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1
NA PRELOMNICI:
RAZVOJNA VPRA[ANJA
OB^INE IDRIJA

Idrija je dokaz, da je mo`no biti uspe{en doma in v svetu, torej biti nekdo. Njenim prebivalcem `e
ve~ stoletij uspeva ustvarjati kraj, na katerega so upravi~eno ponosni in ki ga s skupnimi mo~mi nepretrgoma razvijajo. Kljub geografskim in politi~nim preprekam, ki so mo~no zaznamovale idrijsko
preteklost, je mesto predstavljalo zelo pomembno gospodarsko silo. Naravne danosti, ki so se izrazile
predvsem v izkori{~anju `ivosrebrove rude, je krojilo njihovo usodo ve~ stoletij, sedaj pa visokotehnolo{ka podjetja sledijo in presegajo doma~e in tuje razvojne okvire. Idrij~ani so se v preteklosti nau~ili,
da u`ivanje na lovorikah trenutnih ekonomskih razmer ne obrodi sadov temve~ je potrebno nepretrgoma iskati nove in bolj{e re{itve. V zadnjem ~asu veliko truda vlagajo v razvoj ostalih gospodarskih
panog ter turizem. Zato so se odlo~ili, da na trdnih temeljih ustvarijo vizijo razvoja ob~ine in s svojo
odlo~nostjo ter znanjem postavijo tudi temelje za njen razvoj.
Odgovor na to je pri~ujo~a monografija Na prelomnici: razvojna vpra{anja Idrije, ki je rezultat sodelovanja Ob~ine Idrija in Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU. V sklopu projekta transnacionalnega sodelovanja – programsko obmo~je Alp (Interreg IVB) poteka projekt CAPACities, pri
katerem je Geografski in{titut Antona Melika projektni partner, Ob~ina Idrija pa primer dobre prakse.
Monografija obsega {estnajst znanstvenih prispevkov, ki z razli~nih podro~ij opisujejo o`je in {ir{e obmo~je Idrije. Naravnogeografske opis Ob~ine Idrija se osredoto~a na stik dinarskega in alpskega
sveta, ki svojo prehodnost izra`a v geolo{kem in podnebnem pogledu ter oblikovitosti povr{ja in sesta-
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vi prsti. Prav ti dejavniki so zlasti v preteklosti, pa {e sedaj vplivali na `ivljenje v Idriji. Nazorno so opisane posamezne mikroregije ter temeljne dru`benogeografske poteze ob~ine, kjer se ka`e izrazita dvojnost
med razvojno propulzivnostjo dolinskega dela in razvojnim zaostajanjem hribovskih obmo~ij v ob~ini. Pri prostorskem razvoju ob~ine se posku{a iskati posebnosti glede na poselitveni vzorec. Ob~ina
namenja velik poudarek vrednotenju in izkori{~anju naravnih in kulturnih danosti. Zato posamezni
prispevki raz~lenjujejo vrste enih in drugih ter mo`nosti njihove uporabe v prid prebivalcem in njihovi promociji. Nekaj prispevkov opredeljuje demografsko sestavo, katere glavni problem predstavlja
staranje prebivalstva, ter podaja sliko stanja gospodarstva in smernice gospodarskega razvoja. Posamezni avtorji poudarjajo pomen velikega turisti~nega potenciala na turisti~nih kmetijah kot prilo`nost za
razvoj trajnostne turisti~ne dejavnosti, pomen kulturne pokrajine, ustvarjalne kulture mladih ter idrijskih ~ipk. Del idrijske zgodovine predstavljata ~lanka o opisu zgodovinske podobe Idrije v prvi polovici
20. stoletja ter kartografske podobe iz ~asa cesarja Jo`efa II. Zaradi reliefne razgibanosti sta dober vir
informacij tudi opisa prometne dostopnosti ob~ine ter nevarnosti plazov in njihovih posledic.
@elja Ob~ine Idrija je dolo~iti smernice nadaljnjega razvoja ob~ine, izbolj{ati kakovost bivanja svojemu prebivalstvu ter utrditi njeno prepoznavnost v svetu. Velika odlika je, da so se tega lotili
preudarno, na~rtno in postopno. Niso se zadovoljili le s svojimi pogledi in idejami, ampak so le-te prenesli v {ir{e dru`beno okolje, s pomo~jo katerega bodo zagotovljeni trdnej{i in kvalitetnej{i temelji
njihovega razvoja.
