
Dra go Klad nik, Pri mož Pipan, Pri mož Gaš pe rič:
Poi me no va nja Piran ske ga zali va
Geo gra fi ja Slo ve ni je 27
Ljub lja na 2014: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 196 stra ni, 8 pre gled nic,
141 slik, ISBN 978-961-254-701-1
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V dneh, ko na Med na rod nem arbi traž nem sodiš ču v Haa gu čla ni slo ven ske in hrvaš ke dele ga ci je
zaklju ču je jo ust ne pred sta vi tve argu men tov o mej nem spo ru med drža va ma, je slo ven ski knjiž ni trg
postal boga tej ši za znans tve no mono gra fi jo, ki mor da na prvi pogled z vse bi no pogo vo rov v Haa gu ni
nepo sred no pove za na.

Slu ti ti je, da že vsak pov preč ni gle da lec ali poslu ša lec naših dnev noin for ma tiv nih oddaj dobro ve,
kaj v la tinš či ni pome ni nače lo exaequoetbonoin kaj utipossidetisuris ter da slo ven ski prav ni ki in poli -
ti ki angleš ki pojem junction razu me jo kot teri to rial ni stik z med na rod nim mor jem, do kate re ga naj bi
ime la naša drža va zgo do vin sko pra vi co, hrvaš ki pa kot kakr šen ko li stik. Obe dele ga ci ji sta pol ni opti -
miz ma, od odlo či tve arbi trov pa je seve da odvi sen konč ni potek držav ne meje, torej tudi mor ske meje
na območ ju Piran ske ga zali va; zali vu, ki je tudi zara di svo je ga ime na in vse ga, kar je s tem pove za ne -
ga, za slo ven ski narod poseb ne ga pome na.

Znans tve no mono gra fi jo lah ko raz de li mo v tri glav ne vse bin ske dele. V pr vem delu uvod ne mu in
meto do loš ke mu poglav ju sle di ta poglav ji o zem lje pi snih ime nih kot kul tur ni dediš či ni ter o v sve tov -
nem meri lu spor nih mareo ni mih. V sled njem sta izpo stav lje ni poi me no va nji Per zij ske ga zali va, za kate re ga
arab ske drža ve sku ša jo vsi li ti ime Arab ski zaliv, ter Japon ske ga mor ja, za kate re ga si Korej ci pri za de -
va jo, da bi se zanj uve lja vi lo tudi eno od imen Vzhod no mor je ali Korej sko mor je. Oba raz plam te la
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imen ska spo ra daje ta slu ti ti, kako pomemb na tema ti ka je poi me no va nje morij in nji ho vih sestav nih
delov tudi v med na rod nem pro sto ru. Diplo mat ski pri ti ski na ime no slov ne stro kov nja ke so posta li stalni -
ca. Da gre za pomemb no tema ti ko, pri ča tudi 19 se mi nar jev o ime nih morij, ki jih je doslej orga ni zi ra la
Juž na Kore ja, med tem ko se Japon ci zade ve lote va jo z di plo mat sko dejav nost jo svo jih vele po sla ni štev.
V po glav ju o ime nih kot kul tur ni dediš či ni avtor ji pov ze ma jo ugo to vi tve tujih stro kov nja kov ter resolu -
cij UNGEGN-a (UnitedNationsGroupofExpertsonGeographicalNames, slo ven sko Sku pi na izve den cev
Zdru že nih naro dov za zem lje pi sna ime na), da je ohra nja nje, zbi ra nje in razu me va nje zem lje pi snih imen
kot dela nacio nal ne dediš či ne nuj no tudi za kre pi tev nacio nal ne iden ti te te.

V dru gem delu knji ge so v šti rih poglav jih raz de la ne tema ti ke, ki na poi me no va nje Piran ske ga zali -
va nima jo nepo sred ne ga vpli va, so pa zani mi ve zara di šir še ga geo graf ske ga in zgo do vin ske ga pri ka za
obrav na va ne ga območ ja in nje go ve ga zaled ja. Avtor ji naj prej opre de li jo Piran ski zaliv kot del več je ga
Tržaš ke ga zali va in hkra ti Jadran ske ga mor ja, sle di poglav je o na rav no geo graf skih in druž be no geo graf -
skih raz me rah v za led ju zali va, o pi ran skem soli nars tvu in Sečo velj skih soli nah ter o zgo do vin skem okvi ru,
tudi z vi di ka mej ne ga spo ra med Slo ve ni jo in Hrvaš ko. Oris zgo do vin skih oko liš čin pojas nju je proble -
ma ti ko raz me ji tve med Slo ve ni jo in Hrvaš ko na tem odse ku držav ne meje, kar daje tež njam Hrvaš ke
po novo dob nem »prei me no va nju« zali va povsem novo dimen zi jo.

V tret jem, ključ nem delu so pred stav lje na poi me no va nja Piran ske ga zali va v raz lič nih zgo do vin -
skih obdob jih, pri čemer so nave de na tudi zem lje pi sna ime na objek tov na nje go vi oba li in v ne po sred nem
zaled ju. Mono gra fi jo skle ne sin tez no poglav je s po gla vit ni mi izsled ki imen ske razi ska ve, sle di ta poglav ji
o raz mer ju med obrav na va ni mi ime ni na pod la gi medij ske ana li ze in o ime nu Piran ski v dru gač nem
kon tek stu.

Več ji del sli kov nih pri log, ki daje jo knji gi poseb no vred nost, sestav lja 97 kro no loš ko raz vrš če nih
celot nih zem lje vi dov ali nji ho vih izse kov, na pod la gi kate rih je nare je na ime no slov na ana li za. S to knjigo
je zago to vo pri do bi la na pome nu zgo do vin ska kar to gra fi ja kot temelj za ime no slov ne štu di je. Rezulta ti
so pri ka za ni tudi v pre gled ni ci, kjer lah ko na pod la gi barv nih odten kov sle di mo raz dob jem rabe posa -
mez ne imen ske obli ke.

Knji ga bral ca v prvi vrsti sez na ni z glo bi no prob le ma ti ke zem lje pi snih imen, pose bej z ma reo nimi.
Podrob ne je pred stav lje na med na rod na spo ra gle de poi me no va nja Per zij ske ga zali va in Japon ske ga mor -
ja daje ta obrav na va ni tema ti ki dodat no širi no. Raba ustrez nih zem lje pi snih imen ni pomemb na zgolj
z vi di ka zem lje pi snih imen kot grad ni ka orien ta ci je v pro sto ru, tem več tudi kot dela nesnov ne kul tur -
ne dediš či ne in s tem ohra nja nja nacio nal ne iden ti te te ter tudi zara di more bit ne ga vpli va na ekso nim sko
imen sko raz li či co.

Mat jaž Ger šič

Ma ti ja Zorn, Nika Raz pot nik Visko vić, Peter Repo lusk, Mate ja Ferk:
Pro stor ski in regio nal ni raz voj Sre do zem lja – enot ni pri stop in izbra na orod ja
Geo ri tem 22
Ljub lja na 2013: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 141 stra ni, 50 slik,
25 preglednic, ISBN 978-961-254-649-6

