
Blaž Komac, Mati ja Zorn, Rok Ciglič:
Izo bra že va nje o na rav nih nesre čah v Evro pi
Geo ri tem 18
Ljub lja na 2011: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 110 stra ni, 33 slik, 6 pre -
gled nic, ISBN 978-961-254-333-4
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Na rav ne nesre če iz leta v leto ogro ža jo var nost lju di, nji ho ve dejav no sti in oko lje. Ško da, ki jo pov -
zro či jo, ni odvi sna samo od pogost no sti in inten ziv no sti narav nih pro ce sov, tem več tudi od pri prav lje no sti
druž be na narav ne nesre če in od smi sel nih pose gov na nevar nih območ jih. Knji ga, ki jo pred stav lja -
mo, je pris pe vek k bolj še mu razu me va nju pome na izo bra že va nja o na rav nih nesre čah za nji ho vo bolj še
razu me va nje in pre ven ti vo pred nji mi. Nasta la je na pod la gi rezul ta tov dela v ok vi ru evrop ske ga razisko -
val ne ga pro jek ta Cap Haz-Net (SocialCapacityBuildingforNaturalHazards –TowardsMoreResilient
Societies, slo ven sko Krepitevzmožnostidružbezasoočanjez naravniminesrečami –prožnejšidružbi
naproti).

Izo bra že va nje o na rav nih nesre čah bi mora lo biti temelj stra teš ke ga načr to va nja za dose go druž -
be, ki bi bila čim bolj odpor na na narav ne nesre če. V Slo ve ni ji se kaže čeda lje več ja potre ba po povr šin sko
in temat sko šir še zasno va nih pre ven tiv nih in pri la go di tve nih ukre pih, ki bi poleg narav nih upo šte va li
tudi druž be ne zna čil no sti ozi ro ma odgo vor nost posa mez ni ka. To je nova smer v stra te gi jah uprav lja -
nja z na rav ni mi nesre ča mi, saj je bilo doslej uprav lja nje narav nih nesreč sko raj povsem v do me ni drža ve
in je obse ga lo pred vsem struk tur ne ukre pe, grad be ne pose ge in ukvar ja nje s po sle di ca mi narav nih nesreč.

Ob for mal nem izo bra že va nju otrok in odra slih name nja knji ga pozor nost tudi šte vil nim obli kam
nefor mal ne ga izo bra že va nja, med kate re uvrš ča jo zna nje doma či nov, raz no vrst no izo bra že val no gra -



di vo, obja ve jav nih občil, izo bra že va nje s pro sto volj ni mi dejav nost mi, učne poti, muze je o na rav nih
nesre čah in dejav no sti med na rod nih orga ni za cij. Ob tem spro ža vrsto vpra šanj, pove za nih s po me -
nom tovrst ne ga izo bra že va nja. Pose bej opo zar ja na pomen zna nja, ki ga ima kra jev no pre bi vals tvo
o svo ji pokra ji ni, saj je ta vidik izo bra že va nja pomem ben tako v tra di cio nal nih kot tudi v so dob nih
druž bah.

Je dro knji ge obse ga pred sta vi tev vlo ge for mal ne ga izo bra že va nja na področ ju narav nih nesreč v Evropi.
Ker ima geo gra fi ja na sred nje šol ski stop nji izo bra že va nja ključ no vlo go pri pre na ša nju zna nja o na rav -
nih nesre čah v izo bra že val ni pro ces, so bili za enot ni pre gled upo rab lje ni sred nje šol ski učbe ni ki geo gra fi je
iz zbir ke Inšti tu ta Georg Eckert za med na rod no preu če va nje učbe ni kov iz Braunsch wei ga na Spod njem
Saš kem v Nem či ji. Avtor ji so pre gle da li 184 uč be ni kov iz 35 evrop skih držav. Pri tem so ugo to vi li, da
name nja jo naj več jo pozor nost narav nim nesre čam geo graf ski učbe ni ki v Za hod ni Evro pi, ki tovrst nim
opi som v pov preč ju pos ve ča jo 3,8 % stra ni. Gle de na delež stra ni z opi si narav nih nesreč sle di jo učbe -
ni ki v Se ver ni Evro pi (3,6 %), Jugovz hod ni Evro pi s Tur či jo (3,4 %), Sred nji Evro pi (2,8 %) in Juž ni Evro pi
(2,3 %). Naj manj šo pozor nost narav nim nesre čam pa pos ve ča jo geo graf ski učbe ni ki v Vzhod ni Evro -
pi z vse ga 0,7 % stra ni.

Med drža va mi je na prvem mestu Dan ska, kjer je narav nim nesre čam v geo graf skih učbe ni kih name -
nje nih 11,3 % stra ni. Sle di jo ji Zdru že no kra ljes tvo (8,4 %), Tur či ja (7,0 %), Romu ni ja (6,0 %), Islan di ja
(5,0%), Nem či ja (4,7%), Nizo zem ska (4,5%) in Nor veš ka (4,4%). Slo ve ni ja je s 4,1% neko li ko nad evrop -
skim pov preč jem in zase da deve to mesto.

Kar šti ri peti ne vseh stra ni, ki obrav na va jo narav ne nesre če v evrop skih geo graf skih učbe ni kih, je
name nje nih kon kret nim opi som narav nih nesreč. Naj več ji delež je name njen opi som potre sov (23,2 %)
in ognje ni kov (21,2 %), kate rim sle di jo opi si poplav (18,1 %), ero zi je (14,5 %), zemelj skih pla zov in skal -
nih podo rov (po 7,9 %) ter vre men skih ujm (7,1 %). Pre se net lji vo majh na pozor nost je name nje na suši
(3,5 %) in snež nim pla zo vom (2,5 %), mor ska ero zi ja in cuna mi ji (po 1,1 %) pa so pogo ste je obrav na -
va ni kot gozd ni poža ri (0,8 %), čeprav so zla sti v juž ni Evro pi kar pogo sti in uni ču jo či. Stra ni, ki so
name nje ne opi som posa mez nih narav nih nesreč, so očit no bolj pove za ne z gos po dar sko ško do in šte -
vi lom žrtev posa mez nih nesreč, kot pa z nji ho vim šte vi lom ozi ro ma pogost nost jo.

