
V spo min Juli ju Tit lu (24. no vem ber 1914–9. ja nuar 2014)

V sto tem letu delov no izred no raz gi ba ne ga, vse sko zi z is kre ni mi mla dost ni mi pre pre de ne ga, pre -
da ne ga in plod ne ga ustvar jal ne ga dela, ki je zapu sti lo dra go ce ne sle di na raz lič nih področ jih naše narod ne
samo bit no sti, je skle nil svo jo živ ljenj sko pot geo graf in gos po dar ski zgo do vi nar aka de mik prof. dr. Ju -
lij Titl. S svo jim neiz mer no vztraj nim, mar lji vim, pre da nim in poglob lje nim razi sko val nim delom je
odsti ral pre ne ka te re zna čil no sti in poseb no sti slo ven skih pokra jin, še zla sti naše ga Pri mor ja, pa nje -
go ve narav ne, gos po dar ske in druž be no-so cial ne zna čil no sti in poseb no sti. Z bo ga ti mi izkuš nja mi, ki
jih je vsr ka val in doje mal na raz lič nih področ jih svo je ga služ bo va nja, nas je nešte to krat s svo ji mi nasto -
pi in na sre ča njih opo zar jal tudi na šte vil ne stran po ti v (na šem) pokra jin skem raz vo ju, kate re ga je
naj več krat usmer jal in tla ko val nena si ten člo ve kov poh lep.

Nje go va živ ljenj ska pot je bila podob na šte vil nim slo ven skim pode žel skim izo bra žen cem. Rodil se
je 24. no vem bra 1914 Pri Grab lje cu na Vrho lah pri Slo ven ski Bistri ci, kjer so se ukvar ja li z ro ko delstvom
suhe robe vse od leta 1930. Osnov no in meš čan sko šolo je obi sko val v Slo ven ski Bistri ci, uči te ljiš če pa
v Ma ri bo ru. Po matu ri leta 1935 se je pri dru žil 970 brez po sel nim uči te ljem. Po kon ča nju šole za rezerv -
ne ofi cir je v bo san skem Goraž du, je jese ni leta 1938 dobil zača sno služ bo pre fek ta v Ba no vin skem deč jem
domu v Ma ri bo ru, kma lu nato pa mesto uči te lja na osnov ni šoli v Čreš njev cu pri Slo ven ski Bistri ci.
Med dru go sve tov no voj no je bil naj prej akti vist OF, nato pa bata ljon ski polit ko mi sar v Šer cer je vi bri -
ga di. Ob kon cu voj ne je odšel s XIV. divi zi jo na Koroš ko, od tam pa v Voj vo di no, kjer je postal v ran gu
načel ni ka bri ga de inštruk tor za agi ta ci jo in pro pa gan do.

Po demo bi li za ci ji 17. ok to bra 1945 se je vrnil v Slo ven ske Konji ce, kjer je živel že v za čet ku voj ne,
ko je bil zapo slen kot knji go vod ja. V Slo ven skih Konji cah je postal šol ski nad zor nik za takrat ni okraj.
Med leto ma 1949 in 1952 je bil pre da va telj in uprav nik Sred nje poli tič ne šole v Ljub lja ni. Vmes je tudi
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štu di ral na Viš ji peda goš ki šoli v Ljub lja ni in diplo mi ral iz zgo do vi ne leta 1952. Po diplo mi je pou če -
val na novou sta nov lje nem uči te ljiš ču do leta 1955, ko je postal poli tič ni dela vec v ta krat nem kopr skem
okra ju. V tem času je bil tudi izred ni štu dent geo gra fi je na ljub ljan ski Filo zof ski fakul te ti. Po diplo mi
leta 1961 je postal viš ji pre da va telj na Viso ki šoli za poli tič ne vede v Ljub lja ni, po dok to ra tu iz geo gra -
fi je (1964) pa njen izred ni pro fe sor. Leta 1967 se je tudi zara di zdravs tve nih težav vrnil v Ko per, kjer
je postal rav na telj Eko nom sko-ad mi ni stra tiv ne ga šol ske ga cen tra, od leta 1968 pa vse do upo ko ji tve
leta 1975 pa je bil rav na telj Pokra jin ske ga arhi va Koper.

