenci v Zaragozi leta 2005. Vodi jo Andrzej Kostrzewski iz Univerze v Poznanu na Poljskem. V okviru
te delavne skupine je bil v za~etku maja 2009 v mestu Palma na otoku Majorka organiziran 2nd Inter-
national Seminar on Small Catchments šDrugi mednarodni seminar o majhnih pore~jih’. Seminar je potekal
pod organizacijo Universitat de les Illes Balears šUniverza Balearskih otokov’, vodila pa sta ga Joan Estrany
in Celso Garcia z Oddelka za geoznanosti.
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Del Kibere na robu Nairobija, najve~jega slama v Keniji, v katerem po ocenah `ivi skora milijon ljudi
brez vsake infrastrukture (niti dovozne ceste ni) in brez dokumentov. Ker formalnopravno ne obstajajo,
so njihove mo`nosti za dostop do storitev ({olanje, zdravstvena oskrba, zaposlitev, socialna pomo~)
izjemno omejene.
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Prvi seminar je bil organiziran konec aprila 2008 na Poljskem in je bil namenjen razli~nim meto-
dam monitoringa in merilnim napravam, ki se uporabljajo v razli~nih morfoklimatskih obmo~jih.
Povzetki prispevkov so objavljeni na spletnem naslovu: http://www.geomorph.org/wg/arch/SC2008proc.pdf.

Na tokratnem seminarju pa so organizatorji hoteli osvetliti predvsem izvorna obmo~ja sedimen-
tov, zato je bil poudarek predvsem na: dovzetnosti erozijskih procesov na razli~ne »motnje«, preme{~anje
gradiva od izvora skozi re~ni sistem ter gospodarjenje z vodami in sedimenti.

Simpozij je gostil pribli`no {tirideset udele`encev iz [panije, Portugalske, Italije, Zdru`enega kra-
ljestva, Poljske, Slovenije, Izraela in Ju`ne Afrike. Med njimi so bila tudi znana imena preu~evanja erozijskih
procesov, na primer Angle`a Desmond E. Walling (Univerza v Exeter-ju) in Ian Foster (Univerza v Nort-
hamptonu) ter Katalonci Maria Sala (Univerza v Barceloni), Francesc Gallart (In{titut za ocene o okolju
in preu~evanje voda) in Ramon Batalla (Univerza v Lleidi), imena zaradi katerih je angle{ko in {pan-
sko preu~evanje erozijski procesov v samem svetovnem vrhu.

Dva dni seminarja so potekala predavanja, en dan pa je bil namenjen terenskemu delu v notranjost
Majorke.

Med predavanji velja izpostaviti tri uvodna (vabljena) predavanja. Maria Sala je predstavila zgo-
dovino preu~evanja erozijskih procesov v eksperimentalnih pore~jih v [paniji. Ti potekajo od za~etka
osemdesetih let prej{njega stoletja, geomorfolo{ka preu~evanja pa so v njih za~ela leta 1988. Sistema-
ti~na preu~evanja in podpora {panskega ministrstva za kmetijstvo je v slabih tridesetih privedla do mno`ice
svetovno odmevnih dognanj o eroziji in dezertifikaciji. Pri nas bi lahko le eno pore~je imenovali kot
eksperimentalno, to je pore~je Dragonje, kjer `e skoraj desetletje potekajo razli~ne hidro-geomorfne
raziskave (glej knjigo Erozijski procesi v slovenski Istri, Zalo`ba ZRC 2008).
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Gotska katedrala v Palmi zgrajene med 13. in 14. stoletjem.
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Drugo uvodno predavanje je imel Desmond E. Walling o tako imenovanem sledenju sedimentov
(sediment tracing). Tradicionalno se je premikanje (odplavljaje) gradiva v pore~jih merilo v vodotokih,
vendar so ti rezultati povedali le malo o samem transportu in o dinamiki preme{~anja gradiva v pore~-
jih. Walling je eden prvih, ki je za preu~evanje erozijskih procesov uporabil radionuklide in v svojem
predavanju je predstavil njihovo uporabo za sledenje sedimentom.