V uč be ni kih so med narav ni mi nesre ča mi pre po go sto nave de ne le naj več je kata stro fe, ki so se pra -
vi lo ma zgo di le v od da lje nih kra jih daleč od doma če pokra ji ne. To ustvar ja napač no pred sta vo, da se
narav ne nesre če doga ja jo pred vsem nek je drug je in neko mu dru ge mu. Hkra ti ustvar ja jo laž ni obču -
tek, da so doma če narav ne nesre če nez nat ne. Posle di ca tega je odsot nost doje ma nja ogro že no sti
v vsak da njem živ lje nju lju di, skup no sti ter pri načr to va nju držav nih raz voj nih, šol skih in medij skih prio -
ri tet. Do devet de se tih let prejš nje ga sto let ja so tudi slo ven ski učbe ni ki pred stav lja li pred vsem pri me re
narav nih nesreč iz tuji ne. Pre vla do va li so opi si ognje ni kov, poplav in potre sov, šele v zad njem deset -
let ju 20. sto let ja pa so učen ci lah ko spoz na li, da se z na rav ni mi nesre ča mi soo ča mo tudi v Slo ve ni ji.

Ana li za pre gle da nih sred nje šol skih geo graf skih učbe ni kov kaže, da je z vi di ka izo bra že va nja o na -
rav nih nesre čah veči na sred nje šol skih izo bra že val nih siste mov v Evro pi sla bo raz vi tih. Če razu me mo
izo bra že va nje kot del uprav lja nja z na rav ni mi nesre ča mi, ni dvo ma, da bi mora li tej dejav no sti name -
ni ti več pozor no sti. Zato ni pre se net lji vo, da je oza veš če nost o ne var no sti in ogro že no sti zara di narav nih
nesreč celo v gos po dar sko raz vi ti Evro pi na pre cej niz ki rav ni. To je še pose bej pere če, ker je veči na
lju di pri kraj ša na za obsež no nefor mal no zna nje o na rav nih nesre čah, ki se je nekoč kot pomemb na izkuš -
nja pre na ša lo iz roda v rod. V bo do če bi bilo zato tre ba doma če ozi ro ma lokal no zna nje bolj vklju či ti
v izo bra že va nje, stro kov no zna nje pa pre ve sti v bolj dostop no obli ko.

Ob kon cu pono vi mo misel, ki jo je v pred go vo ru knji ge zapi sal dr. Ka rel Natek: »Časbibil,dase
zamislimoinuporabimovsemožnostiformalnegainneformalnegaizobraževanjao naravnihnesrečah,
kijihimamodanesnarazpolagoinsopredstavljenev tejknjigi,dasenamnebotrebatakozelobatipri-
hodnjihnaravnihkatastrof.Doklernebomodojelipomembnostiizobraževanjao naravnihnesrečah,nas
bodotevednoznovapresenetileinprizadele!«

Mau ro Hrva tin
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Ire na Mrak:
High Moun tain Areas and Their Resi lien ce to Tou rism Deve lop ment = Viso ko gor ska območ ja in
nji ho vo odzi va nje na raz voj turiz ma
Geo gra FF 11
Ljub lja na 2011: Znans tve na založ ba Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni, Odde lek za geo gra -
fi jo, 168 stra ni, 18 pre gled nic, 6 zem lje vi dov, 1 gra fi kon, 11 shem, 76 fo to gra fij (+ 20 v zah va lah),
ISBN 978-961-237-487-7

Pred nami je že enaj sta pub li ka ci ja iz knjiž ne zbir ke Geo gra FF, ki tokrat prvič resno pre sto pi prag
naše domo vi ne, če zane ma ri mo osmo šte vil ko, v ka te ri so pred stav lje ni izzi vi pro stor ske ga raz vo ja Ljub -
lja ne in Beo gra da. V njej se priz na na slo ven ska alpi nist ka in geo graf ka Ire na Mrak lote va glo bal ne ga
prob le ma alpi ni stič ne ga in pohod niš ke ga obre me nje va nja viso ko gor skih obmo čij, ki ga pred sta vi na
pri me ru naj viš jih in naj bolj pri vlač nih sve tov nih pogo rij Hima la je, Andov in Alp. Še zla sti poglob lje -
no, tudi s te ren ski mi razi ska va mi, pred sta vi prob le ma ti ko na pri me ru lede ni ka Bal to ro pod sli ko vi ti mi
paki stan ski mi osem ti so ča ki in nji ho vim soseds tvom v po gor ju Kara ko rum. Območ je lede ni ka je bilo
sku paj z bliž nji mi vrša ci leta 1993 raz gla še no za Narod ni park Osred nji Kara ko rum (CentralKarako-
ramNationalPark).

Pub li ka ci ja je, tako kot že dve nje ni pred hod ni ci, izš la v an gleš kem jezi ku, s či mer so jasno naka -
za ne nje ne ambi ci je prib li ža ti spoz na nja stro kov ni jav no sti širom sve ta. V slo venš či ni je le dalj ši pov ze tek
z eno pre gled ni co in eno she mo. Raz čle nje na je na 12 po gla vij, med kate ri mi velja ob stan dard nih poglav -
jih (Uvod, Viri in lite ra tu ra, Sez nam slik…) in slo ven skem pov zet ku izpo sta vi ti: Raz voj gor ske ga turiz ma,
Okolj ski, druž be ni, kul tur ni ter gos po dar ski vpli vi turiz ma in rekrea ci je na gor ska območ ja, Meto -
dološki pri stop ter Viso ko gor ska območ ja in nji ho vo odzi va nje na raz voj turiz ma na pri me ru lede ni ka
Bal to ro v po kra ji ni Gil git - Bal ti stan. Knji ga je oprem lje na tudi z zdru že nim stvar nim in imen skim
kaza lom.

Av to ri ca ugo tav lja, da v vi so ko gor ju v zad njih letih ved no bolj pre vla du je jo aktiv no sti, ki po svojih
zna čil no stih spa da jo v ok vir pusto lov ske ga turiz ma in rekrea ci je, za kate re ga so pre go vor no bis tve ne -
ga pome na narav no gor sko oko lje, čist in svež gor ski zrak, pri vlač na pokra ji na in zani mi vo živ lje nje
doma či nov. Ob tem ne gre zane ma ri ti niti pome na gor skih obmo čij kot obmo čij s po seb ni mi zdra vilnimi
in duhov ni mi vred nost mi ter vred no ta mi. V vi so ko gor ju so se okolj ski vpli vi turi stič nih in rekrea tivnih
dejav no sti okre pi li in pred vsem pro stor sko raz ši ri li do te mere, da so posta li opaz ni in mote či, na nekate -
rih območ jih pa se že odra ža jo tudi v de gra da ci ji posa mez nih okolj skih sesta vin. Dose da nje razi ska ve
izpo stav lja jo nega tiv ne okolj ske vpli ve na vode, zla sti na pit no vodo, zmanj še va nje virov ener gi je in degra -
da ci jo površ ja. Ob tem se zastav lja vpra ša nje, kje so dejan ske meje rabe posa mez nih pokra ji no tvor nih
sesta vin, ozi ro ma, kdaj je dolo če na dejav nost v po kra ji ni še sona rav na in kdaj so nje ni učin ki degra -
da cij ski?