S štu di jem geo gra fi je in zgo do vi ne se je siste ma tič no poglab ljal v ra zi ska ve šte vil nih in pogla vitnih
raz voj nih sme ri ter zna čil no sti slo ven skih pokra jin. Nik dar ni bil pasi ven sprem lje va lec pri ure sni če -
va nju in izpol nje va nju pred pi sa nih štu dij skih obvez no sti. Ved no se je s svo jim zna njem, véde njem in
kri tič no pre so jo obsto je če ga sta nja dejav no, argu men ti ra no in poglob lje no vklju če val v raz čiš če va nje
šte vil nih aktual nih prob le mov. O tem zago to vo pri ča jo nje go ve semi nar ske in dru ge pisne štu dij ske obvez -
no sti, s ka te ri mi je odsti ral nad vse pere če druž be no-gos po dar ske in social no geo graf ske poja ve in prob le me
naših pokra jin, še zla sti Kopr ske ga pri mor ja, ki je bilo tedaj vrnje no in pri klju če no matič ni domo vini.

Tit lo va bib lio gra fi ja je boga ta in raz no vrst na ter zaje ma tako geo graf ska kot tudi zgo do vin ska področ -
ja. S pri ka zom Social no geo graf skih prob le mov kopr ske ga pode že lja (1965) je zari sal doma la vsa poz nej ša
geo graf ska preu če va nja na tem območ ju. Doku men tar no je osvet lil raz voj in gos po dar ski pomen mli -
nov in mli nars tva v slo ven ski Istri (1988). Preu čil in obe lo da nil je vzro ke za nasta nek in pro pad Mur ske
repub li ke leta 1919 v Prek mur ju (1970). V knji gi Kel ti in Slo ven ci (2004) je sku šal na pod la gi naj raz -
lič nej ših osta lin, ki dom nev no izha ja jo iz kelt ske ga obdob ja, pri ka za ti in ovred no ti ti nji hov pomen pri
obli ko va nju nek da nje podo be naših kra jev ozi ro ma pokra jin. V treh zajet nih knji gah je zbral in preučil
več tisoč geo graf skih in ledin skih imen v se ve ro za hod ni Istri (1998), Kopr skem pri mor ju (2000) in na
Kra su (2006). Boga ta zbir ka topo ni mov in ledin skih imen ni le dra go ce no temelj no gra di vo za naj različ -
nej ša geo graf ska preu če va nja, tem več nudi tudi teme lji to gra di vo za raz mi slek jezi ko slov cu, zgo do vi nar ju,
gos po dars tve ni ku, kakor tudi demo geo gra fu, preu če val cu (pred vsem) nek da njih seli tve nih tokov, ki
so tako zna čil ni za celost no obli ko va nje naše pri mor ske kul tur ne pokra ji ne. Nje go ve šte vil ne član ke
in raz pra ve naj de mo po raz lič nih stro kov nih pub li ka ci jah doma in v tu ji ni. Tudi svo je mu rod ne mu
območju je Titl name nil več pris pev kov. Za četr to knji go Kra jev ne ga lek si ko na Slo ve ni je »Po drav je in
Pomur je« (1980) je pred sta vil Obči no Slo ven ska Bistri ca. Njen geo graf sko-de mo graf ski oris je objav -
ljen v prvi šte vil ki Zbor ni ka Obči ne Slo ven ska Bistri ca (1983), v nje go vi dru gi knji gi pa pri ka zu je Svet
in lju di ob Lož ni ci (1990). Svo je mu rod ne mu območ ju in spo mi nom na usta no vi tev, delo va nje in vode -
nje kul tur ne ga druš tva na Zgor nji Lož ni ci je napi sal knji ži co Ven česl in oko li ca (2006). Kot dru ga knji ga
v tu ri stič ni zbir ki Slo ve ni ja total (Pri roč nik za popot ni ka in poslov ne ga člo ve ka) je izš lo Tit lo vo delo
Pri mor je in Kras (1993), hkra ti tudi v nemš ki izda ji.

Kot viso ko šol ski uči telj je sesta vil tudi pri roč ne učbe ni ke. Napi sal je Zgo do vi no mate rial ne in duhov -
ne kul tu re (1962), Poli tič no in eko nom sko zgo do vi no Jugo sla vi je (1962) ter Poli tič no in social no zgo do vi no
Jugo sla vi je (1973). Nje go va je tudi Zgo do vi na za poklic ne šole (1968), ki je izš la tudi v Brail lo vem toč -
ko pi su (1969).