Primo` Ga{peri~
Jani Kozina:
Prometna dostopnost v Sloveniji
Georitem 14
Ljubljana 2010: Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU, Zalo`ba ZRC, 88 strani, 10 preglednic,
38 slik, ISBN 978-961-254-235-1
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V sodobnosti se vedno pogosteje razglablja o razli~nih oblikah dru`bene u~inkovitosti. V ospredje stopajo zlasti raziskave, ki posku{ajo preu~iti povezanost med temeljnimi prvinami dru`bene
(ne)uspe{nosti. Mednje v zadnjem obdobju sodijo zlasti raziskave o funkcionalni povezanosti gospodarske strukture, infrastrukturne opremljenosti (dostopnosti), izobrazbene ravni prebivalstva ter
raziskave o inovacijskih lastnostih dru`be kot poglavitnih razvojnih dejavnikov.
Prometnogeografske razmere so prav tako pogosto razlog regionalnim disparitetam, ki jih mozai~no sestavljajo posamezna pokrajinska obmo~ja z razli~no stopnjo prometne dostopnosti in hitrostjo
preobrazbe strukturnih ter socialno ekonomskih sprememb. Gospodarski u~inki so pomembno odvisni od prometne dostopnosti oziroma kvalitete razpolo`ljive infrastrukture. Le-ta sicer vsebuje celokupni
social overhead capital in se jo obi~ajno deli na socialno (dru`beno) infrastrukturo (npr. omre`je zdravstvenih, izobra`evalnih, kulturnih … ustanov), tehni~no infrastrukturo (npr. sistem prometnih, telekomunikacijskih, energetskih, oskrbnih … dejavnosti) in institucionalno infrastrukturo (npr. upravno –
pravni okvirni pogoji). Infrastruktura pomaga gospodarstvu pri var~evanju proizvodnih stro{kov (predvsem transportnih in transakcijskih) in dolo~a produktivnost in u~inkovitost v dru`bi.
Pou~en primer so prizadevanja pri izgrajevanju omre`ja transportnih koridorjev, ki imajo daljnose`ne posledice za razvoj omre`ja mestnih regij kot razvojnih generatorjev s raz{iritvijo njihovih
gravitacijskih zaledij. Mestne regije tako postajajo poligon prestrukturiranja dru`benih procesov, kjer
se ekonomska, politi~na, socialna in kulturna preobrazba najbolj vidno odra`ajo v spremembah urbanih in regionalnih ekonomij. S tem se spreminja tudi raven prostorskih interakcij. Z njimi se oblikujejo
nove mo`nosti za mre`no povezovanje in spremenjeno paradigmo regionalne politike, ki je ~edalje bolj
povezana s skrbjo za pospe{evanje ugodnega gospodarskega vzdu{ja (npr. za ~love{ki in socialni kapital), s ponudbo privla~nih lokacij za naseljevanje, s {irjenjem ponudbe materialne in nematerialne
infrastrukture … Prometna dostopnost ima tako vzajemne in obojestranske u~inke na aglomerativnost (oblikovanje mestnih regij) in gospodarske aktivnosti. V teh pogojih so se mesta – kot razvojni
generatorji – prisiljena prilagajati spremenjenim silnicam, ki spodbujajo konkuren~nost.
Knjiga je razdeljena na ve~ delov. V uvodnem poglavju so najprej predstavljena teoretska izhodi{~a, kjer ob opredelitvi pojma dostopnosti avtor pojasnjuje njegovo povezavo s policentri~nim razvojem
kot temeljnim konceptom prostorskega razvoja Slovenije. V drugem poglavju sta podana kronolo{ki
pregled in opis stanja na podro~ju na~rtovanja prometne dostopnosti v na{i dr`avi. Jedro monografije predstavljajo tretje, ~etrto, peto in {esto poglavje, v katerih so zbrani variantni rezultati modeliranja
prometne dostopnosti do regionalnih sredi{~. V sklepnem poglavju je povzetek celotnega raziskovanja, ob njem pa so podane nekatere kriti~ne zaklju~ne misli.
Ob prebiranju knjige se porajajo nova geografska vpra{anja, ki jih v sklepnem poglavju izpostavil
tudi avtor. V mislih imamo zlasti koncept prometne dostopnosti, ki se zdi mnogim morda samoumeven.
Z vidika skladnega razvoja je dobra dostopnost do sredi{~ nacionalnega pomena zagotovo pomemben
dejavnik. A hkrati pozabljamo, da so nekatera slovenska obmo~ja s~asoma razvila njim lastno teritorialno
identiteto, pa tudi uspe{no gospodarsko in dru`benogeografsko okolje, prav zaradi svoje odmaknjenosti in prometne nedostopnosti, na primer Idrijsko, Bov{ko, Posavje. Na drugi strani so nekatera
prometno zelo dobro dostopna sredi{~a lastno identiteto in zgodovinske gospodarske dejavnost izgubile – njihova gospodarska in dru`bena baza je preprosto siroma{nej{a zaradi pove~evanja dnevne
mobilnosti v zaposlitvena sredi{~a in ostalih pasti suburbanizacije, ki iz drugih okolij vna{a nove dru`bene prakse. Vpra{anje prometne dostopnosti je zato kompleksno. Ni le predmet prometnogeografskih
raziskav, temve~ posega tudi na podro~ja urbane geografije, prostorskega na~rtovanja, kulturne geografije, raziskovanja teritorialne identitete in drugih sorodnih ved.