Sre do zem lje je z evo lu cij ske ga vidi ka preš lo šte vil ne inte gra cij ske raz voj ne stop nje. V pre dan tič -
nem sta rem veku o več jih pove zo va njih, ki bi pre se ga la trgo vin sko menja vo dobrin, med sre do zem ski mi
ple me ni, ljuds tvi in držav ni mi skup nost mi ne more mo govo ri ti. Moč nej še inte gra cij ske tež nje so se tako
poja vi le na začet ku anti ke v 8.–6. stol. pr. Kr. z us ta nav lja njem grš kih kolo nij ob oba lah Sre do zem ske -
ga in Črne ga mor ja. Filo zof Pla ton je ob tem dejal: »Sedimookolisvojegamorjakotžabeokoliribnika.«
Izra že na misel nazor no osvet lju je dejs tvo, da je Sre do zem lje v ti stem času posta lo pri zo riš če raz me ro -
ma tesne ga in enot ne ga poli tič ne ga, gos po dar ske ga in kul tur ne ga sode lo va nja, ki je vrhu nec doži ve lo
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z ob li ko va njem ene naj več jih in naj mo goč nej ših držav nih tvorb, ki je kadar ko li obsta ja la na območ ju
evrop ske celi ne – Rim ske ga impe ri ja. Sre do zem lje je sto let ja pred stav lja lo nje go vo osrč je. Z raz pa dom
Rim ske ga cesars tva so inte gra cij ske tež nje v Sre do zem lju zače le poje nja ti. Drža ve so raz pa da le, se dro -
bi le in na novo obli ko va le. Sko zi raz lič na obdob ja so bila pod vpli vom raz lič nih kul tur, pri čemer velja
izpo sta vi ti zla sti zahod no in vzhod no, bizan tin sko civi li za ci jo. Ta dvoj nost je očit na še danes. S po ja -
vom novih evrop skih inte gra cij po dru gi sve tov ni voj ni in obli ko va njem ide je po zdru že ni Evro pi, so
bile pre poz na ne šte vil ne makro re gi je. V Sre do zem lju je bilo naj več govo ra o tako ime no va nem »sonč -
nem pasu«, ki pa dejan sko pred stav lja le območ je zahod ne ga Sre do zem lja med špan sko Valen cio in
ita li jan sko Geno vo. Vzhod no Sre do zem lje osta ja v sen ci teh inte gra cij skih teženj, nepo ve za no tako med
seboj kot z ob moč jem zahod ne ga Sre do zem lja.

Evrop ska komi si ja želi v zad njih letih okre pi ti sode lo va nje in skup no načr to va nje evrop ske ga dela
Sre do zem lja s po moč jo pro gra ma teri to rial ne ga sode lo va nja Medi te ran. Ob tem se sre ču je s šte vil ni -
mi izzi vi, saj Sre do zem lje v  da naš njem času pred stav lja območ je veli kih narav no geo graf skih in
druž be no geo graf skih raz no li ko sti, kar daje temelj tudi nje go vi gos po dar ski in poli tič ni raz drob lje no -
sti. Eden od pro jek tov zno traj pro gra ma Medi te ran, ki se je v ob dob ju 2010–2013 posku šal soo či ti s temi
izzi vi, je OTREMED – Orod je za stra teš ko pro stor sko načr to va nje v Sre do zem lju (an gleš ko Toolfor
theTerritorialStrategyoftheMEDSpace). Štir je sode lav ci Geo graf ske ga inšti tu ta Anto na Meli ka ZRC
SAZU, Mati ja Zorn, Nika Raz pot nik Visko vić, Peter Repo lusk in Mate ja Ferk, so zna nja in izkuš nje,
ki so jih pri do bi li tekom udejs tvo va nja v pro jek tu, v raz šir je ni obli ki pred sta vi li v zbir ki znans tve nih
mono gra fij Geo ri tem z na slo vom »Pro stor ski in regio nal ni raz voj Sre do zem lja – enot ni pri stop in izbra -
na orod ja«.

Av tor ji v knji gi osvet lju je jo ključ na raz voj na vpra ša nja evrop ske ga Sre do zem lja in orod ja, s po močjo
kate rih je kljub geo graf ski, gos po dar ski in poli tič ni raz drob lje no sti območ ja mogo če dose či sklad nejši
in bolj urav no te žen regio nal ni raz voj. Ob tem poda ja jo geo graf ski pogled na sre do zem sko makro re -
gi jo in pred stav lja jo meto do lo gi jo za enot no pro stor sko načr to va nje v evrop skem Sre do zem lju, ki so
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jo soob li ko va li v ok vi ru pro jek ta OTREMED in jo delo ma a pli ci ra li na območ je slo ven ske ga Sre do -
zem lja. V knji gi so pred stav lje ne temelj ne geo graf ske zna čil no sti evrop ske ga in slo ven ske ga Sre do zem lja,
tipo lo gi ja prob lem skih obmo čij v evrop skem Sre do zem lju, kon cept regio nal ne kon ku renč no sti ter pri -
za de va nja za dose ga nje teri to rial ne kohe zi je v  Evrop ski uni ji, glav ni raz voj ni izzi vi in raz voj ni
dejav ni ki, ki vpli va jo na teri to rial no kohe zi jo in kon ku renč nost sre do zem skih regij, sistem kazal ni kov
za sprem lja nje in obli ko va nje stra te gij pro stor ske ga in regio nal ne ga raz vo ja, ki je pri la go jen sre do zem -
skim raz voj nim izzi vom in dejav ni kom, ter izbor in pri kaz vred no sti kazal ni kov pora be zem ljišč in
sta ti stič nih kazal ni kov za sprem lja nje raz voj nih dejav ni kov za slo ven sko Sre do zem lje na dveh pro stor -
skih rav neh.

Ob sež na pub li ka ci ja poleg kon cep tov in oro dij za skup no načr to va nje evrop ske ga Sre do zem lja pred -
stav lja pra vo regio nal no mono gra fi jo slo ven ske ga Sre do zem lja v ma lem. Knji ga je po vse bin ski pla ti
zelo boga ta, saj je pri njej sode lo va lo več avtor jev, ki se pro fe sio nal no ukvar ja jo z raz lič ni mi področ ji,
na pri mer fizič no geo gra fi jo, geo mor fo lo gi jo, geo gra fi jo narav nih nesreč, kra so slov jem, spe leo lo gi jo,
geo di ver zi te to, geo graf ski mi infor ma cij ski mi siste mi, okolj sko zgo do vi no, agrar no geo gra fi jo, regio -
nal nim in pro stor skim pla ni ra njem, eko nom sko geo gra fi jo, geo gra fi jo pode že lja, demo gra fi jo, etnič ni mi
štu di ja mi in obmej ni mi območ ji. Vsa ome nje na področ ja so v vred no te nju regio nal ne ga in pro stor -
ske ga raz vo ja slo ven ske ga Sre do zem lja še pose bej upo šte va na. Ob tem velja poh va la avtor jem za stro kov no
načel nost. Čeprav pro gram Medi te ran obse ga celot no površ je Slo ve ni je, kar je rezul tat dolo če ne ga poli -
tič ne ga dogo var ja nja, in nam kot drža vi v ve li ki meri kori sti, saj lah ko iz tega naslo va črpa jo sreds tva
upra vi čen ci iz vseh slo ven skih regij, so pri obrav na va nju raz voj nih vpra šanj osta li v stro kov nih okvi -
rih in upo šte va li, da lah ko od admi ni stra tiv nih regij k pra ve mu Sre do zem lju pri šte va mo le Obal no-kraš ko,
Notranj sko-kraš ko in Goriš ko sta ti stič no regi jo.

Znans tve na mono gra fi ja pred stav lja pomem ben korak k skup ne mu uprav lja nju in načr to va nju evrop -
ske ga Sre do zem lja ter novo potr di tev, da Slo ve ni ja je bila, je in bo tudi sre do zem ska drža va. Upaj mo,
da bomo zna li to stra teš ko pred nost čim bolj izko ri sti ti. Opi sa na knji ga je pri tem lah ko v ve li ko pomoč.