Po se ben pomen sve tov nih gor skih obmo čij je prvič opre de lil 13. člen Agen de 21 – »Uprav lja nje občut -
lji vih eko si ste mov: Traj nost ni raz voj gor skih obmo čij« – in bis tve no pri po mo gel k splo šne mu zave da nju
o po tre bi po varo va nju in skrb nem načr to va nju raz vo ja v go rah. V tem čle nu je med dru gim jasno zapi -
sa no, da doga ja nje v go rah lah ko posred no vpli va na polo vi co sve tov ne ga pre bi vals tva, zato je nuj no
tre ba name nja ti veli ko pozor nost tam kajš njim narav nim virom, poseb no vod nim virom in biot ski raz -
no vrst no sti.

Bis tve ne ga pome na je poz na va nje narav no geo graf skih raz mer raz lič nih viso ko gor skih obmo čij ter
nji hov odziv na obsto je če turi stič ne in rekrea tiv ne aktiv no sti, kar je pod la ga za skup no oce no ran ljivo -
sti, na kate ri se lah ko vzpo sta vi sona rav ni raz voj turiz ma in rekrea ci je. Prav tako je izjem no pomemb no
poz na va nje zna čil no sti ude le žen cev teh aktiv no sti, kar posle dič no poma ga pri nabo ru in obse gu okolj -
skih vpli vov ter obli ko va nju ukre pov, ki okolj ske učin ke zmanj šu je jo in pro stor sko ome ju je jo. Zara di
odsot no sti stal ne pose li tve je prav v vi so ko gor ju mogo če govo ri ti o mož no stih dejan ske ga sona rav ne -
ga raz vo ja tam kajš njih aktiv no sti turiz ma in rekrea ci je.



Mo del sona rav ne ga raz vo ja turiz ma in rekrea ci je v vi so ko gor ju teme lji na pokra jin skoe ko loš ki regiona -
li za ci ji, oce ni nosil nih zmog lji vo sti ter oce ni obre me nje no sti. Pomemb no prvi no mode la sona rav ne ga
raz vo ja pred stav lja jo ukre pi, ki so rezul tat ana li ze sta nja oko lja ozi ro ma per cep ci je narav no geo graf skih
raz mer, dejav no sti člo ve ka in nji ho vih okolj skih učin kov. Avto ri ca mož ne ukre pe raz čle ni na trde in mehke.

Pred la ga ni model je bil preiz ku šen na pri me ru lede ni ka Bal to ro, ki velja za ene ga naj bolj pri vlačnih
viso ko gor skih obmo čij na sve tu. One sna že va nje območ ja lede ni ka, ki je posle di ca hitre ga raz vo ja turiz -
ma, je veči no ma toč kov no in je naj bolj inten ziv no v po hod niš kih kam pih in baz nih tabo rih, ki velja jo
za nekak šne »vro če toč ke« one sna že va nja. Na teh mestih so naj bolj očit ni nega tiv ni vpli vi veli ke količi -
ne organ skih in anor gan skih odpad kov, pose ka no grmi čev je za kur ja vo, ero zi ja poti, hrup in podob no.

Av to ri ca ugo tav lja, da je viso ko gor sko oko lje prav za prav poli gon za izva ja nje aktiv no sti, ob tem pa
pri ha ja do degra da ci je, ki jo občut lji vo oko lje lah ko sani ra le do dolo če ne mere. Na neka te rih viso ko -
gor skih območ jih je zara di pre ve li ke ga obre me nje va nja dina mič no rav no ves je poru še no, kolik šna pa
je spo sob nost nji ho ve rege ne ra ci je, dejan sko še ni bilo mogo če sprem lja ti, saj v pre te klo sti do tak šne -
ga okolj ske ga sta nja v vi so ko gor ju še ni priš lo!

Teht nost pub li ka ci je sta v svo ji oce ni zgoš če no pou da ri la recen zen ta Bar ba ra Lam pič in Sto jan Bur -
nik: »Tamonografijapredstavljainovativeninpomembenznanstveniprispevekh geografijigorskihpokrajin,
geografijiturizmainvarovanjuokolja.Ponujaizčrpenvpogledv sodobnerazmerehitrorazvijajočegagorskega
turizmav glavnihgoratihpokrajinahsveta.Modeltrajnostnegagorskegaturizmainrekreacijev visoko-
gorjutemeljinametodologijiranljivostiokolja,kipajeprilagojenasvojevrstniproblematikiv tovrstnih
pokrajinah.Kljubsvojstveniterminologijiinznanstvenemuznačajujemonografijalahkozanimivatudi
zabralcebrezustreznegageografskegapredznanjaalipoznavanjaznanostio okolju.Besedilojedobroure-
jenoinpodprtoz bogatimslikovnim,zlastifotografskimgradivom,karsevedapovečujeprivlačnostpublikacije
injonarediboljdostopnotudinepoznavalcu.Uporabljenaterminologijajejasnoobrazloženainpredstav-
ljapomembenprispevekk razvojustrokovnegainznanstvenegaizrazjanatempodročjutudiv mednarodnem
merilu.«
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Pub li ka ci jo kra si jo šte vil ne avtor ske foto gra fi je, ki pred stav lja jo tako avtoh to no pre bi vals tvo, vpeto
v tu ri stič no ponud bo, kot tež ko dosto pen viso ko gor ski svet, kate re ga obisk, kljub navi dez ni mno žič -
no sti, osta ja dome na raz me ro ma red kih izbran cev. Mno gi posnet ki nam ponu ja jo eks klu zivne pri zo re,
ob kate rih se zave mo, da kaj dosti viš je ne gre. S tem se odpi ra še ena dimen zi ja, na kate ro smo slo ven -
ski geo gra fi lah ko upra vi če no pono sni, tudi ob spo mi nu na našo žal že več kot dve deset let ji pokoj no
sta nov sko kole gi co Mari jo Fran tar (ro je no Sabo lek; 1956–1991), ki je že pred avto ri co mono gra fi je uti -
ra la pot vrhun ske mu slo ven ske mu žen ske mu alpi niz mu.