Še ena odli ka je kra si la širi no Tit lo ve oseb no sti. Vse po vsod, kjer je delal in živel, je s svo jim véde -
njem in orga ni za cij ski mi spo sob nost mi poma gal doma čim in tujim stro kov nja kom, ki so se prvens tve no
ali dopol nil no sez na nja li z geo graf ski mi in sicerš nji mi nastav ki ter prob le mi naše ga pri mor ske ga obal -
ne ga sve ta. Na pobu do aka de mi ka Sve to zar ja Ile ši ča je poma gal z nas ve ti in usme ri tva mi kot somen tor
dok to ran dom: Kari Doran z Uni ver ze v Ber ge nu (Nor veš ka), Andre ju Moritsc hu iz Celov ca, Danu ti
Schnei der iz Zdru že nih držav Ame ri ke ter dru gim. Dlje časa je bilo Kopr sko pri mor je z vse mi geo -
graf ski mi prob le mi učni »po li gon« ne le za doma če štu den te. Pre ne ka te re zna čil no sti medi te ran ske kul tur ne
pokra ji ne so spoz na va li slu ša te lji geo gra fi je iz Zagre ba, Var ša ve, Bra ti sla ve, Amster da ma in Münchna.
Polj ski štu dent je so izved li kar šti ri najstd nev no kar ti ra nje rabe tal v izol ski obči ni. Z značilnost mi Kopr -
ske ga pri mor ja pa so bile pod Tit lo vim vods tvom sez na nje ne tudi šte vil ne tuje držav no-po li tič ne in
stro kov ne dele ga ci je.
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Tit lo ve orga ni za cij ske veš či ne smo bili delež ni tudi v Slo ve ni ji. Leta 1947 je usta no vil avto-moto
druš tvo v Slo ven skih Konji cah, na uči te ljiš ču v No vem mestu je pri čel z de lom turi stič ni kro žek, deja -
ven je bil v ko pr ski podruž ni ci naše ga Geo graf ske ga druš tva, sode lo val je v Po čit niš ki zve zi Slo ve ni je,
v Gi ba nju zna nost mla di ni ter v šte vil nih stro kov no-uprav nih odbo rih.

Iz dat na in raz no vrst na je Tit lo va stro kov na in razi sko val na bib lio gra fi ja. Je nepo sre den odsev nje -
go ve ga dela, ki je bilo mar sik daj usmer je no tudi v  ori gi nal na in samos vo ja iska nja poja vov in
prob le mov, ki so vtka ni v vsa ko krat ni kvo rum pokra jin ske ga raz vo ja. S po tr pež lji vo vztraj nost jo in iskre -
no pre da nost jo stro ki je kle sal sodob no slo ven sko misel, ki bo za vse lej vtka na v žlaht na spoz na nja sodob ne
zna no sti. Temelj na zna čil nost nje go ve ga dela je bila spoz na ti in ovred no ti ti vsa ko krat ne učin ke člo ve -
ka v pro sto ru. Za vero do stoj no podo bo pokra jin ske ga raz vo ja je nešte to krat pri sluh nil pre pro ste mu
člo ve ku in nje go va spoz na nja je vgra je val v svo je temelj ne razi ska ve. Zato nje go vi izsled ki nik dar niso
bili »pa pir na to-sta tič ni«, tem več so vse lej ponu ja li ver no podo bo vsak da nje ga pode žel ske ga utri pa.

Vsa pokoj ni ko va jav na, uprav no-or ga ni za cij ska in razi sko val na dejav nost je bila raz no vrst na, obsež -
na in teme lji to oprav lje na. Za delo je pre jel več držav nih odli ko vanj in priz nanj. Z iz vir ni mi pris pev ki
in izsled ki o preu če va nju medi te ran ske (pri mor ske) kul tur ne pokra ji ne je postal leta 1990 član Evrop -
ske aka de mi je knji žev no sti, zna no sti in umet no sti (AccademiaD'EuropadiLettere,ScienceedArti)
s se de žem v Neap lju, dve leti kasne je pa njen čast ni kon zul v Re pub li ki Slo ve ni ji. Naše sta nov sko zdru -
že nje (ta krat ni ZGDS) ga je nagra dil z zla to Pla ke to (1997) in Meli ko vim priz na njem (1999) za pomemb ne
znans tve no-ra zi sko val ne dosež ke pri preu če va nju Slo ve ni je. Postal je tudi čast ni član Pros vet ne ga druš -
tva Aloj zi Avž ner na Zgor nji Lož ni ci.

Tit lo va živ ljenj ska pot je bila skle nje na 9. ja nuar ja 2014, in sicer na nje go vem domu na Mar kov cu
nad Koprom. Usli ša na je bila nje go va želja in poko pan je bil v rod bin ski grob pri Ven če slu (Zgor nja
Lož ni ca) v Dra vinj skih gori cah.