Jani Kozi na

Mat jaž Ger šič, Blaž Repe, Matej Blat nik, Valen ti na Breč ko Gru bar, Boja na Kovač, Nejc Pozvek,
Ana Seifert:
Geo gra fi ja in rast lin ska suk ce si ja – izbra ni pri me ri iz slo ven skih pokra jin
Geo ri tem 23
Ljub lja na 2014: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 137 stra ni, 45 slik,
10 pre gled nic, ISBN: 978-961-254-670-0

Knji ga »Geo gra fi ja in rast lin ska suk ce si ja – izbra ni pri me ri iz slo ven skih pokra jin« ponu ja zani -
miv vpo gled v ra zi sko va nje evo lu cij ske ga raz vo ja združb, ki je v tuji, še bolj pa doma či lite ra tu ri red ke je
obrav na va na tema ti ka. Vse bin sko je raz de lje na na dva dela. V za čet nih poglav jih je podrob ne je pred -
stav lje na suk ce si ja in z njo pove za ni temelj ni poj mi, zgo do vin ski raz voj nje ne ga kon cep ta, nje ni pro ce si
in meha niz mi, vključ no z raz lič ni mi tipi suk ce si je, pri čemer avtor ji ome nje ni del zaob ja me jo z zna -
čil nost mi pio nir skih vrst in kli mak snih združb. Podrob ne je je pred stav lje no neloč lji vo sou čin ko va nje
prsti in rast lins tva ozi ro ma suk ce si je in pedo ge ne ze, pose ben pou da rek pa je name njen tudi pred sta -
vi tvi prob le ma ti ke inva ziv nih vrst, ki se, pred vsem zara di člo ve ko ve ga delo va nja, prek eko loš kih ovir
vse pogo ste je pre na ša jo iz nji ho vih narav nih obmo čij na nova območ ja in se tam tudi neza drž no širi -
jo. Knji ga, ki pred stav lja pomem ben pris pe vek k bo ga ti tvi znanj iz bio geo gra fi je, v dru gem delu zaje ma
izbra ne pri me re suk ce si je v raz lič nih oko ljih slo ven skih pokra jin, kjer pre vla du je ta glav na tipa suk ce -
si je. Avtor ji pri mar no suk ce si jo s ka ko vost ni mi podat ki in na nazo ren ter sli ko vit način obrav na va jo
na treh pri me rih in sicer na pro diš čih v po vir nih kra kih Save in nje nem zgor njem toku, na meliš čih
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v Kam niš ko-Sa vinj skih Alpah, Julij skih Alpah in Kara van kah ter na podor nem gra di vu pod gre be nom
Košu te v Ka ra van kah. Sekun dar no suk ce si jo pa obrav na va jo na šti rih poža riš čih v slo ven ski Istri. Zani -
miv in pose ben pri mer pred stav lja jo grad be ne jame v Ljub lja ni, kjer se pojav lja tako pri mar na, kot tudi
sekun dar na suk ce si ja. Gle de na to, da so izbra na oko lja eko loš ko pre cej raz lič na, so jih avtor ji obrav -
na va li z raz lič ni mi meto da mi, pri vseh pa je bilo oprav lje no obsež no teren sko delo, ki je vklju če va lo
kar ti ra nje, dolo ča nje vrst in mer je nje izbra nih last no sti na tere nu.

Pri preu če va nju izbra nih oko lij, kjer pote ka suk ce si ja, so avtor ji priš li do pomemb nih spoz nanj z bio -
geo graf ske ga vidi ka in s tem zapol ni li pred stav lje ne vrze li. Suk ce si ja je odvi sna od šte vil nih dejav ni kov,
pri čemer je klju čen pred vsem čas. Poleg tega se je izka za lo, da ima jo pomemb no vlo go tudi mikro lo -
ka ci ja in nje ne prvi ne, kot so: pre pe re lost matič ne pod la ge, zave tr nost, nad mor ska viši na, eks po zi ci ja,
naklon, in hkra ti tudi antro po ge ni vpli vi, kot na pri mer pre te kla raba zem ljišč. Čeprav knji ga postreže
z od go vo ri na šte vil na vpra ša nja, pa hkra ti odpi ra tudi nova. Pomemb na vrzel, ki osta ja, je veza na na
hitrost suk ce si je, ki je zara di krat ko traj nih opa zo vanj in sezon ske ga teren ske ga dela osta la nepo jas nje -
na. Prav tako pa avtor ji ne naj de jo zado vo lji ve ga odgo vo ra o ča su nastan ka nove ga oko lja ozi ro ma času
začet ka suk ce si je.

Pub li ka ci ja je boga to oprem lje na s kar to graf skim in sli kov nim gra di vom, ki poleg fito loš kih in pedo -
geo graf skih zna čil no sti slo ven ske ga ozem lja nazor no pri ka zu je tudi sam potek preu če va ne ga pro ce sa
suk ce si je. Zbir ka Geo ri tem je s pri ču jo čo mono gra fi jo ned vom no pri do bi la še eno kako vost no delo,
ki bo delež no odzi va tako med geo gra fi, kot tudi dru gi mi zain te re si ra ni mi bral ci.

Ka ta ri na Polaj nar Hor vat
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Ma ti ja Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič, Miha Pav šek (ured ni ki):
(Ne)pri la go je ni
Na rav ne nesre če 3
Ljub lja na 2014: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 237 stra ni,
ISBN 978-961-254-675-5 (ti ska na raz li či ca), ISBN 978-961-254-676-2 (elek tron ski vir)

80

Književnost Geografski vestnik 86-1, 2014

Pri Založ bi ZRC je izš la tret ja knji ga iz zbir ke »Na rav ne nesre če« s pod na slo vom »(Ne)pri la go je -
ni«. V knji gi je poleg uvod ni ka še dvaj set pris pev kov, ki se ukvar ja jo s po tre si, popla va mi in vod ni mi
pre gra da mi, pod neb ni mi spre mem ba mi, vre men ski mi ujma mi, sušo, daljin skim zaz na va njem in raz -
lič ni mi a pli ka ci ja mi pove za ni mi z na rav ni mi nesre ča mi.

Ured ni ki Mati ja Zorn, Blaž Komac, Rok Ciglič in Miha Pav šek v uvod ni ku ugo tav lja jo da mora jo
vsi druž be ni siste mi sle di ti hitre mu raz vo ju v si ste mu pre ven ti ve in vars tva pred narav ni mi nesre čami,
ki smo mu bili pri ča v zad njih deset let jih. Posa mez nik, pa naj bo to gasi lec, občin ski urad nik ali »ob -
čan« se mora ved no zno va pri la ga ja ti spre mi nja jo čim se raz me ram, ena ko pa velja za druž be ne struk tu re,
vključ no z dr žav ni mi. Da bi se izog ni li sti hij ske mu raz vo ju, ki je nuj na posle di ca indi vi dua li za ci je in
gre le za sle de nje spre mi nja jo čim se zuna njim raz me ram, bi mora li ta pro ces pra vil no usmer ja ti, pred -
vi de ti mož ne pri hod nje poti in stal no izpo pol nje va ti zna nje na tem področ ju. Dol go roč no je zelo
pomemb na ustrez na zako no da ja, ki lah ko nudi teme lje pri la go je ne mu soo ča nju z na rav ni mi danost -
mi. Namen ni raz prav lja ti o (ne)us trez no sti le-te, ampak opo zo ri ti, da leta 2014 praz nu je mo dvaj se to
oblet ni co krov ne ga zako na o na rav nih nesre čah Zako na o vars tvu pred narav ni mi in dru gi mi nesre -
ča mi. Le celost no narav na no ukre pi, ki bodo vklju če va li odgo vor nost in pri prav lje nost vseh sub jek tov,
bodo pri po mo gli k več ji odpor no sti in pri la go je no sti celot ne slo ven ske druž be za narav ne nesre če.

Knji ga je pos ve če na Boja nu Uše nič ni ku (1942–2002), nestor ju pre ven tiv ne ga delo va nja na področ -
ju narav nih nesreč, ured ni ku revi je Ujma in dol go let ne mu direk tor ju Upra ve Repub li ke Slo ve ni je za
zaš či to in reše va nje.

      

 

(NE)PRILAGOJENI
MATIJA ZORN

 
 

 

 
 

 
 

 

 
   

  

 
  

 
 
  

   

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

  
 

 

 
 

 

 
  
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 
  
 

 

 

  
 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
 

  

   
 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 
  
 

 

 



Blaž Komac in Mati ja Zorn piše ta o (ne)pri la go je no sti druž be na narav ne nesre če. Le te so v so -
dob nem sve tu pomem ben druž be ni dejav nik, ki na druž bo učin ku je jo tako mate rial no kot nema te rial no.
Doje ma nje narav nih nesreč se je sko zi zgo do vi no spre mi nja lo, spre mi nja la pa se je tudi pri la go je nost
in pri prav lje nost nanje.