Dra go Klad nik

Franc Batič, Bori sla va Koš mrlj - Leva čič (ured ni ka):
Bo ta nič ni ter mi no loš ki slo var
Ljub lja na 2011: Inšti tut za slo ven ski jezik Fra na Ramov ša ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 650 stra ni, 210 slik,
veči no ma skic, 2 zem lje vi da, ISBN 978-961-254-342-6

Sek ci ja za ter mi no loš ke slo var je Inšti tu ta za slo ven ski jezik Fra na Ramov ša Znans tve no ra zi sko val -
ne ga cen tra Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti je konec leta 2011 izda la Bota nič ni ter mi no loš ki
slo var, s ka te rim posto po ma sestav lja mozaik ter mi no loš kih slo var jev za posa mez ne znans tve ne vede
ozi ro ma za dolo če na ožja področ ja, šir ši jav no sti, ali, v ne ka te rih pri me rih, zgolj spe cia li stom zani miva
stro kov na področ ja. Kljub že dobrim dvaj se tim tovrst nim delom pa je pot do obsež nej še ga pokri va -
nja znans tve ne ga in stro kov ne ga izraz ja veči ne znans tve nih dis ci plin še dol go traj na. Zago to vo se bo
raz teg ni la na več deset le tij, vmes pa bo tre ba poskr be ti še za poso do bi tve že obsto je čih slo var jev in odpra -
vo pomanj klji vo sti v njih. To je vse ka kor bis tve no bolj eno stav no v nji ho vih splet nih raz li či cah, kjer je
občut no olaj ša no tudi iska nje žele nih izra zov in poj mov, laž ja je tudi nji ho va med se boj na pri mer ja va.



Zara di tega je pri hod nost tovrst nih del prej kot v knjiž ni obli ki vide ti v elek tron skih izda jah. Te bodo
zago to vo raz kri le tudi šte vil ne nedo sled no sti in pomanj klji vo sti zno traj posa mez nih izdel kov, kot tudi
med deli raz lič nih dis ci plin, ki se doti ka jo isto vrst nih vse bin skih podro čij.

Na pobu do Bio teh niš ke fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni so v Sek ci ji za ter mi no loš ke slo var je po več
kot dese tih letih sode lo va nja z mi ko lo gi in bota ni ki sesta vi li obse žen slo var z več kot 6700 slo var ski -
mi sestav ki. Bota nič ni ter mi no loš ki slo var je zasno van kot nor ma tiv ni slo var, ki izha ja iz tra di cio nal ne ga
poj mo va nja bota ni ke in razen rast lin obrav na va tudi gli ve, cia no bak te ri je ter liša je. To pome ni, da upo -
šte va tudi miko lo gi jo, algo lo gi jo in lihe no lo gi jo. Bota nič ni izra zi in poj mi so pojas nje ni z de fi ni ci ja mi,
za posa mez ni mi raz la ga mi in ozna ka mi za podred ne ozi ro ma pri red ne poj me ter izra ze pa so z red -
ki mi izje ma mi nave de ne tudi angleš ke in nemš ke ustrez ni ce, v mno gih pri me rih tudi latin ske. Lah ko
gre za pra ve latin ske izra ze, ki so bili spre je ti v bo ta nič no latinš či no, ali za sodob ne pola ti nje ne izra ze.

V slo var ju so zaje ti izra zi in poj mi s po droč ja bota ni ke (na pri mer mor fo lo gi ja, fizio lo gi ja, eko logija,
fito ce no lo gi ja) in dru gih z bo ta ni ko pove za nih podro čij (na pri mer agro no mi ja, bio ke mi ja, bio teh no -
lo gi ja, geo lo gi ja, pedo lo gi ja). Če vsa obrav na va na področ ja raz vr sti mo po abe ced nem zapo red ju, dobi mo
nasled nji sez nam: agro no mi ja, algo lo gi ja, bio geo gra fi ja, bio ke mi ja, bio lo gi ja, bio teh no lo gi ja, bota nika,
brio lo gi ja, cito lo gi ja, eko lo gi ja, fito ce no lo gi ja, fito geo gra fi ja, fito pa to lo gi ja, fizi ka, fizio lo gi ja, gene tika,
geo lo gi ja, histo lo gi ja, hor ti kul tu ra, lesars tvo, lihe no lo gi ja, meteo ro lo gi ja, miko lo gi ja, orga no gra fi ja, paleo -
pa li no lo gi ja, pali no lo gi ja, pedo lo gi ja, raz mno že va nje, sin si ste ma ti ka, siste ma ti ka in vars tvo nara ve.

Iz bor posa mez nih izra zov teme lji na izbra nih stro kov nih ozi ro ma znans tve nih virih, pri čemer je
bilo upo šte va no onto loš ko nače lo z že ljo, da bi bili deli poj mov ne ga siste ma siste ma tič no zaje ti in kon -
si stent no pri ka za ni tudi s po ve za va mi med posa mez ni mi slo var ski mi član ki.

Glav ni pou da rek je na mor fo lo gi ji in raz mno že va nju viš jih rast lin. Rast li ne so obrav na va ne na rav -
ni celi ce, tkiv, orga nov, živ ljenj skih pro ce sov in eko si ste mov, gli ve pa pred vsem na mor fo loš ki in siste mat ski
rav ni. Slo var dopol nju je jo tri je sez na mi tuje je zič nih ustrez nic, v ka te rih so izho dišč ne tuje je zič ne obli -
ke. Gre torej za angleš ko–slo ven ski, nemš ko–slo ven ski in latin sko–slo ven ski sez nam ustrez nic. Sez na mi
upo rab ni ku omo go ča jo, da lah ko išče tudi v obrat ni sme ri in tako na pri mer za angleš ko ustrez ni co
naj de pri pa da jo či izraz v slo venš či ni.

Bo ta nič ni ter mi no loš ki slo var bi uteg nil biti zani miv tudi za geo gra fe, ki jih poglob lje no zani ma -
jo nara va, rast lin ska ode ja, rast li ne in nji ho ve last no sti. Tistim, ki se stro kov no ukvar ja jo s fi to geo gra fi jo,
pa bo zago to vo nepo greš lji vo delo za šir je nje znanj s po droč ja bota ni ke, znans tve ne dis ci pli ne, ki se
prav v fi to geo gra fi ji z geo gra fi jo naj te sne je in neloč lji vo pre ple ta. Tudi zato so v obeh slo var jih, geograf -
skem in bio loš kem, kar šte vil na gesla iden tič na, na pri mer čapa ral, gozd na meja, fri ga na, pali no lo gi ja,
pam pa, vege ta cij ska inver zi ja; seve da ima gesel ska raz la ga v bo ta nič nem slo var ju pra vi lo ma bio loš ki
pou da rek.