Mi lan Natek

V spo min Iva nu Gam su (5. ju lij 1923–10. ma rec 2014)

Bili smo še pod vti som viso ke ga živ ljenj ske ga jubi le ja aka de mi ka in pro fe sor ja Iva na Gam sa, ko nas
je neke ga spom la dan ske ga dne dose gla novi ca o nje go vem dokonč nem odho du. To je bil konec dolge -
ga, lepe ga in never jet no plo do vi te ga živ lje nja naše ga uči te lja in men tor ja. Veli ko nas je, ki nam je pro fe sor
Gams poma gal pri začet niš kih kora kih v preu če va nje fizič no geo graf skih prob le mov, a tež ko bi naš li koga
izmed nje go vih učen cev, ki bi se mogel s pro fe sor jem meri ti v spret nem iska nju in reše va nju znanstve -
nih prob le mov, še manj pri izjem no obsež ni pro duk ci ji znans tve nih, stro kov nih in dru gih pris pev kov.
V si ste mu COBISS je med geo gra fi nes por ni prvak, saj se je šte vec nje go vih del usta vil pri šte vil ki 1320.
To je zares ogrom no za ene ga same ga člo ve ka, ven dar še veli ko več šte je jo nove ide je, novi pri sto pi in nova
področ ja geo graf ske ga razi sko va nja, zara di kate rih so mno ga nje go va dela že zdaj del geo graf ske klasike.

Po rodu je bil pro fe sor Gams iz Šmart ne ga pri Slo venj Grad cu. Živ ljenj ska pot ga je že zgo daj odpelja -
la iz doma čih kra jev, a jim je ostal zvest vso znans tve no karie ro. Dok to ri ral je iz geo graf ske prob le ma ti ke
doma če pokra ji ne (PohorskoPodravje –razvojkulturnepokrajine, 1956). Tudi poz ne je je rad opi so val
Mislinj sko doli no, Pohor je, Koroš ko, bodi si v teht nih znans tve nih raz pra vah ali poljud noz nans tve nih
član kih, od prve ga objav lje ne ga pris pev ka O pokrajiniokrogSlovenjegaGradca v zbor ni ku ob 700-let -
ni ci Slo venj Grad ca (1951) do ene ga zad njih (GeomorfologijaPohorja, 2008).

Kot mlad asi stent se je naj prej zapo slil na takrat nem Inšti tu tu za geo gra fi jo pri SAZU (1951–1962),
nato se je pre se lil na Inšti tut za razi sko va nje kra sa v Po stoj ni (1962–1966), po krat kem delo va nju na
Inšti tu tu za geo gra fi jo Uni ver ze v Ljub lja ni (1966) pa je iste ga leta postal izred ni pro fe sor na Oddel ku
za geo gra fi jo ljub ljan ske Filo zof ske fakul te te, kjer je ostal do upo ko ji tve (1988). Leta 1978 je bil izvo -
ljen za dopi sne ga čla na SAZU, od leta 1985 je bil njen red ni član.

Ne mir ni duh pro fe sor ja Gam sa se je raz cve tel že na prvem delov nem mestu, kjer se je ukvar jal z zelo
raz no li ko geo graf sko prob le ma ti ko, od geo gra fi je kra sa (MorfološkiproblemijameinpotokaMitoščice, 1955;
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Slepedolinev Sloveniji, 1962), geo mor fo lo gi je (Geomorfologijainizrabatalv Pomurju, 1959; H geo-
morfologijiBelekrajine, 1961) in spe leo lo gi je (več let no razi sko va nje Tri glav ske ga brez na) do sne žišč
v gor skem sve tu (Šeo nastankuinohranitvisnežiščinledenikovv gorah, 1959), viso ko gor skih jezer (Vi-
sokogorskajezerav Sloveniji, 1962), višin ske meje pose li tve (O višinskimejinaseljenosti,ozimine,gozda
insnegav slovenskihgorah, 1960), geo graf ske ter mi no lo gi je, pod neb ja, regio na li za ci je in tako dalje.

Že v teh začet kih se naka zu je jo glav ne sme ri Gam so ve ga znans tve ne ga delo va nja, ki je ves čas pote -
ka lo po več vzpo red nih poteh, med kate ri mi je bila naj po memb nej ša kraš ka. Svoj ske zna čil no sti kra sa
so ga oča ra le že kot mla de ga asi sten ta, kar je izra zil tudi v na slo vu prve ga član ka o kra su nas ploh (Naš
krasševednoskrivamnogoskrivnosti, 1953). Že v 50. le tih prejš nje ga sto let ja je načrt no pre ho dil najprej
naš kraš ki svet in kasne je še vrsto kraš kih obmo čij po sve tu, opa zo val, pre bi ral vso takrat dostop no tujo
znans tve no lite ra tu ro, meril, raz miš ljal ter neu trud no pisal. Napi sal je več kot 200 del o kra su, od kraj -
ših, a teht nih pris pev kov v Proteusu, Planinskemvestniku, Geografskemobzorniku in tudi v dnev nem
časo pis ju, do temelj nih del, s ka te ri mi se je uspe šno uve lja vil tudi v med na rod nem oko lju.