Jošt Sod nik, Blaž Kogov šek in Mat jaž Mikoš piše jo o oce ni real ne ga sta nja na vod ni infra struk tu -
ri v Slo ve ni ji. Na pod la gi popi sa infra struk tu re na test nih odse kih dveh vodo to kov je pri ka za no nes klad je
urad nih podat kov gle de šte vi la objek tov in vred no sti vod ne infra struk tu re ter poda na oce na real ne ga
šte vi la in vred no sti objek tov. Izra ču nan je tudi pred log viši ne sred stev za nji ho vo vzdr že va nje.

Pe ter Lamo vec, Kri štof Oštir in Mat jaž Mikoš piše jo o zaz na va nju poplav z upo ra bo optič nih sate -
lit skih posnet kov in stroj ne ga uče nja na pri me rih območ ja hudour niš kih poplav v Že lez ni kih in območ ja
kraš kih poplav na Ljub ljan skem bar ju. Rezul tat stroj ne ga uče nja je model za hitro in natanč no kla si -
fi ka ci jo poplav lje nih zem ljišč na obeh obrav na va nih območ jih.

Mi hae la Tri glav Čeka da piše o so de lo va nju jav no sti pri pri do bi va nju posnet kov za dolo či tev obse -
ga poplav v no vem bru 2012. Od skup no pri dob lje nih 102 po snet kov in ene ga videa so obde la li 21 %
gra di va in rezul ta te pri mer ja li z us pe šnost jo sate lit skih kart GIO EMS, ki so bile na raz po la go za iste
popla ve ter z opo zo ril ni mi kar ta mi poplav iz Atla sa oko lja Agen ci je Repub li ke Slo ve ni je za oko lje.

Ma tej Müller, Gaš per Rak, Fran ci Stein man in Gorazd Novak piše jo o ka ta lo gu poplav nih sce na -
ri jev kot stro kov ni pod la gi za načr te zaš či te in reše va nja ob popla vah. V ka ta lo gu poplav nih sce na ri jev
so pove za ne vse bi ne kart raz re dov poplav ne nevar no sti ter načr tov zaš či te in reše va nja ob popla vah
ter v ok vi ru evrop ske ga teri to rial ne ga sode lo va nja Slo ve ni ja-Av stri ja, pro jekt DRA-MUR-CI, izde la ni
Kata log poplav nih sce na ri jev za vod no voz liš če Dra vo grad, na sotoč ju Meže z Mi sli njo in Dra ve. Kata -
log vse bu je 60  iz bra nih poplav nih sce na ri jev, kate rih rezul ta ti so bili pre ver je ni ob popla vah
novem bra 2012.

Moj ca Rav ni kar Turk, Andrej Šir ca, Mat jaž Četi na, Andrej Kry ža now ski in Nina Humar piše jo o pre -
ven tiv nih ukre pih za zago tav lja nje var no sti vod nih pre grad. Tret ji na vod nih pre grad v Slo ve ni ji, viš jih
od 15 me trov, se ne upo rab lja v hi droe ner get ske name ne, tem več pred vsem za zadr že va nje viso kih voda
in nama ka nje. V sklo pu pro jek ta VODPREG je bil izve den celo vit pre gled teh pre grad, pri prav lje na pa
so bila tudi navo di la za pre bi val ce za ukre pa nje v pri me ru poru ši tev le-teh.

An drej Gosar piše o oce ni inten zi tet potre sa leta 1998 v Krn skem pogor ju z upo ra bo Environmen-
talSeismicIntensitylestvice (ESI 2007). Potres je pov zro čil obsež ne učin ke v na rav nem oko lju, upo ra ba
obi čaj nih inten zi tet nih les tvic, ki teme lji jo pred vsem na poš kod bah objek tov pa je bila v tem pri me ru
ome je na, saj gre za red ko pose lje no viso ko gor sko območ je. Razi ska ve so poka za le, da je ESI 2007 les -
tvi ca učin ko vi to orod je za oce no inten zi tet v red ko pose lje nih gora tih območ jih tudi za sred nje moč ne
potre se.

Mar ja na Lut man, Iztok Kle menc, Polo na Zupan čič, Bar ba ra Šket Mot ni kar, Pri mož Bano vec, Matej
Cerk in Julij Jeraj piše jo o stro kov nih pod la gah za oce no potre sne ogro že no sti Mest ne obči ne Ljub lja na.
Na pod la gi ocen potre sne ran lji vo sti, Evrop ske potre sne les tvi ce in tipo lo gi je stavb so oce ni li poš ko do -
va nost stavb za raz ne sce na ri je potre sa. Izde la li so potre sno mikro ra jo ni za ci jo za inten zi te to, poso dob lje ne
pa so bile tudi rela ci je za oce no last ne ga nihaj ne ga časa stavb.

Luka Snoj, Blaž Repe in Julij Jeraj piše jo o ge oin for ma cij ski pod po ri iska nju zem ljišč ugod nih za
posta vi tev zača snih biva lišč v pri me ru potre sa na območ ju Mest ne obči ne Ljub lja na.

Pri mož Bano vec, Matej Cerk, Vesna Vid mar, Bar ba ra Šket Mot ni kar, Mar ja na Lut man, Polo na Weiss,
Iztok Kle menc in Julij Jeraj piše jo o orod jih in splet nih a pli ka ci jah za oce no potre sne ogro že no sti. Pred -
stav lja jo rezul ta te dveh pro jek tov, kate rih namen je bila izde la va stro kov nih pod lag in oro dij, za pri pra vo
orga nov Civil ne zaš či te na potres ter za nji ho vo delo v pri me ru potre sa. Izde la li so »Si stem za hiter odziv«,
ki stro kov nim služ bam omo go ča pri pra vo hitre oce ne o ob se gu učin kov potre sa, poš ko do va no sti stavb
in ogro že nih pre bi val cih, pod por no a pli ka ci jo »Ali si čutil?«, ki omo go ča zajem podat kov o tem, kako
so potres čuti li pre bi val ci in a pli ka ci jo »Sa moo ce nje va nje pri ča ko va ne poš ko do va no sti stavb ob potre -
su« ter dodat ne izo bra že val ne vse bi ne.
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Jo že Papež piše o stra te gi ji pri la ga ja nja na pod neb ne spre mem be pri obvla do va nju narav nih nesreč
na območ ju Alp v ok vi ru pri po ro čil Alp ske kon ven ci je – plat for me za narav ne nesre če PLANALP. Stra -
te gi ja obse ga deset pri po ro čil, ki so vsa pona zor je na s pri me ri dobrih praks.

Mar ko Polič, Bar ba ra Lam pič, Mar ko Krevs, Dušan Plut, Ire na Mrak, Karel Natek, Dar ko Ogrin in
Bošt jan Bajec piše jo o za ve da nju vre men ske in pod neb ne spre men lji vo sti pri pre bi val cih Slo ve ni je in
nji ho vi pri prav lje no sti na ukre pa nje. Izsled ki, pri dob lje ni na pod la gi 1311 an ke ti ran cev kaže jo, da se pre -
bi val ci zave da jo vre men skih in pod neb nih spre memb, ki jih pri pi su je jo pred vsem člo veš ki dejav no sti,
mno gi od njih pa že izva ja jo raz lič ne ukre pe, s ka te ri mi bla ži jo nji ho ve posle di ce. Ta ugod na sli ka pa
na drža vi rav ni žal zble di.

An dre ja Sušnik, Ajda Val her in Gre gor Gre go rič piše jo o me teo ro loš kih ana li zah kme tij skih suš
v Slo ve ni ji. V Slo ve ni ji pov zro ča ta naj več težav spom la dan ska in polet na kme tij ska suša. Pris pe vek opi -
su je meto do lo gi jo in dva pri me ra nje ne upo ra be za suši v le tih 2012 in 2013.

Tat ja na Kikec piše o kme tij ski suši v Po mur ju in mož no sti na nje ne pri la go di tve. Za Pomur je, ki
zara di poja va suše sodi med naj bolj ogro že ne pokra ji ne v Slo ve ni ji so pri pra vi li nabor mož nih pre prostih
pri la go di tev, s ka te ri mi bi kme to val ci lah ko omi li li inten ziv nost suše na naj bolj pri za de tih območ jih.