Če si podrob ne je ogle da mo gesla pod črko A, naj de mo nasled nja (bolj ali manj) iden tič na gesla:
abiot ski okolj ski dejav nik, abso lut na zrač na vla ga, absorp ci ja vode, abun dan ca (s tem, da je v geo graf -
skem slo var ju kot sopo men ka nave de na šte vilč nost, v bio loš kem pa pogost nost), aci do fil na rast li na,
aco nal na tla (v geo graf skem slo var ju aco nal na prst), adap ta ci ja, afo tič na cona, agro me lio ra ci ja, A-hori -
zont, akli ma ti za ci ja, aktiv na kislost tal (v geo graf skem slo var ju aktiv na kislost prsti), albe do, ale lo pa ti ja,
alleröd, alpin ska gozd na meja (v geo graf skem slo var ju zgor nja gozd na meja, ki je v bio loš kem slo var -
ju le sopo men ka), amik tič no jeze ro, ana sto mo za (v obeh slo var jih s po vsem raz lič ni ma pome no ma),
ane mo ho ri ja, antark tič na flor na oblast in nje na sopo men ka antark tis (s tem, da je v bo ta nič nem slo -
var ju pred nost ni ter min antark tič na flor na oblast, v geo graf skem pa antark tis), antro po ge na gozd na
meja (v geo graf skem slo var ju antro po ge na zgor nja gozd na meja), areal, argi lo ge ne za, asi mi la ci ja (v geo -
graf skem slo var ju asi mi la ci ja rast lin), aso cia ci ja (v geo graf skem slo var ju aso cia ci ja rast lin s pred nost nim
izra zom rast lin ska združ ba), atlan tik, atmos fe ra, avstra lis in nje na sopo men ka avstral ska flor na oblast
(s tem, da je v bo ta nič nem slo var ju pred nost ni ter min avstral ska flor na oblast, v geo graf skem pa avstra -
lis), avto morf na tla (v geo graf skem slo var ju avto morf na prst) in še azo nal na tla (v geo graf skem slo var ju
aco nal na prst).
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Nas ploh se ni mogo če zne bi ti vti sa, da smo šli pri slo ve nje nju izraz ja v geo graf skem slo var ju dlje
kot v bio loš kem, kar gre naj brž pri pi sa ti kon sen zual ni odlo či tvi obeh ter mi no loš kih in vseh treh geo -
graf skih redak tor jev pri konč ni jezi kov ni zasno vi Geo graf ske ga ter mi no loš ke ga slo var ja. Tako smo, če
osta ne mo pri črki A, v geo graf skem slo var ju dali pred nost izra zu kislo ljub na rast li na pred sopo menko
aci do fil na rast li na, v bo ta nič nem slo var ju pa je rav no obrat no, pri izra zu afo tič na cona je le v geo graf -
skem slo var ju nave de na sopo men ka neos vet lje na plast, prav tako pri izra zu argi lo ge ne za le v geo graf skem
sopo men ka ogli nje va nje, ki je celo pred nost na, podob no pa je tudi pri naj brž naj bolj zna nem izra zu
atmos fe ra, ki v bio loš kem slo var ju sploh nima slo ven ske ustrez ni ce ozrač je. Ta je v geo graf skem slo -
var ju celo pred nost na obli ka.

Tak šna nee not nost slo var jev sama po sebi ne bi bila prob le ma tič na, če ne bi šlo za dela istih izda -
ja te lja in založ ni ka, kar zmanj šu je spo ro čil nost, jezi kov no trd nost in repre zen ta tiv nost posa mez nih izra zov.
Tovrst no nee not nost gre zago to vo pri pi sa ti zaen krat pre ti ra no togim jezi kov nim pogle dom posa meznih
avtor jev, ki s svo jo name no ma avto ri ta tiv no držo pre pre ču je jo bolj dosled nej še jezi kov no poe no te nje.
Ker pa je avtor jev pred vi do ma več in so nji ho vi pogle di kaj raz no li ki, je tak šen redak cij ski poseg tako
rekoč nujen.

Če velja jezi kov no nedo re če nost in neus kla je nost pri pi sa ti v glav nem avtor ski neu klon lji vo sti (beri
samo vo lji), je povsem dru ga če z nee not no obli ko zapi sov posa mez nih gesel in dodat nih poja snil za nji -
ho vim raz la gal nim delom, za kar je odgo vor nost izključ no na stra ni izda ja te lja. Gre za rabo raz lič nih
pisav in črkov nih nizov v ge sel skem član ku, ki očit no ni dovolj pre miš lje na. Ta nee not nost se je še pose -
bej vpi jo če poka za la prav pri Bota nič nem ter mi no loš kem slo var ju, kjer so gesel ske raz la ge dosled no
zapi sa ne v (ne pri mer ni) leže či pisa vi; v geo graf skem slo var ju so na pri mer poda ne v po konč ni. Pisanje
defi ni cij v le že či pisa vi namreč zameg lju je pisa nje tak so nom skih imen (poi me no vanj sku pin orga niz -
mov), ki se vse lej piše jo leže če, s tem pa bis tve no zmanj šu je nji ho vo pre poz nav nost, kar je prob le ma tič no,
če vemo, da se leže če piše jo le ime na vrst in rodov, ne pa tudi dru žin in viš jih tak so nom skih kate gorij.

Ured ni ka slo var ja sta priz nan bota nik Franc Batič in uve ljav lje na ter mi no lo gi nja Bori sla va Koš mrlj -
Leva čič. Čeprav jo naj de mo tudi med glav ni mi sno val ci Geo graf ske ga ter mi no loš ke ga slo var ja in še
neka te rih del, lah ko Bota nič ni ter mi no loš ki slo var brez okle va nja raz gla si mo za nje no živ ljenj sko delo.
Kot pis cu teh vrstic in sou red ni ku Geo graf ske ga ter mi no loš ke ga slo var ja, ki je luč sve ta ugle dal leta 2005,
mi je namreč prav dobro zna na nje na zav ze tost in oseb na anga ži ra nost pri nasta ja nju Bio loš ke ga ter -
mi no loš ke ga slo var ja. O nje go vem postop nem »na pre do va nju« mi je, naj več krat pred »geo graf sko sejo«,
več krat pri po ve do va la, pri čemer je bilo prav dobro čuti ti nje no vzne se nost in zado voljs tvo v vlo gi pove -
zo val ke sicer ne pre več šte vil ne eki pe stro kov nih pis cev, ki jim poleg Koš mrlj - Leva či če ve v vlo gi idej ne
sno val ke slo var ja in soob li ko val ke defi ni cij pri pa da vlo ga avtor jev slo var ja. Ob Koš mrlj - Leva či če vi in
sou red ni ku Fran cu Bati ču so to Alek sa Cimer man, Nada Goga la, Gorazd Kosi, Andrej Mar tin čič, Andrej
Seliš kar, Alojz Šer celj in Boris Turk.