V vsej tej raz no li ko sti se je hitro izob li ko va la rde ča nit nje go ve ga preu če va nja kra sa: način in hitrost
koro zij ske ga preob li ko va nja kraš ke ga površ ja. S pre pro sto meto do mer je nja trdo te kraš kih voda je tako
dobro oce nil hitrost zni že va nja kraš ke ga površ ja, da vsa nadalj nja preu če va nja koro zi je tega še niso bistve -
no spre me ni la. Ta uspeh je nad gra dil še z us pe šno med na rod no akci jo mer je nja koro zij ske inten zi te te
s po moč jo stan dar di zi ra nih apnen ča stih tab let, ki se upo rab lja še danes. Delo va nje v med na rod nih kra -
so slov nih kro gih se je zače lo že s so de lo va njem pri orga ni za ci ji 4. med na rod ne ga spe leo loš ke ga kon gre sa
v Ljub lja ni (1965) in nada lje va lo z za gre tim orga ni za cij skim delom, med dru gim pri pri pra vi med na -
rod nih sim po zi jev o stan dar di za ci ji teren skih metod za ugo tav lja nje inten zi te te koro zi je (Ljub lja na, 1975)
in o člo ve ko vem vpli vu na kras (Po stoj na, 1987). Ned vom ni vrhu nec na tem področ ju pa sta dve monogra -

Slika:ProfesorGamsnaekskurzijiGeomorfološkegadruštvaSlovenijenaSnežniku(6. september 2003).
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fi ji o kra su: prva z na slo vom Kras:zgodovinski,naravoslovniingeografskioris (Slo ven ska mati ca, 1974)
je danes zelo iska na antik var na dra go ce nost, dru ga (Krasv Slovenijiv prostoruinčasu, Založ ba ZRC, 2003)
pa bo še dol go prva izbi ra vsa ko gar, ki se bo želel poglab lja ti v skriv no sti kraš ke ga površ ja in pod zemlja.

V krat kem pris pev ku ni mogo če niti našte ti vseh vpra šanj, s ka te ri mi se je pro fe sor Gams ukvar -
jal na kra su, saj mora mo vsaj ome ni ti še vrsto dru gih podro čij delo va nja. Kot viso ko šol ski uči telj
je v štu dij geo gra fi je na ljub ljan ski Filo zof ski fakul te ti uve del dva nova pred me ta (geo gra fi jo kra sa
in pokra jin sko eko lo gi jo). Obse žen je nje gov kli ma to geo graf ski opus, ki ga lah ko raz de li mo v tri
skupine: jam ska kli ma (KoncentracijaCO2 v jamahvodvisnosti od zračne cirkulacije (naprimeru
Postojnskejame), 1974), kli mat ske poseb no sti kraš kih kotanj (Prispevekk mikroklimatologijivrtačin
kraškihpolj, 1972) in ter mal ni pas (Termalnipasv Sloveniji, 1996). Iz teh preu če vanj je zra slo zanima -
nje za širšo okolj sko prob le ma ti ko, ki jo je pro fe sor Gams preob li ko val v štu dij ski pred met ‘po kra jin ska
ekologija’ (uni ver zi tet ni učbe nik Osnovepokrajinskeekologije, 1986; PokrajinskoekološkasestavaSlo-
venije, 1998).

V kon tekst šir še ga obrav na va nja geo graf ske stvar no sti sodi tudi velik pris pe vek h geo gra fi ji narav -
nih nesreč. Že eno prvih obsež nej ših znans tve nih del je bilo pos ve če no tem narav nim dogod kom (Snežni
plazoviv Slovenijiv zimah 1950–1954, 1955), poz ne je je sode lo val pri geo graf skem preu če va nju poplav
(Prispevekh klasifikacijipoplavv Sloveniji, 1973). Še pomemb nej ša je bila nje go va vlo ga pri uve lja vi -
tvi geo gra fi je narav nih nesreč kot poseb ne geo graf ske pano ge na jugo slo van skem in slo ven skem sim po zi ju
o preu če va nju narav nih nesreč (Ljub lja na, 1983) in v nje go vi dalj no sež ni pobu di za usta no vi tev revi -
je Ujma, name nje ni vse stran ske mu preu če va nju narav nih in dru gih nesreč.