Man ca Volk Bahun piše o sprem lja nju in napo ve do va nju narav nih nesreč na območ ju Sred njih Kara -
vank. V ok vi ru pro jek ta »Na rav ne nesre če brez meja« je bila vzpo stav lje na mre ža mobil nih meteo ro loš kih
postaj, ki v kraj ših časov nih raz mi kih meri jo tre nut ne vre men ske raz me re, podat ke pa samo dej no poši -
lja jo na splet. Z nji mi je bil nare jen velik pre skok v ra zu me va nju in toč nej še mu napo ve do va nju raz lič nih
narav nih nesreč na območ ju Sred njih Kara vank.

Mar ko Komac, Miloš Bavec, Mag da Čar man, Jer nej Jež in Mati ja Kri vic piše jo o splet ni a pli ka ci ji
za upo ra bo na rav ni občin v pri me rih zemelj skih pla zov, dro bir skih in zrn skih tokov, skal nih podo -
rov, snež nih pla zov in ero zi je. V ok vi ru pilot ne ga pro jek ta je bila za šti ri najst izbra nih občin izde la na
pro stor ska baza podat kov in splet ni infor ma cij ski sistem »geo loš ko pogo je nih nevar no sti« zara di pro -
ce sov poboč ne ga pre mi ka nja, ero zi je in snež nih pla zov.

Ma ti ja Zorn in Mau ro Hrva tin piše ta o ško di zara di narav nih nesreč v Slo ve ni ji. Nju na ana li za je
poka za la, da je bila v ob dob ju 1991–2008 nepo sred na ško da zara di narav nih nesreč pov preč no 0,48%
let ne ga BDP ozi ro ma v pov preč ju 45 evrov na pre bi val ca na leto.

Gre ga Mil čin ski, Nata ša Đurić, Peter Lamo vec, Peter Peha ni in Kri štof Oštir piše jo o mo či mno -
žic v  pri me ru narav nih nesreč na pri me ru opti mi za ci je celo vi te ga siste ma zbi ra nja podat kov in
obveš ča nja v ča su narav nih nesreč ter vre men skih poja vov. Osre do to ča jo se na mobil no a pli ka ci jo Moč -
Mno žic – Vol ba, kate re glav ni namen je oza veš ča nje in infor mi ra nje šir še jav no sti o na rav nih nesre čah
ter spod bu ja nje upo rab ni kov pamet nih tele fo nov k od ziv ne mu in aktiv ne mu vklju če va nju v pro ce se
hitre ga mno žič ne ga obveš ča nja ter sta nju pri za de to sti oko lja na lokal ni ter prek tega tudi na držav ni ravni.

Ju lij Jeraj in Sta ni slav Lotrič piše ta o teo re tič ni vaji orga nov vode nja v ok vi ru držav ne vaje »Po -
tres 2012«. Na pod la gi oce nje ne poš ko do va no sti posa mez nih stavb zara di potre sa so ana li zi ra li posle di ce
potre sa za območ je svo je pri stoj no sti ter preiz ku ša li pro ce se in orga ni za ci jo vode nja reše va nja ter zago -
tav lja nje osnov nih živ ljenj skih pogo jev za pri za de to pre bi vals tvo.

Bošt jan Tav čar piše o pred sta vi tvi posa mez nih rezul ta tov pro jek ta MONET, kate re ga namen je bil
preu či ti mož nost upo ra be obsto je čih komu ni ka cij skih naprav v bo do čih zan ka stih omrež jih. Nalo ga
pro jek ta je bila dolo či ti mode le za izra čun pokri va nja tere na z ra dij skih sig na lom. Naj bolj obe tav ne meri -
tve so dobi li v pre do rih.

Tret ja knji ga iz zbir ke »Na rav ne nesre če« je izš la v ti ska ni in elek tron ski obli ki (na zgoš čen ki), v celo ti
pa je pro sto dostop na tudi na splet nem naslo vu: http://giam2.zrc-sazu.si/sl/pub li ka ci je/na rav ne-ne sre -
ce#v. Boga to in raz no li ko vse bi no dodat no pojas nju je jo šte vil ni zem lje vi di, ski ce, gra fi ko ni in foto gra fi je.
Knji ga zdru žu je pris pev ke raz lič nih ved in pri ča ko va ti je prav tako pestro sesta vo bral cev.

Pri mož Pipan
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An drej Ban delj, Pri mož Pipan:
Vi dem sko
Vod niki Ljub ljan ske ga geo graf ske ga druš tva
Ljub lja na 2014: Ljub ljan sko geo graf sko druš tvo, Založ ba ZRC, 210 stra ni, ISBN 978-961-254-677-9
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Ljub ljan sko geo graf sko druš tvo že vrsto let goji tra di ci jo, da vse izve de ne ekskur zi je pred sta vi v knjiž -
ni obli ki, ki kot pose ben temat ski sklop izi de jo v ob li ki zelo upo rab nih vod ni kov. Izbra ne poti, sli kov no
gra di vo ter upo rab na veli kost vod ni ka sta konč na nad grad nja stro kov no izpe lja nih enod nev nih ekskur -
zij. Pri ču jo či vod nik širi zbir ko pred sta vi tev slo ven ske ga zamejs tva in zao kro ža nje gov ita li jan ski del.
Pred stav lje ne so ekskur zi je v Vi dem sko pokra ji no, ki so bile v to sever no obmej no območ je med Slo -
ve ni jo in Ita li jo izve de ne med mar cem 2010 in novem brom 2012.

Av tor ja vod ni ka sta geo gra fa Andrej Ban delj in Pri mož Pipan, ki sta vodi la in orga ni zi ra la vseh deset
ekskur zij. Prvi je spo sob nost vod ni ka in poz na val ca doka zal že v pre te klo sti in jo nepre tr go ma potr -
ju je ter nad gra ju je kot raz gle dan in didak tič no suve ren geo graf. Dru gi avtor pa je, poleg oseb ne ga
nav du še nja nad obmej ni mi vpra ša nji, pos ve til temu delu Slo ve ni je tudi svo je dok tor sko delo.

Prva ekskur zi ja je bila izve de na mar ca 2010, njen namen pa je bila sez na ni tev z le po ta mi in posebnost -
mi doli ne Nadi že in Čeda da. V os pred ju je dvoj nost zgo do vin ske ga raz vo ja obrav na va ne ga območ ja.
Na eni stra ni poseb na iden ti te ta Beneš ke Slo ve ni je, ki z do li no Nadi že pred stav lja ene ga naju god nej -
ših pro met nih pre ho dov iz Fur lan ske ga nižav ja pro ti Alpam, na dru gi pa mesto Čedad, ki leži neko li ko
izven v sto let jih ute me lje ne slo ven ske zahod ne narod nost ne meje, pred stav lja pa kul tur no in orga ni -
za cij sko sre diš če Slo ven cev v Vi dem ski pokra ji ni.

Dru ga ekskur zi ja je bila izve de na apri la 2010 in je vse bo va la šest postan kov z og le di, ki se naha ja -
jo med Čeda dom in Kolo vra tom. Gre za doli no Koz ce in Reke (Re čan sko doli no) ter hrb te tam kajš njih
vzpe tin. Ceste so spe lja ne bodi si po poboč jih hrb tov pogo sto kot pano ram ske ceste ali po dnu doli ne,
veli ko težav pa lah ko pov zro ča pre hod nost iz ene doli ne v dru go, saj kako vost nih pove zo val nih cest



sko raj da ni. Glav na zna čil nost vzhod nih nadiš kih dolin je izpraz nje nost nase lij, ki so neko li ko bolje
obi ska na le ob kon cu ted na. Pogla vit na raz lo ga za depo pu la ci jo tega območ ja sta pomanj ka nje zapo -
sli tve nih zmog lji vo sti in vpliv držav ne meje, ki je v ča su hlad ne voj ne pred stav lja la mejo med vzhod om
in zaho dom.