Drugo vpra{anje se poraja zaradi pomena prometne dostopnosti do sredi{~ v ~asu, ko prihaja do
dekoncentracije funkcij dela tudi znotraj regij samih, uveljavljanja dela na daljavo, informatizacije ter
avtomatizacije javne uprave. Vsi ti pojavi namre~ vplivajo na zmanj{evanje potreb po potovanjih v sredi{~a nacionalnega pomena. V najve~ji slovenski regiji je dekoncentracija funkcij dela `e dejstvo in vse
ve~ prebivalcev se zaposluje v novej{ih poslovnih conah v obmestnem prostoru. Informatizacija jav-
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ne uprave je prav tako precej zmanj{ala potrebe po obisku javnih institucij in pri~akovati je, da se bo
ta te`nja {e nadaljevala. Zato je razumevanje regije kot ozemeljske enote, kjer poteka »enosmeren« promet iz naselij v regiji v njeno sredi{~e, preve~ deterministi~no. Raziskave namre~ potrjujejo, da se
s postindustrijsko delitvijo in organizacijo dela spreminja tudi zgradba regij, ki zagovarjajo z model
»plitvega« in decentraliziranega omre`ja mest znotraj funkcijsko in gravitacijsko povezanih mestnih
regij, ki temelje na sodobnih principih mre`nega povezovanja razvojnih polov in ve~stopenjske pripadnosti prebivalstva, pospe{ujejo »me{ano rabo povr{in« ter so v primerjavi s preteklostjo manj
»monocentri~no« usmerjene. Zato tudi tovrstne raziskave zaslu`ijo na{o pozornost, ~etudi je utopi~no pri~akovati, da se bo zaradi teh procesov vloga prometne dostopnosti v prostorskem razvoju bistveno
zmanj{ala.
Pri~ujo~a knjiga na podlagi jasne metodologije predstavi in tolma~i razlike v prometni dostopnosti.
Novost je analiza prostorske uravnote`enosti oziroma njenih treh sestavin: intenzivnosti, enakomernosti in ~asovnega prekrivanja v prometni dostopnosti sredi{~. Zato ima to delo poleg metodolo{kih
novosti tudi uporaben pomen, saj smo {e vedno v obdobju razprav o regionalizaciji Slovenije. Prav prometna dostopnost je pomembna sestavina, ki vpliva na gospodarske, dru`bene in okoljske sestavine
regije. Je tudi tista razse`nost regionalizacije, ki je bila doslej v ve~ini strokovnih razprav neupravi~eno zanemarjena. Odpira tudi {e {tevilna druga vpra{anja, kot so na primer pomen regionalne
pripadnosti, funkcionalnost regij, pomen in vlogo mo`nih pokrajinskih sredi{~. S tem odpira nove poglede tako na regionalizacijo Slovenije kot tudi na vlogo prometne dostopnosti v prostorskem, okoljskem
in regionalnem na~rtovanju. S konceptualnega, metodolo{kega in vsebinskega vidika pri~ujo~a monografija pomeni nov, izviren prispevek na podro~ju regionalne in prometne geografije v Sloveniji. Je tudi
pomembna pridobitev za vse, ki jih ta tematika zanima, od na~rtovalcev do {tudentov. Pri~akujem, da
bo knjiga ob pri~akovanem nara{~anju mobilnosti gospodarstva, zaposlenih na trgu delovne sile ter
z raz{iritvijo akcijskega radija prebivalcev in gospodarskimi prepletanji spodbudila strokovno razpravo o sodobnih konceptih prostorskega na~rtovanja in drugih procesih, povezanih s prometno
dostopnostjo.
Marjan Ravbar
Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 50-2
Ljubljana 2010: Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU, Zalo`ba ZRC, sozalo`nik SAZU,
162 strani, ISSN 1581-6613
Druga {tevilka jubilejnega petdesetega letnika revije, tako kot prva, prina{a {est znanstvenih prispevkov. Prispevki so s podro~ij: uporabe geografskih informacijskih sistemov, hidrogeografije, geografije
prometa, regionalnega razvoja, zgodovinske kartografije in naravne dedi{~ine.