Pro fe sor je vo širo ko razu me va nje geo gra fi je in smi sel za kom plek sno obrav na vo prob le mov sta bila
tudi izho diš če peda goš ke ga delo va nja, pred vsem na uni ver zi tet ni rav ni. Nje go va pre da va nja so bila zah -
tev na, a po zor no sprem lja nje se je obre sto va lo z bo gas tvom vzroč no-po sle dič nih pove zav in novih idej,
česar smo se seve da zaved li šele po kon cu štu di ja. Delo val je tudi na področ ju sred nje šol ske geo gra fi -
je; nje gov gim na zij ski učbe nik GeografskeznačilnostiSlovenije (1996) je doži vel kar šest pona ti sov.

Za neu trud no znans tve no in peda goš ko delo va nje se mu je šir ša druž be na skup nost oddol ži la z vr -
sto priz nanj: za mono gra fi jo Kras je dobil nagra do Skla da Bori sa Kidri ča, drža va mu je pode li la Red
dela z zla tim ven cem (1987), bil je zasluž ni pro fe sor Uni ver ze v Ljub lja ni (1993), čast ni pred sed nik Zve -
ze geo graf skih dru štev Slo ve ni je (1996), čast ni član Geo mor fo loš ke ga druš tva Slo ve ni je (2000) ter srb ske ga
in madžar ske ga geo graf ske ga druš tva, čast ni član ZRC SAZU (2005), dobil je kipec civil ne zaš či te za
delo va nje pri revi ji Ujma (2002), poseb no priz na nje Bla ža Koce na za znans tve no in peda goš ko delo -
va nje (2003), pla ke to z zla to znač ko Jamar ske zve ze Slo ve ni je (2006) itd.

Kot eden od glav nih akter jev slo ven ske geo gra fi je neke ga obdob ja je pro fe sor Gams zapu stil neiz -
bri sno sled v nje ni seda nji in pri hod nji podo bi, nje go va dela pa bodo še dol go dra go ce no štu dij sko gra di vo
ter temelj opti mi stič ne ga pogle da na pri hod nost geo gra fi je. Nje go vi učen ci se ga bomo ved no s spo -
što va njem spo mi nja li tudi kot izjem no bistre ga, pro dor ne ga in živah ne ga uči te lja, ki je vse živ lje nje pos ve til
nje mu tako dra gi geo graf ski vedi.

Ka rel Natek

Za klju ček pro jek ta Žive ti z na ra vo
Dra vinj ska doli na, 16.–20. 9. 2013

Med na rod ni cen ter za eko re me dia ci je Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ma ri bo ru je bil uspe šen na
raz pi su pro gra mov vse živ ljenj ske ga izo bra že va nja. Pri do bil je pro jekt »Ži ve ti z na ra vo« (angl. Living
withNature) v ok vi ru raz pi sa Cmepius. Namen pro jek ta je bil orga ni zi ra ti in izpe lja ti pro gram v Slove -
ni ji tako, dau de le žen ci iz evrop skih držav, ki jih finanč no pod pre jo nji ho ve drža ve, spoz na jo ude ja nja nje
traj nost nih pri sto pov v prak si v Slo ve ni ji. Cilj štu dij ske ga obi ska je bil izme nja ti dobre prak se traj nost -
ne ga sobi va nja z na ra vo, raz vi ti mode le za izo bra že va nje, za odgo vor ni turi zem, lokal no gos po dars tvo
in pro mo ci jo traj nost ne ga nači na živ lje nja na lokal ni in regio nal ni rav ni.
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Pro jekt je bil sofi nan ci ran s stra ni Evrop ske komi si je, za preu če va no območ je pa smo izbra li Dravinj -
sko doli no. Dra vinj ska doli na je samoo skrb na učna regi ja z ra zi sko val no in izo bra že val no infra struk tu ro
s pou dar kom na eko re me dia ci jah in per ma kul tu ri. Učni poli gon za samoo skr bo Dole (http://www.ucil -
ni cav na ra vi.si) je pri mer dobre prak se raz vo ja ino va tiv nih znanj na tra di ci ji in virih lokal ne ga oko lja.

Vse bi na štu dij ske ga obi ska je bila veza na na pred sta vi tev dobrih praks »živ lje nja z na ra vo« na območ -
ju Dra vinj ske doli ne s pou dar kom na Obči ni Polj ča ne in oko li ci. Štu dij ske ga obi ska so se ude le ži li
pred stav ni ki iz Fran ci je (po droč je kme tijs tva), Litve (po droč je LEADER pro jek ti), Špa ni je (po droč je
turiz ma), Veli ke Bri ta ni je (po droč je raz voj nih pro jek tov), Madžar ske (po droč je izo bra že va nja),Ita li je
(po droč je IKT), Nem či je (po droč je kme tijs tva) in Polj ske (po droč je indu strij ske eko lo gi je). Ude le ženci
iz nave de nih držav so za sode lo va nje v pro jek tu mora li izpol nje va ti stro kov ne kri te ri je, da so jih njiho -
ve drža ve finanč no podr le. Nosil cu pro jek ta Med na rod ne mu cen tru za eko re me dia ci je je bil velik izziv
pre nos prak se iz Slo ve ni je v evrop sko oko lje, saj pred stav ni ki ude le že nih držav delu je jo na pomemb -
nih področ jih ter ima jo izkuš nje s pred nost mi in sla bost mi evrop skih poli tik, ki se nana ša jo na traj nost ni
raz voj. Ude le žen ci so bili nav du še ni nad tem, kaj vse ima mo v Dra vinj ski doli ni.