V maju 2010 je bila izve de na ekskur zi ja po juž nih poboč jih Mata jur ja. Sled nji pred stav lja sim bol
Beneš kih Slo ven cev, z vrha kate re ga se raz pro sti ra pre kra sen pogled od Alp do mor ja. V oko li ci Mata -
jur ja nas povsod sprem lja tudi pre te klost. Tako vasi ci Tarč mun z le gen dar nim Iva nom Trin kom in
Mar sin s svo ji mi opuš če ni mi pla nin ski mi pašni ki, kot sam Mata jur eden naj bolj živah nih pre de lov
Beneš ke Slo ve ni je z naj viš jo leže čo toč ko, ki po zaslu gi nav du še nih rekrea tiv cev zaži vi pred vsem ob
kon cu tedna.

Mar ca 2011 je bila izve de na ekskur zi ja v Ter ske doli ne, ki nosi jo ime po šte vil nih hudour niš kih doli -
nah, kate rih vode se zli va jo v hu dour nik Ter. Doli ne so glo bo ko vre za ne med hri bov ja Beneš ke Slo ve ni je
in jim daje jo pose ben pečat. Z iz je mo doli ne Tera, ki se v zgor njem delu toli ko raz ši ri, da omo go ča posta -
vi tev nekaj vasic, so nase lja postav lje na na poboč jih nad dolin skim dnom.

Mar ca 2012 je bila izve de na ekskur zi ja v Vi dem in nje go vo oko li co. Trst je uprav no sre diš če dežele
Fur la ni je-Ju lij ske kra ji ne, ven dar je Videm nje no pra vo srce. Je geo graf sko sre diš če Fur lan ske ga nižav -
ja in sre diš če Videm ske pokra ji ne, ki pred stav lja velik del celot ne deže le. Poleg same ga mesta
z ohranje no boga to beneš ko arhi tek tu ro, se v nje go vi oko li ci naha ja jo še šte vil ni zna ni kra ji: Gonars s spo -
min ski mi obe lež ji o kon cen tra cij skem tabo riš ču, Com po for mi do z go stiš čem, kjer je bila pod pi sa na
zna me ni ta pogod ba ter z njo kon ča no obdob je Beneš ke repub li ke, Pas sa ria no z raz ko šno Vilo Manin,
kjer je kraj ši čas bival Napo leon in tudi urad no pod pi sal Com po for mij sko pogod bo, Pal ma no va kot
naku po val no sre diš če, Rivol to z bazo zna me ni te letal ske akro bat ske sku pi ne FrecceTricoloriin osta lo.
Prav tako kot je na rela tiv no majh nem ozem lju zelo pestra zgo do vi na, pa je raz no li ka tudi etnič na sesta -
va pre bi vals tva, kjer živi jo Ita li ja ni, Slo ven ci, Nem ci in seve da Fur la ni.

Apri la 2011 je bila izve de na ekskur zi ja v Re zi jo. Slo ven ci, kot tudi Ita li ja ni in Fur la ni, jo ima mo vsaj
del no za svo jo, zago to vo pa je veči ni Slo ven cev pre cej šna nez nan ka. Na vse ga dvaj se tih kilo me trih zrač -
ne raz da lje se sre ču je mo z bo ga tim izro či lom in svoj sko tra di ci jo doma či nov. In prav sre ča nje z nji mi
je bila osred nja želja te ekskur zi je, s či mer so orga ni za tor ji žele li ude le žen cem in naj šir ši jav no sti omo -
go či ti vpo gled v zgo do vi no in seda njost teh kra jev.

Maja 2011 je bila izve de na ekskur zi ja v Kar ni jo, ki pred stav lja obsež no alp sko pokra ji no juž no od
Kar nij skih Alp in leži le nekaj kilo me trov zahod no od naj za hod nej ših slo ven skih vasi. Raz pro sti ra se
ob reki Til ment in nje nih pri to kih, ki sku paj tvo ri jo sedem dolin Kar ni je. Osred nje nase lje in uprav no
sre diš če pred stav lja mesto Tol mez zo, ki je nasta lo na sti čiš ču več dolin. Večin sko pre bi vals tvo so Fur -
la ni, poleg njih pa še pri se lje ni Ita li ja ni ter izvor no koroš ki in tirol ski Nem ci, kar se kaže v ar hi tek tu ri,
gastro no mi ji, jezi ku in kul tu ri.

Apri la 2012 je bila izve de na ekskur zi ja v Ka nal sko doli no. Doli na, ki je svo je ime dobi la pred vsem
zara di zgo do vin skih dogod kov in ne po zaslu gi narav no geo graf skih zna čil no sti, je edins tve na v več pogle -
dih. Šti ri je zič nost tam žive čih Slo ven cev, Nem cev, Fur la nov in Ita li ja nov je rezul tat raz lič nih zgo do vin skih
vpli vov na to v zgo do vi ni sko raj ved no obmej no območ je. Poleg osta lih kra jev je ekskur zi ja obi ska la
nase lja Nabor jet, Ukve in Ovč jo vasi, kjer živi jo šte vil ni Slo ven ci in je narod na zavest še zelo živa.

Maja 2012 je sle di la ekskur zi ja po poteh popo tre sne obno ve v kra jih Puš ja vas, Por tis, Bor da no in
Gumin, kate re je leta 1976 pri za del močan potres. Avtor ekskur zi je se je pri svo jem razi sko val nem delu
podrob ne je sez na nil s po sle di ca mi potre sov maja in sep tem bra tega leta ter pred vsem z ob no vo, ki je
sle di la. V ome nje nih kra jih je bil na kon kret nih pri me rih pojas njen način obno ve in pri ka za ni rezul -
ta ti te obno ve, ki se gle de na zbra ne podat ke iz obdob ja pred potre som in zav ze tost jo pre bi vals tva neko li ko
raz li ku je jo.

No vem bra 2012 je bila izve de na ekskur zi ja v Pra dol in Robi diš če. Bila je pre tež no pohod niš ka, saj
zara di zaple te ne ga relie fa med Mata jur jem na vzhod u in gre be nom Sto la na seve ro za ho du cest no omrežje
ni raz vi to za lagod no vož njo z av to bu som. Štu pi ca, Pra dol, Robi diš če in Pro snid so šti ri posta je obrav -
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na va ne ga območ ja, ki s svo jo rob no lego (tako z vi di ka Zgor nje ga Posoč ja kot Beneš ke Slo ve ni je) pred -
stav lja obrob je obrob ja tega dela Ita li je in Slo ve ni je.

Pri ču joč vod nik pred stav lja zgoš če no sli kov no in podat kov no pomoč za vse, ki bi žele li sami ali
v za klju če ni sku pi ni spoz na va ti poseb no sti in lepo te tega dela Fur la ni je-Ju lij ske kra ji ne.

Pri mož Gaš pe rič

Mar ko Žerov nik:
Ivan Selan: Od pona re ja nja denar ja do slav ne ga kar to gra fa
Ko men da 2012: Obči na Komen da, 240 stra ni, ISBN 978-961-91498-3-6
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Z ob sež no knji go smo dobi li vpo gled v vsak da nje živ lje nje in »sa mo rast niš ki« vzpon in raz pon Iva -
na Sela na pred vsem na področ ju slo ven ske kar to gra fi ja. Z nje go vi mi pre gled ni mi in temat ski mi zem lje vi di
ter mno gi mi dru gi mi nazor ni mi in vse bin sko poved ni mi pri ka zi zna čil no sti naše ga ozem lja, je dobila
tudi raz ve ja na geo graf ska stro ka osnov no ogrod je za pri ka zo va nje šte vil nih narav no geo graf skih in druž -
be no gos po dar skih nastav kov in zna čil no sti v  raz vo ju naših pokra jin. S Se la no vi mi kva li tet ni mi in
vse bin sko nad vse boga ti mi šol ski mi zem lje vi di, temat ski mi kar ta mi in a pli ka tiv ni mi pri ka zi so šte vilne
gene ra ci je spoz na va le in doje ma le geo graf ske zna čil no sti ter pestro sti slo ven skih pokra jin in nji ho ve
pro stor ske vpe to sti v šir ši pokra jin ski sistem. Posa mez ni utrin ki iz živ lje nja, dela in oko lja naše ga uspe -
šne ga kar to gra fa so pri ka za ni v pred stav lje ni knji gi v 29 po glav jih. V njih so poda ne zna čil no sti kmeč ke ga
(dru žin ske ga) živ lje nja, pred vsem pa Sela no vi nagi bi, mož no sti in obli ke izra be »pri ro je nih« talen tov,
ki jih je ure sni če val pred vsem na področ ju sestav lja nja in risa nja kar to graf skih ter dru gih izdelkov.