Prvi prispevek z naslovom šInformativni vrednosti nadmorske vi{ine in vi{inske razlike za ponazoritev termalnega pasu’ je napisal Rok Cigli~ z Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU. Avtor
je uporabil izra~un informacijskega prispevka ter razmerja informacijskega prispevka, ki se navadno
uporabljata v procesih strojnega u~enja, za oceno, kateri uporabljeni podatkovni sloj (nadmorska vi{ina ali vi{inska razlika) bolje odra`a topoklimatske zna~ilnosti, predvsem za termalni pas. Kot bolj{i atribut
se je izkazala vi{inska razlika, so pa opazne razlike med posameznimi obmo~ji, {e posebej med celinskim in submediteranskim delom Slovenije.
Sledi prispevek Petre Repnik Mah z In{titut za vode Republike Slovenije, Matja`a Miko{a s Fakultete za gradbeni{tvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Ale{a Bizjaka z In{titut za vode Republike Slovenije
z naslovom šHidromorfolo{ka tipizacija slovenskih rek’. V prispevku je podan pregled hidromorfolo{kih in sorodnih tipizacij rek po svetu in v Sloveniji. Podrobneje je predstavljena Rosgenova tipizacija,
ki je bila v raziskavi privzeta kot izhodi{~e za izdelavo prve slovenske hidromorfolo{ke tipizacije. Opredeljenih je deset hidromorfolo{kih tipov, za katere so v prispevku navedene glavne hidromorfolo{ke
zna~ilnosti.
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Tretji je prispevek Janija Kozine z Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU z naslovom
šPrometna dostopnost do regionalnih sredi{~ v Sloveniji’. Dostopnost je v ~lanku opredeljena kot potovalni ~as, ki ga morajo prebivalci prevoziti z osebnim avtomobilom do najhitreje dostopnega regionalnega
sredi{~a. Rezultati prikazujejo obmo~ja razli~ne dostopnosti in regionalizacijo Slovenije po kriteriju
prometne dostopnosti. Avtor je s pomo~jo korelacijske analize dolo~il tudi stopnjo povezanosti dostopnosti do regionalnih sredi{~ s potekom glavnih prometnih osi in razgibanostjo povr{ja.
^etrti je prispevek z naslovom šRegionalna neenakost v Srbiji kot razvojni problem’, ki so na napisale Dragana Miljanovi} in Radmila Mileti} z Geografskega in{tituta Jovana Cviji}a Srbske akademije
znanosti in umetnosti ter Jasmina \or|evi} z Oddelka za geografijo Naravoslovno-matemati~ne fakultete Univerze v Novem Sadu. To je `e tretji prispevek iz Srbije objavljen v reviji v zadnjih dveh letnikih
in odra`a regionalno usmerjenost revije v jugovzhodno Evropo. Avtorice pi{ejo o mo`nostih sprememb
na podro~ju razvojne politike v Srbiji ter predvsem o mo`nostih razvoja manj razvitih regij z vidika
trenutnih dru`benih in gospodarskih sprememb.
Naslednji prispevek je `e tretji v tej {tevilki, ki ga je napisal zaposleni na Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU. Primo` Ga{peri~ predstavlja ~lanek z naslovom šO Zemljevidu Ilirskih provinc
avtorja Gaetana Palme iz leta 1812’. To je po letniku 47-2 drugi prispevek na temo zgodovinske kartografije istega avtorja. Tokrat predstavlja enega od rezultatov francoske vladavine nad na{im ozemljem,
to je zemljevid Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme, ki nazorno prikazuje ozemlje Ilirskih provinc
in bli`njih obmo~ij.
Tudi zadnji prispevek v jubilejnem petdesetem letniku je napisal ~lan Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU. Bojan Erharti~ v ~lanku z naslovom šVrednotenje geomorfolo{ke dedi{~ine’ tudi
v revijo Acta geographica Slovenca/Geografski zbornik vna{a nov trend v svetovni geomorfologiji in
geologiji, to je preu~evanje geomorfolo{ke in geolo{ke naravne dedi{~ine. To preu~evaje je lani v svojem kratkem obstoju do`ivelo enega svojih vrhuncev z izidom knjige šGeomorphosites’ (München: Pfeil
Verlag, 2009; ISBN 978-3-89937-094-2). Napovemo lahko, da v naslednjem letniku revije na~rtujemo
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poseben sklop ~lankov na to tematiko z gostujo~imi tujimi souredniki. Avtor geomorfolo{ko dedi{~ino predstavi kot pojave in procese, katerim lahko pripi{emo neko vrednost, npr. znanstveno, estetsko,
zgodovinsko, kulturno, socialno, ekonomsko ipd. Z namenom zmanj{ati subjektivni vpliv ter omogo~iti medsebojno primerjavo, so se v zadnjih letih razvile {tevilne metode vrednotenja geomorfolo{ke
dedi{~ine. V prispevku so primerjani {tirje tak{ni postopki.
Predstavljena {tevilka revije je prosto dostopen na spletni strani: http://ags.zrc-sazu.si/.
Matija Zorn
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