Dra go Klad nik

Acta geo grap hi ca Slo ve ni ca/Geo graf ski zbor nik 51-1 in 51-2
Ljub lja na 2011: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, soza lož nik SAZU, 432 strani,
ISSN 1581-6613

Re vi ja v let ni ku 51 pri na ša kar dvaj set znans tve nih pris pev kov, devet v prvi in enajst v dru gi šte -
vil ki. To je naj več do sedaj in je odraz pove ča nja šte vi la pro šenj za obja vo tako doma čih kot tujih avtor jev,
po uspe šnem med na rod nem pre bo ju revi je ob nje ni uvr sti tvi v ScienceCitationIndexExpanded (glej
Geo graf ski vest nik 80-1, str. 150–151) in po pri do bi tvi fak tor ja vpli va (glej Geo graf ski vest nik 82-1,
str. 118). Več je pov pra še va nje po obja vah je vpli va lo tudi na uved bo novo sti, to je tako ime no va ne »po -
seb ne šte vil ke« (Specialissue), ki bo zno traj red nih izdaj pri na ša la temat sko zaklju če ne pris pev ke. Dru ga
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šte vil ka tako pri na ša šest pre tež no tujih pris pev kov s po droč ja geo tu riz ma. Poleg geo tu riz ma pred stav -
lje ni let nik pri na ša še pris pev ke s po dro čij: geo gra fi je narav nih nesreč, kra so slov ja, vars tva geo graf ske ga
oko lja, hidro geo gra fi je, geo gra fi je pro me ta in pre bi vals tva, regio nal ne ga raz vo ja, geo gra fi je pode že lja
in narav ne dediš či ne.

Prvo šte vil ko zače nja pris pe vek ‘Ško da zara di narav nih nesreč v Slo ve ni ji in sve tu med leto ma 1995
in 2010’, ki sta ga napi sa la Mati ja Zorn in Blaž Komac (oba Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC
SAZU). Avtor ja pred stav lja ta ško do po posa mez nih vrstah narav nih nesreč v Slo ve ni ji in sve tu v zad -
njem deset let ju in pol. Glo bal no so izpo stav lje ne regio nal ne raz li ke gle de viši ne ško de in žrtev, na pri me ru
Slo ve ni je pa so regio nal ne raz li ke pred stav lje ne po sta ti stič nih regi jah. Sle di pris pe vek Stan ke Šebe la
(In šti tut za razi sko va nje kra sa ZRC SAZU) in Jane za Tur ka z na slo vom ‘Zna čil no sti tem pe ra tu re zra -
ka v Po stojn skem in Pred jam skem jam skem siste mu’, ki pred stav lja tem pe ra tur ne zna čil no sti v raz lič nih
delih jam ske ga siste ma na pod la gi sicer krat ko traj nih (le nekaj let nih) meri tev. Tret ji je pris pe vek Dra -
ga na Doli na ja (Naravoslovno-ma te ma tič na fakul te ta Uni ver ze v No vem Sadu) in osta lih z na slo vom
‘Lim no loš ke zna čil no sti, vod ni režim in prob le mi kako vo sti vode aku mu la cij ske ga jeze ra Bor ko vac (Vojvo -
di na, Srbi ja)’ o mož no stih eko loš ke sana ci je jeze ra in pre pre če va nju evtri fi ka ci je ter o šir ših vpra ša njih
uprav lja nja z vod ni mi viri. Četr ti je pris pe vek Davi da Bole ta (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC
SAZU) z na slo vom ‘Spre mem be v mo bil no sti zapo sle nih: pri mer jal na ana li za mobil no sti delav cev v naj -
več ja zapo sli tve na sre diš ča Slo ve ni je med leto ma 2000 in 2009’, ki pri ka zu je spre mem be v re la ci jah
mobil no sti zapo sle nih med izvor ni mi in cilj ni mi obči na mi. Rezul ta ti kaže jo, da se je znat no pove čal
tako obseg mobil no sti zapo sle nih kot sme ri nji ho vih rela cij, kar je lah ko rezul tat izgrad nje avto cest ne
infra struk tu re. Sle di pris pe vek Nike Raz pot nik Visko vić (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU)
z na slo vom ‘Pro stor ska utes nje nost kme tij na obmest nih območ jih’, ki na pri me ru nase lja Moste pri
Komen di pred stav lja aktual no prob le ma ti ko obmest nih kme tij, ki se soo ča jo s pro stor sko sti sko, s spo -
ri z nek meč kim pre bi vals tvom in z ovi ra mi v pro met ni dostop no sti. Šesti je pris pe vek Ive Rech ner Dike
(Fa kul te ta za polje dels tvo Uni ver ze v Za gre bu) in osta lih z na slo vom ‘Vred no te nje kul tur ne kra ji ne in
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mož no sti za pri hod nji raz voj – štu di ja pri me ra na oto ku Krku (Hr vaš ka)’ o na či nu vred no te nja kul -
tur ne pokra ji ne za potre be nje ne ga varo va nja. Nasled nji je pris pe vek Saše Štraus (Pan vi ta) in osta lih
z na slo vom ‘Eko loš ko kme tijs tvo kot mož nost za raz voj šir ših zava ro va nih obmo čij’, v ka te rem je izpo -
stav lje no, da se cilji eko loš ke ga kme tijs tva skla da jo s ci lji zava ro va nih obmo čij. Osmi je pris pe vek Mate je
Šmid Hri bar (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) in Anke Lisec (Fakul te te za grad be niš -
tvo in geo de zi jo Uni ver ze v Ljub lja ni) z na slo vom ‘Vlo ga inven ta ri za ci je in tipi za ci je pri učin ko vi tem
varo va nju dre ve sne dediš či ne v po kra ji ni: dre ve sna dediš či na v Ka ra van kah’ v ka te rem je pred stav ljen
»na pre den« pri stop inven ta ri za ci je narav ne in kul tur ne dediš či ne ob upo ra bi GIS-ov. Pris pev ke v prvi
šte vil ki zaklju ču je čla nek Aloi sie Gomez Sego vie z na slo vom ‘Pro stor ska razi ska va peruj skih pri se ljen -
cev v San tia gu’, ki pred stav lja rezul ta te social no-pro stor ske razi ska ve peruj skih pri se ljen cev v čil skem
glav nem mestu.