Ivan Selan se je rodil 18. no vem bra 1902 na Bazel no vi kme ti ji v Sav ljah pri Ljub lja ni. Nje go va mati
Neža Zalo kar (1877–1911) je bila iz Šim nov če ve kme ti je v Su ha do lah. Leta 1914 se je Selan pre se lil



v Suhado le na mate rin dom, kjer je gos po da ril njen brat z os ta re li ma teta ma. Osnov no šolo je obi sko -
val na Ježi ci, po pre se li tvi v Ska do le (Su ha do le) pa v Ko men di. Po poro ki s Ka ta ri no Ura nič leta 1923
je odšel k vo ja kov v Kra gu je vac, kjer je bil dode ljen pomoč ni ku šefa vojaš ke bol ni ce.

Od stri ca Tone ta Zalo kar ja je prev zel (Šim nov če vo) kme ti jo v Su ha do lah, ki ni bila v do brem gmotnem
sta nju, in sicer z ob lju bo in obve zo, da bra tu in sestri zago to vi ustrez no doto v de nar ju. Vsak da nja kmeč -
ka opra vi la ga niso naj bolj pri vla če va la in ne zado vo lje va la. Živel je v svo jem sve tu, v raz miš lja nju in
pre bi ra nju naj raz lič nej ših stro kov nih knjig, ki jih je hra nil v pod streš ju gos po dar ske ga poslop ja. Bolj
kot kme ti ja ga je zani mal svet ob doma či ji ter nepo te še na želja po spoz na va nju oko li ce in gora nad njo.

Pri šest naj stih letih je s pri ja te lji obi skal Grin to vec. Za potre be var ne ga vzpo na je s po moč jo (av -
strij ske) spe cial ke (1 : 75.000) nasli kal ozi ro ma izde lal kar to Pogor je Grin tav ca v treh bar vah in meri lu
1 : 37.500. S kva li tet nim in nazor nim izdel kom je nav du šil mno ge, med dru gim tudi Iva na Vugo, upra -
vi te lja ljud ske šole v Ko men di. Od nje ga ni pre jel le poh va le za izde lek, tem več tudi pri po ro či lo ozi ro ma
naro či lo za izde la vo zem lje vi da komend ske ga šol ske ga oko li ša. Kasne je je tudi okraj ni šol ski odbor v Kam -
ni ku naro čil izde la vo uni kat nih zem lje vi dov šol skih obmo čij za celot ni okraj. Obi skal ga je tudi bano vin ski
šol ski inš pek tor z na ro či lom za izde la vo zem lje vi dov za vse ljud ske šole na območ ju ljub ljan ske ga, kranj -
ske ga in radov ljiš ke ga okra ja. Vede nje o Se la no vi risar ski nadar je no sti in odlič no sti se je raz ši ri lo, zato
je dobi val čeda lje več naro čil od občin, žan dar me rij skih postaj, pa tudi od posa mez ni kov za izde la vo
pre gled nih kart nji ho vih obmo čij.

Kljub uspe šne mu ustvar jal ne mu delu, ki je bilo pove za no s kar to gra fi jo in sorod ni mi dejav nost -
mi, pa je vse sko zi čutil dolž nost in bre me, ki ga je vzne mir ja lo, da čim prej poskr bi za izpla či lo obljub lje ne
dote bra tu in sestri. Kme ti ja in risa nje kart nista zado sto va la za porav na vo obljub lje ne dote. V ta namen
je pose kal gozd, denar pa vlo žil v ljub ljan sko Pesko vo hra nil ni co, ki je kma lu zatem ban kro ti ra la. Izguba
denar ja ga je hudo pri za de la. Po dol gem raz mi sle ku je skle nil, da bo s svo jim zna njem in spo sob nostjo,
ki ju je izpo pol nje val z ri sa njem, sku šal izgub ljen denar (32.500 din) pri do bi ti z us trez ni mi pona red -
ki ban kov cev. Pri raz pe če va nju pona red kov so ga odkri li in pri pr li. S sod bo, ki jo je vodil A. Grad nik,
je bil oproš čen kaz ni ve ga deja nja. Leta 1932 je pri šel ponov no v navz križ z za ko no da jo, in sicer z iz -
de la vo srečk v ob li ki ban kov cev za potre be in name ne pri re di tve litij skih gasil cev. Za ta pre kr šek je bil
obso jen na 14 me se cev hude ječe; po osmih mese cih pa je bil že izpuš čen iz mari bor ske ga zapo ra.

Se la no vim uspe hom, priz na njem in naj raz lič nej šim naro či lom za izde la vo pre gled nih kart s šte -
vil ni mi pro stor ski mi, pred vsem z zem lje pi sni mi zna čil nost mi, je vse sko zi sle dil, pred vsem na pobu do
komend ske ga šol ni ka Iva na Vuge, tudi šol ski odbor kam niš ke ga okraj ne ga gla vars tva. V za čet ku leta 1929
se je gla vars tvo s so glas jem nadre je nih šol skih insti tu cij obr ni lo na Voj no geo graf ski inšti tut v Beo gra -
du s pri po ro če no vlo go za zapo sli tev nadar je ne ga risar ja Iva na Sela na. Spre je li so ga 10. apri la 1929 kot
pomož ne ga kar to graf ske ga risar ja. Živ lje nju in delu v vo jaš kem delov nem oko lju, kjer so pre vla do va li
šte vil ni ruski kar to gra fi, se je naglo pri la go dil. V do brem letu dni je spre jel in obvla dal veči no kar to -
graf skih veš čin, s ka te ri mi je kasne je dopol nje val svo je vrhun ske risar ske izdel ke tako pri izde la vi kart
kot pri dru gih kar to graf skih naro či lih. Poleg prak tič ne ga dela, obo ga ti tve vse bin ske in vizual ne podo -
be izdel kov je bilo nje go vo delo ter obisk osred nje držav ne kar to graf ske usta no ve izred ne ga pome na.
V zah va lo je pre jel v last sodob ne vojaš ke topo graf ske kar te v raz lič nih (pred vsem stan dard nih) merilih.
Po vrni tvi iz Beo gra da je naj več časa name nil izde la vi šol skih, goz dar skih, vino grad niš kih, relief nih,
turi stič nih in pro met nih kart. Med zna čil ni mi izdel ki iz tega obdob ja so: topo graf ske kar te poreč ja zgor -
nje Kam niš ke Bistri ce, območ ja med Suha do la mi in Buko vi co, svet med Kap ljo vas jo in Mosta mi, pa
pre gled ni fizič no geo graf ski zem lje vid Evro pe, zem lje vid Jugo sla vi je, kakor tudi kar ta slo ven ske ga ozem -
lja v zgo do vin skem raz vo ju. V tem času je izde lal tudi več relief nih maket (osred nji del Kam ni ka, Kra nja,
Kom na in Zgor nje sav ske doli ne, po dru gi sve tov ni voj ni pa make te neka te rih tovarn: Utok Kam nik,
Lek Men geš in nase lja Suha do le).

Po dru gi sve tov ni voj ni zaja me Sela nov ustvar jal ni raz pon nove raz sež no sti s kva li tet ni mi kar to -
graf ski mi stva ri tva mi. Povsem je opu stil skrb za kme ti jo, ki jo je oddal v na jem kme tij ski obde lo val ni
zadru gi, kasne je Agro kom bi na tu Emo na. Vse svo je spo sob no sti in moči je pos ve til kar to gra fi ji ter raz -
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mi sle kom kar se da kva li tet nim in vse bin sko boga tim, pre gled nim in nazor nim zem lje vi dom. Od leta 1947
sta z njim sode lo va la Val ter Bohinc in Fran ce Pla ni na, ki sta skr be la pred vsem za stro kov no vse bi no
in zem lje pi sna ime na, med tem ko je Selan skr bel za pri mer ne ter sklad no s kar to graf ski mi nače li in
zah te va mi za ustrez ne pri ka ze obmo čij ter drža ve. Iz tega ustvar jal no naj bolj plo do vi te ga obdob ja Sela -
no ve ga kar to gra fi ra nja ima mo šte vil ne šol skim in dru gim potre bam name nje ne zem lje vi de Slo ve ni je,
Jugo sla vi je in nje nih posa mez nih repub lik. Šol ski zem lje vid Jugo sla vi je (1 : 1.500.000) je izšel v ma ke -
don ski, hrvaš ki, srb ski in slo ven ski jezi kov ni izda ji, in sicer v skup ni nakla di nad 100.000 iz vo dov.