Ude le žen ci štu dij ske ga obi ska so spoz na li rezul ta te uspe šnih pro jek tov v Dra vinj ski doli ni in se sre -
ča li z no sil ci raz voj nih idej na lokal ni rav ni, in sicer z žu pa ni, direk tor ji pod je tij, orga ni za cij ter pred stav ni ki
zavo dov in inšti tu tov. Aktiv no so sode lo va li tudi v Cen tru ponov ne upo ra be v Ro gaš ki Sla ti ni pri reno -
vi ra nju rab lje nih izdel kov.

Te melj no spo ro či lo štu dij ske ga obi ska je bilo, da se glo bal ni prob le mi rešu je jo na lokal ni rav ni. Pred -
stav ni ki evrop skih držav so poh va li li kon kret ne izved be v Dra vinj ski doli ni, saj kot so ome ni li, pre se ga jo
tudi evrop ske dobre prak se, kar se v Slo ve ni ji pre ma lo zave da mo.

Ana Vovk Kor že

Slika:Udeležencisobilinavdušeninadpraktičnimdelomv Centruponovneuporabev RogaškiSlatini,
kijeprvoregistriranosocialnopodjetjev Sloveniji.
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Pro jekt Revi ta li za ci ja Negov ske ga jeze ra
Ne gov sko jeze ro, april–de cem bra 2013

Med na rod ni cen ter za eko re me dia ci je Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ma ri bo ru je bil nosi lec pro -
jek ta »Re vi ta li za ci ja Negov ske ga jeze ra«. Pro jekt je bil sofi nan ci ran iz finanč ne ga meha niz ma LAS
LEADER in je pote kal pre ko Raz voj ne agen ci je Gor nja Rad go na – Pora.

Na men pro jek ta je bil z naj šir šo jav nost jo raz vi ti vizi jo, kako bi lah ko Negov sko jeze ro spet pri do -
bi lo pri vlač nost za lokal no oko lje in šir še. Orga ni zi ra ne so bile delav ni ce za lokal no pre bi vals tvo, za
štu den te, učen ce in dija ke ter za stro kov no jav nost. V Ne go vi je mese ca juli ja pote ka la tudi polet na šola
s ci ljem raz vi ti ide je za ponov no oži vi tev Negov ske ga jeze ra.

Eden od rezul ta tov pro jek ta je Kata log eko re me dia cij skih ukre pov za Negov sko jeze ro. V ka ta lo -
gu so v uvo du pred stav lje ni ukre pi, ki se izva ja jo za zaš či to vod nih aku mu la cij in ki bi jih lah ko uspe šno
upo ra bi li tudi za sana ci jo in ponov no oži vi tev Negov ske ga jeze ra.

V ok vi ru pro jek ta je bila izde la na tudi knji ži ca »Ne gov sko jeze ro naj spet zaži vi« (sli ka). V njej so
zbra ne stro kov ne ugo to vi tve treh delav nic, rezul ta ti polet ne šole in zem lje vid funk cij ske deli tve Negov -
ske ga jeze ra. Knji ži ca je doseg lji va na splet ni stra ni Agen ci je Pora (http://www.pora-gr.si/).

S pro jek tom smo raz vi li stro kov ne pod la ge za nadalj nji raz voj območ ja Nego ve in Negov ske ga jezera.
Aktiv no sti se bodo nada lje va le v letu 2014, ko načr tu je mo izpe lja vo prvih aktiv no sti tudi na tere nu.

Ana Vovk Kor že, Moj ca Kokot Krajnc

Slika:Ugotovitveprojektao Negovskemjezerukažejo
visokomotiviranostlokalneskupnostiinregije,dase
povrnenekdanjislovesNegovskegajezera.