Dru go šte vil ko zače nja pris pe vek Uro ša Ste pi šni ka (Fi lo zof ska fakul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni) z na -
slo vom ‘Se di men ti v udor ni cah na Kra su, Slo ve ni ja’, ki obrav na va pred vsem mor fo ge net ski raz voj dna
udor nic. Sle di mu pris pe vek Mit je Skud ni ka in Gala Kušar ja (oba Goz dar ski inšti tut Slo ve ni je) z na -
slo vom ‘Upo ra ba 3d pro ce sne ga mode la za dolo či tev goz dov, ki varu je jo pred skal ni mi podo ri – pri mer
Kam niš ke Bistri ce’. Prob le ma ti ka skal nih podo rov je bila v re vi ji v zad njih letih že več krat obrav na vana
(šte vil ke 42, 44-2, 45-2). Tokrat je bil njen namen pri mer ja va med mode li ra nim območ jem varo valnih
goz dov in sub jek tiv no kar ti ra nim območ jem varo val ne funk ci je goz dov. Kot je zna čil no za podob ne
štu di je, je priš lo do dolo če nih odsto panj (v do lo če nih seg men tih tudi do polo vi ce). Tret ji je pris pe vek
Ale ša Smre kar ja (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) z na slo vom ‘Od dekla ra tiv ne do dejan -
ske okolj ske oza veš če no sti na pri me ru Ljub lja ne’. Avtor ugo tav lja, da veči na lju di nače lo ma pod pi ra
varo va nje oko lja, še zla sti dekla ra tiv no, saj je to tudi druž be no zaže le no deja nje, a ko se soo či jo z ome -
ji tva mi, ki bi pose gle v nji hov način živ lje nja v ob li ki ome je va nja nji ho vih aktiv no sti ali pove ča nja stroš kov,
ta vne tost hitro popu sti. Četr ti je pris pe vek Mar ja na Rav bar ja (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC
SAZU) z na slo vom ‘Us tvar jal ne social ne sku pi ne v Slo ve ni ji: pris pe vek k geo graf ske mu prou če va nju
člo veš kih virov’. Avtor ana li zi ra pro stor sko raz pro stra nje nost ustvar jal nih pokli cev v Slo ve ni ji, pri čemer
ugo tav lja va veli ko nee na ko mer nost, ter izpo stav lja, da so območ ja z vi so kim dele žem ustvar jal nih pokli -
cev bolj ino va tiv na ter eko nom sko- in druž be no ra zvoj no uspe šnej ša. Red ne pris pev ke zaklju ču je pris pe vek
Vesne Lukić (beo graj ski Cen ter za demo graf ska razi sko va nja) in Bran ka Tosića (Geo graf ska fakul te ta
Uni ver ze v Beo gra du) z na slo vom ‘Dnev ne migra ci je – podob no sti in raz li ke med Srbi jo in Slo ve ni jo’.
Izpo stav lje ne so spre mem be v ob se gu, sme reh in struk tu ri dnev nih migra cij v Sr bi ji ter med se boj na
odvi snost med dnev ni mi migra ci ja mi in dru gi mi demo graf ski mi ter social no-eko nom ski mi raz voj ni -
mi pro ce si.

Dru gi del dru ge šte vil ke sestav lja jo temat sko zao kro že ni pris pev ki v »po seb ni šte vil ki«, ki jih združuje
področ je geo tu riz ma. Gre za vab lje ne pris pev ke iz kon fe ren ce o geo tu riz mu Geotrends, ki je avgu sta 2010
pote ka la v No vem Sadu. V uvod nem pris pev ku z na slo vom ‘Geo tu ri zem – kra tek uvod’ so Tho mas A.
Hose (Rock hounds Wel co me) in osta li zapi sa li, da je geo tu ri zem rela tiv no nova obli ka turiz ma s pou -
dar kom na geo mor fo loš ki in geo loš ki dediš či ni, ki ima še velik turi stič ni poten cial. Isti avtor je napi sal
tudi nasled nji pris pe vek z na slo vom ‘An gleš ki izvor geo tu riz ma (kot motor za ohra nja nje neži ve nara -
ve) in pomen v so dob nih štu di jah’, v ka te rem obrav na va sam kon cept geo tu riz ma ter zgod nje obli ke
ohra nja nja neži ve nara ve v An gli ji. Sle di pris pe vek Miro sla va D. Vuji čića (Naravoslovno-ma te ma tič na
fakul te ta Uni ver ze v No vem Sadu) in osta lih z na slo vom ‘Mo del za pred hod no vred no te nje geo loš ke
dediš či ne in nje go va a pli ka ci ja na Fruš ki gori kot poten cial ni geo tu ri stič ni desti na ci ji v Sr bi ji.’ Namen
vred no te nja neži ve narav ne dediš či ne je pomoč pri nje nem sona rav nem uprav lja nju. Gre za dru gi pris -
pe vek o  vred no te nju geo mor fo loš ke/geo loš ke dediš či ne v  re vi ji v  dveh letih (glej šte vil ko 50-2,
str. 295–319). Sle di pris pe vek Li Yi-Pin ga in Yim mei Luka (oba Uni ver za v Hong Kon gu) z na slo vom
‘Vpliv Četr tih Vzhod noa zij skih iger na udejs tvo va nje pre bi val cev v re krea tiv nih špor tih in tele sni aktiv -
no sti – pri mer Macaa (Ki taj ska)’, ki po tema ti ki ne sodi v ta sklop in ga bi bilo bolj primer no vključi ti
med red ne član ke. Nasled nji je čla nek Djor dji je A. Vasi lje vića (Naravoslovno-ma te ma tič na fakul te ta

97

Geografski vestnik 84-2, 2012 Književnost



98

Književnost Geografski vestnik 84-2, 2012

Uni ver ze v No vem Sadu) in osta lih z na slo vom ‘Puh li ca napro ti (geo)tu riz mu – pri mer puh li ce v Voj -
vo di ni (se ver ne Srbi ja)’. Puh li ca v Voj vo di ni ima velik razi sko val ni pomen, saj nje ni pre re zi omo go ča jo
vpo gled v pa le oo ko lje več sto tisoč let v na zaj. Čla nek obrav na va mož no sti nje ne »upo ra be« ne le v znans -
tve ne pač pa tudi geo tu ri stič ne name ne. Zad nji je pris pe vek Bla ža Koma ca (Geo graf ski inšti tut Anto na
Meli ka ZRC SAZU) in osta lih z na slo vom ‘Iz gu ba narav ne dediš či ne z geo mor fo loške perspek ti ve –
ali geo morf ni pro ce si obli ku je jo ali uni ču je jo narav no dediš či no’ v ka te rem avtor ji na več pri me rih iz
Slo ve ni je disku ti ra jo o tem, ali je tre ba geo mor fo loš ko dediš či no zava ro va ti pred geo morf ni mi pro ce -
si, ali pa so ti in s tem stal no geo morf no preob li ko va nje, del te dediš či ne.