Ve li ko uspe ha je ime la turi stič na kar ta Slo ve ni je z Is tro in Hrvat skim pri mor jem, ki je izš la kar devet -
krat med leto ma 1959 in 1974. Leta 1952 je izšel turi stič ni zem lje vid Slo ve ni ja in sosed nje pokra ji ne,
ki je pred stav ljal naj viš jo raven v slo ven ski kar to gra fi ji. Prvi zem lje vid Slo ve ni je (1 : 150.000) je izšel
leta 1959. Pri pri pra vi nje go ve zad nje izda je so tudi nje go ve ustvar ja len moči usi ha le in kma lu zatem
je skle nil svo jo boga to ter raz gi ba no živ ljenj sko pot. Umrl je 29. sep tem bra 1981. Na nje go vo željo je delo
pri dokon ča nju zem lje vi da prev zel nje gov nek da nji uče nec in posne mo va lec Mar ko Žerov nik.

Vsi Sela no vi zem lje vi di so sli ko vi ti in čit lji vi, vse bin sko in stro kov no boga ti, pred vsem pa slo govno
enot ni in uskla je ni. Pisal in risal je pro sto roč no. Dosled no je pro sto roč no izpi so val vsa ime na in ustva -
ril izred no lepo to črk. Raz vil je kar 48 vrst pisav in pose ben način sen če nja relie fa ter izpo pol nil pre ne ka te ro
kar to graf sko orod je in risar ske pri po moč ke. Šte vi lo nje go vih avtor skih del šte je okrog 340 stva ri tev.

V zah va lo za vse, kar je sto ril za kar to graf sko pre poz na vo dežel in držav, so ob sto let ni ci nje go ve -
ga rojs tva v Ko men di odpr li stal no raz sta vo nje go vih izdel kov in risar skih pri po moč kov. Velik del Sela no ve
kar to graf ske zapuš či ne in dru ge ga gra di va pa hra ni Zgo do vin ski arhiv v Ljub lja ni.

V uvod nem delu knji ge so objav lje ni tri je pris pev ki. J. Pa vlič je pris pe val Oris živ lje nja in dela kar -
to gra fa Mar ka Žerov ni ka, pisa telj Ivan Sivec je napi sal pris pe vek Naš kra jan Ivan Selan, J. Pa vlič pa Ivan
Selan – veli ki rojak, kar to graf in domo ljub.

V Že rov ni ko vi knji gi o Iva nu Sela nu, ki je bil od leta 1931 do are ta ci je nasled nje ga polet ja tudi župan
suha dol ske obči ne, je zbra no obi lo gra di va, pre soj, ocen in pri lož nost nih zapi sov o njem in nje go vem
delu. Vse to, kakor tudi vse bin ska in teh no loš ka oce na nje go vih stva ri tev, bo pred stav lja la temelj in spod -
bu do za potreb no mono gra fi jo o po ja vu in uve lja vi tvi »sa mo rast niš ke ga« kar to gra fa, pred vsem pa nje gov
dopri nos v za klad ni co slo ven ske kar to gra fi je in zna no sti nas ploh.

Mi lan Natek

Da vid Bole, Mate ja Šmid Hri bar, Jani Kozi na, Pri mož Pipan (ured ni ki):
Si ner gi ja kul tu re in turiz ma za raz voj pode žel skih obmo čij
Ljub lja na 2014: Založ ba ZRC, 52 stra ni, ISBN 978-961-254-674-8

Raz lič ne obli ke kul tu re in kul tur ne dediš či ne na pode žel skih območ jih ima jo velik raz voj ni poten -
cial. Sku paj s tu riz mom lah ko tvo ri jo pozi tiv ne eko nom ske, druž be ne in okolj ske učin ke. Pri ču jo ča
pub li ka ci ja pov ze ma delo oprav lje no v ok vi ru pro jek ta SY_CULT our kate re ga vodil ni part ner je bil Geo -
graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU.Da vid Bole, Mate ja Šmid Hri bar, Jani Kozi na in Pri mož Pipan
v sre di ci izpo stav lja jo izvir no meto do lo gi jo s smer ni ca mi za uprav lja nje s kul tur ni mi vred no ta mi na
manj raz vi tih pode žel skih območ jih. Delo se osre do to ča na lokal no skup nost, ki je nosi lec lokal ne kul -
tu re, od nje ne pri prav lje no sti za sode lo va nje z vla ga te lji in turi stič ni mi ponud ni ki pa je odvi sna tudi
uspe šnost turi stič ne ga proi zvo da.

Da bi pred la ga li način uprav lja nja s kul tur ni mi vred no ta mi na pode že lju, so razi sko val ci, pred stavni -
ki lokal nih skup no sti ter dru gi akter ji iz sedem naj stih insti tu cij in šestih držav testi ra li devet pilot nih
obmo čij, ki jih zaje ma »Pro gram Jugovz hod na Evro pa«. Pri stop »od spo daj navz gor« je bil upo rab ljen,
da bi držav ni orga ni na nacio nal ni rav ni pri sluh ni li potre bam lokal nih delež ni kov in kot pri dru že ni
stra teš ki part ner ji poskr be li za inte gra ci jo pro jekt nih rezul ta tov v po li ti ke. Pilot na območ ja so zaje mala
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Črno vrš ko pla no to in obči no Jese ni ce v Slo ve ni ji, voj vo din ski obči ni Som bor in Apa tin v Sr bi ji, gor -
sko skup nost Siren ti no in območ je eko mu ze jev v Tren ti nu v Ita li ji, obči no Strel ča v Bol ga ri ji, pelion ske
vasi Milies, Vizit sa in Makri nit sa in kret ski vasi Pal lia ni in Agios Tho mas v Gr či ji ter Podre gi jo Tapol -
ca v Osrednji Podo nav ski regi ji na Madžar skem. Posa mez no območ je je obrav na va no z vi di ka na kul tu ri
teme lje čih turi stič nih poten cia lov, izzi vov s ka te ri mi se pre bi val ci soo ča jo in vizij za pri hod nost, ki izhaja -
jo iz ciljev pro jek ta SY_CULT our. Pilot na območ ja so seve da delež na tudi geo graf ske ga ori sa in foto graf ske
pred sta vi tve.

Osred nje poglav je v knji gi pred stav lja pri roč nik za uprav lja nje s kul tur ni mi vred no ta mi. Zasno -
van je na osno vi teh ni ke par ti ci pa ci je, čigar bis tvo je vklju če nost delež ni kov, ki v od lo če val skem pro ce su
deli jo svo je upo rab no zna nje. Pri roč nik je oprem ljen z do mi sel ni mi ilu stra ci ja mi Mari ja na Pečar ja, ki
bral ca vodi jo sko zi posa mez ne kora ke raz vi ja nja pode žel ske ga območ ja na pod la gi kul tur nih vred not.
Ti kora ki so bili preiz ku še ni na pilot nih območ jih in so poka za li nekaj pozi tiv nih učin kov, med kate -
ri mi pred nja či opol no mo če nje lokal ne ga pre bi vals tva. Eno pogla vit nej ših spo ro čil pub li ka ci je je, da je
za dose go turi stič ne ga proi zvo da, izha ja jo če ga iz kul tur nih vred not in s tem eko nom skih kori sti, tre -
ba vlo ži ti veli ko zna nja in člo veš ke ga kapi ta la. Bra lec lah ko iz pub li ka ci je črpa ide je, kako to dose či
z vklju če nost jo lokal ne skup no sti v pro ce se načr to va nja.

Pe ter Kumer
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