Spoz nav no sre ča nje part ner jev sku pi ne e Nos co
Lens, Fran ci ja, 13. 2. 2014

Ob zor je 2020 (Ho ri zon 2020) je novi okvir ni pro gram EU za razi ska ve in ino va ci je, ki bo akti ven
v ob dob ju 2014–2020. V ok vi ru pro gra ma je bila napo ve da na obja va neka te rih raz pi sov s po droč ja infor -
ma cij sko-ko mu ni ka cij skih teh no lo gij v izo bra že va nju, zato je bilo leta 2012 usta nov lje na nefor mal na
sku pi na poten cial nih pro jekt nih part ner jev e Nos co. Sku pi na zdru žu je raz lič ne nevlad ne orga ni za ci je,
razi sko val ne in izo bra že val ne usta no ve iz 18 evrop skih držav, ki se ukvar ja jo z raz vo jem in upo ra bo
infor ma cij sko-ko mu ni ka cij skih teh no lo gij v izo bra že val ne name ne ter išče jo poten cial ne pro jekt ne
partner je za skup no pri ja vo na kate re ga od aktual nih raz pi sov v no vem okvir nem pro gra mu. Sku pi ni
se je leta 2013 pri dru žil tudi Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU. Spoz nav ne ga sre ča nja, ki
je 13. 2. 2014 pote ka lo v me ste cu Lens na seve ro vz ho du Fran ci je, so se ude le ži li pred stav ni ki osmih
organiza cij, med nji mi tudi pred stav nik Geo graf ske ga inšti tu ta Jer nej Tiran, ki je pred sta vil pris pe vek
z na slo vom Developinginterpretation-basede-learningtools o raz vo ju inter pre ta cij skih oro dij v Kra -
jin skem par ku Ljub ljan sko bar je, nasta lih v ok vi ru med na rod ne ga pro jek ta 2Bparks.

Jer nej Tiran

Na cio nal na kon fe ren ca pro jek ta CHERPLAN
Idri ja, Slo ve ni ja, 6. 6. 2014

V pro jek tu CHERPLAN (Kre pi tev kul tur ne dediš či ne z okolj skim načr to va njem in uprav lja njem),
ki ga je prek Pro gra ma tran sna cio nal ne ga sode lo va nja za Jugovz hod no Evro po sofi nan ci ral Evrop ski
regio nal no raz voj ni sklad, sta sode lo va la dva slo ven ska part ner ja: Obči na Idri ja in Geo graf ski inšti tut
Anto na Meli ka ZRC SAZU. Obči na je ime la vlo go teri to rial ne ga part ner ja in se je zla sti osre do to ča la
na pri pra vo gra div za ustrez no vars tvo kul tur ne dediš či ne v Idri ji, inšti tut pa vlo go teh nič ne ga part -
ner ja, ki je na rav ni Slo ve ni je skr bel za pri pra vo skup ne ga načr ta uprav lja nja za dediš či no žive ga sre bra
v Idri ji.

Pri pra va načr ta uprav lja nja je pote ka la v te snem sode lo va nju obči ne, inšti tu ta in vseh ključ nih deležni -
kov s po droč ja kul tur ne dediš či ne v Idri ji, in sicer tekom več skup nih sestan kov, kjer smo s par ti ci pa tiv nim
pri sto pom iska li ključ ne prob le me, dile me in reši tve za učin ko vi to uprav lja nje kul tur ne dediš či ne, ki
je bila med izva ja njem pro jek ta uvrš če na na UNESCO-v sez nam sve tov ne dediš či ne.

Po skle pu aktiv no sti so bili rezul ta ti pilot nih aktiv no sti pred stav lje ni na nacio nal ni kon fe ren ci pro -
jek ta CHERPLAN. Po uvod ni pred sta vi tvi pro jek ta, nje go vih ciljev, rezul ta tov in še zla sti uprav ljav ske ga
načr ta je sle di la pred sta vi tev dela Obči ne Idri ja. Pred stav lje ni so bili splo šno uprav lja nje s tve ga nji ter
bolj podrob no prob le ma ti ka požar ne in potre sne var no sti ter pla ze nja. Sle di la je pred sta vi tev štu dij o ze -
le nih povr ši nah v Idri ji, ure di tvi Rak ter Mej ce, pred stav lje na pa sta bila tudi splet ni GIS CHERIS ter
nje go va upo rab nost za obči no. Orga ni za tor ji iz Obči ne Idri ja so pred sta vi li tudi revi ta li za cij ska načr -
ta za šir še območ je Jože fo ve ga jaš ka in Rud niš ke ga gle da liš ča.

Re zul ta ti pro jek ta bodo Obči ni Idri ja v ve li ko pomoč, saj se vsa kod nev no soo ča z iz zi vi, pove zanimi
s kul tur no dediš či no, oprav lje ne štu di je pa so ji lah ko veli ka pod po ra pri odlo ča nju.

Ja nez Nared
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