Tretje vabljeno predavanje pa je imela Ian Foster, ki je predstavil uporabnost jezer za preu~evanje
erozijsko-sedimentacijskih procesov. Poudaril je, da jezerski sedimenti ponavadi ohranijo geokemi~-
ne, mineralne, magnetne ipd. zna~ilnosti izvornih obmo~ij in nam tako pomagajo odgovoriti ne le na
vpra{anje: »koliko?«, pa~ pa tudi: »od kje?«. Poudaril pa je tudi, da je za zanesljivost rezultatov vedno
treba uporabiti metode datiranja.

Ostala predavanja so bila razdeljena na {tiri tematske sklope: hidrolo{ka dinamika in prena{anje
sedimentov, erozijska polja, modeliranje ter izvor sedimentov. Skupaj je bilo predavanj sedemnajst, poleg
tega pa je bilo predstavljenih {e dvanajst plakatov.

V okviru prvega sklopa je bilo pregledno predstavljeno prena{anje sedimentov v razli~nih morfokli-
matskih obmo~jih, predstavljeni pa so bili tudi primeri iz Antarktike, Izraela, razli~nih delov [panije,
Portugalske, Italije, Slovenije, Poljske in Svalbarda. V okviru tega sklopa je bilo najve~ prispevkov. V sklo-
pu šerozijska polja’ so bile predstavljene meritve na razli~nih rabah tal na Portugalskem, Poljskem in
Sloveniji, šmodeliranje’ pa je bilo predstavljeno na primerih iz [panije in Poljske. V okviru zadnjega
sklopa bi omenili predavanje Kate Rowntree (Univerza Rhodes, Ju`na Afrika) in Iana Fosterja o slede-
nju sedimentov Karoo-ju v Ju`ni Afriki. Avtorja bosta namre~ septembra 2010 tam organizirala konferenco
z naslovom Landscape Denudation or Land Degradation?: Interrogating the Geomorphic Processes of Lands-
cape Change in Southern Africa. Ve~ o konferenci in terenske delu pred tem je mo~ prebrati na spletnem
naslovu: http://www.geomorph.org/sp/arch/Grahamstown2009-1.pdf.

Terensko delo je potekalo v pore~ju reke Na Borges (okrog 130 km2) na zahodnem delu otoka, kjer
je za potrebe doktorskega dela erozijske raziskave opravljal Joan Estrany. Rezultati teh raziskav so deloma
objavljeni v pomembnej{ih geomorfolo{kih revijah, na primer v Geomorphology (letnik 106, {tevilka 3–4;
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Merilno mesto odplavljanja gradiva s kmetijskih
povr{in (pore~je Can Revull, Majorka).



doi:10.1016/j.geomorph.2008.11.008) in Earth Surface Processes and Landforms (letnik 34, {tevilka 7;
doi:10.1002/esp.1777). V pore~ju preu~ujejo odplavljanje gradiva v razli~nih prostorskih in ~asovnih
merilih, saj se zaradi vse ve~jega pritiska urbanizacije in turizma podira »naravno« ravnovesje v tra-
dicionalno kmetijski pokrajini. Med drugim so predstavili potek meritev suspendiranega gradiva
v majhnem poljedeljskem pore~ju (slika 2; doi:10.1002/esp.1777) in vpliv, ki ga ima urejanje podtal-
nice na koli~ine suspendiranega gradiva (doi:10.1016/j.geomorph.2008.11.008).

Dejavnosti, povezane s seminarjem, pa {e niso kon~ane, saj trenutno potekajo recenzije izbranih
prispevkov, ki dobo objavljeni v posebni {tevilki revije Zeitschrift für Geomorphologie.

Ve~ o seminarju je mo~ prebrati na spletnem naslovu: http://www.smallcatchments.com.
Matija Zorn
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