Kot vsi let ni ki revi je od leta 1995 (let nik 35), je tudi tokrat ni pro sto dosto pen na splet ni stra ni:
http://ags.zrc-sazu.si/. Poleg tega je revi ja dostop na še prek neka te rih dru gih splet nih por ta lov: Geos-
ciencee-Journals (http://pa leo po lis.re di ris.es/geos cien ces/), Googlescholar (http://scho lar.goo gle.si/) in
EBSCOhost (http://www.ebs co host.com/) ter v di rek to ri ju pro sto dostop nih znans tve nih revij DOAJ
(Directoryofopen-accessjournals; http://www.doaj.org/) in Digi tal ni knjiž ni ci Slo ve ni je (http://www.dlib.si).

Ma ti ja Zorn

Rok Ciglič, Dra go Per ko, Mati ja Zorn (ured ni ki):
Geo graf ski infor ma cij ski siste mi v Slo ve ni ji 2011–2012
GIS v Slo ve ni ji 11
Ljub lja na 2012: Založ ba ZRC, 246 stra ni, ISBN 978-961-254-382-2
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25. sep tem bra 2012 je Znans tve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti
ozi ro ma nje go va inšti tu ta Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka in Inšti tut za antro po loš ke in pro stor ske
štu di je v so de lo va nju z Od del kom za geo gra fi jo Filo zof ske fakul te te Uni ver ze v Ljub lja ni, Zve zo geografov



Slo ve ni je in Zve zo geo de tov Slo ve ni je orga ni zi ral enaj sti bie nal ni sim po zij »Geo graf ski infor ma cij ski
siste mi v Slo ve ni ji«. Ob tej pri li ki je ob izda ja teljs tvu Geo graf ske ga inšti tu ta Anto na Meli ka ZRC SAZU
in soiz da ja teljs tvu Inšti tu ta za antro po loš ke in pro stor ske štu di je ZRC SAZU, Zve ze geo gra fov Slo venije
in Zve ze geo de tov Slo ve ni je izš la mono gra fi ja z na slo vom »Geo graf ski infor ma cij ski siste mi v Slo veni -
ji 2011–2012«, kot enaj sta šte vil ka mono graf ske zbir ke »GIS v Slo ve ni ji«.

To krat na mono gra fi ja vse bu je 27 znans tve nih in stro kov nih pogla vij ter je že enaj sta v zbir ki mono -
gra fij, ki od leta 1992 bie nal no pred stav lja jo vsa ko krat ni pre sek dve let ne ga znans tve ne ga, stro kov ne ga
in peda goš ke ga dela na področ ju raz vo ja ter upo ra be geo graf skih infor ma cij skih siste mov v Slo ve ni -
ji. Šte vi lo avtor jev (se dem de set) in nji ho va poklic na raz no li kost daje ta vpo gled v raz mah tovrst nih razi skav
in raz šir je nost, lah ko bi rekli celo nepo greš lji vost nji ho ve upo ra be. V vseh knji gah je bilo sku paj objav -
lje nih že prek tri sto pris pev kov.

Na sli kah 1–3 je krat ka ana li za spre mi nja nja struk tu re pris pev kov s treh vidi kov: raz mer ja med
‘teo re tič ni mi’ in ‘a pli ka tiv ni mi’ pris pev ki, raz mer ja med ‘znans tve ni mi’ in ‘stro kov ni mi ozi ro ma pre -
gled ni mi’ pris pev ki ter raz mer ji med pris pev ki z raz lič nih geoin for ma cij skih podro čij. Raz mer je med
‘teo re tični mi’ in ‘a pli ka tiv ni mi’ pris pev ki (sli ka 1) je bilo do leta 2004 veči no ma urav no te že no, nato
pa (z iz je mo dese te knji ge, 2009–2010) opa ža mo stop nje va nje pre vla de ‘a pli ka tiv nih’ del. V to krat ni
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Slika 1:Spreminjanjerazmerjamed‘teoretičnimi’in‘aplikativnimi’prispevki.



knji gi ponovno bele ži mo zmanj ša nje raz ko ra ka med znans tve ni mi in stro kov ni mi pris pev ki (sli ka 2),
gle de zasto panosti posa mez nih geoin for ma cij skih podro čij (sli ka 3), pa tudi za tokrat no knji go drži
trend upa da nja vsebin s po droč ja pro stor skih podat kov ter pre vla da pris pev kov o pro stor sko-ča sovnih
ana li zah in mode liranju.

Med pris pev ki je kar nekaj tak šnih, ki se ukvar ja jo s preu če va njem narav nih nesreč. Mar ko Komac
(Geo loš ki zavod Slo ve ni je) in osta li piše jo o sprem lja nju pla ze nja s po moč jo InSar in GPS meri tev, Andrej
Ceglar (Bio teh niš ka fakul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni) in osta li pa o raz vo ju siste ma za sprem lja nje suš.
Dva pris pev ka govo ri ta o po pla vah. Mihae la Tri glav Čeka da (Geo det ski inšti tut Slo ve ni je) in Mati ja
Zorn (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) piše ta o mož no sti upo ra be nemer skih foto gra -
fij za dolo ča nje poplav nih obmo čij, Tat ja na Velja nov ski in Žiga Kokalj (oba Inšti tut za antro po loš ke in
pro stor ske štu di je ZRC SAZU) pa pred stav lja ta kar ti ra nje poplav na pod la gi letal skih posnet kov. Z vo -
da mi se ukvar ja ta še pris pev ka Kat je Mila vec in Timo te ja Ver bovš ka (Na ra vo slov no teh niš ka fakul te ta
Uni ver ze v Ljub lja ni) o vred no te nju izbra ne ga vodo no sni ka za pri do bi va nje toplot ne ener gi ja ter pris -
pe vek Mate ja Breg Valja vec (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) in osta lih o re gi stru virov
one sna že va nja vodo no sni kov v oko li ci Ljub lja ne. Za fizič no ozi ro ma regio nal no geo gra fi jo so zani mivi
pris pe vek Mau ra Hrva ti na in Dra ga Per ka (oba Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) o uporab -
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znanstveni prispevki strokovni/pregledni prispevki

Slika 2:Spreminjanjerazmerjamed‘znanstvenimi’in‘preglednimi’prispevki.



no sti topo graf ske ga indek sa za mor fo loš ko ana li zo površ ja, pris pe vek Roka Cigli ča in Dra ga Per ka (oba
Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) o pre ver ja nju pokra jin skih tipov s po moč jo GIS-ov ter
pris pe vek Sama Drob ne ta (Fa kul te ta za grad be niš tvo in geo de zi jo Uni ver ze v Ljub lja ni) in Moj ce Maje
Lavrič o spre mem bah funk cij skih regij v Slo ve ni ji v zad njem deset let ju. S pre bi vals tvom ozi ro ma nase -
lji se ukvar ja jo pris pe vek Tat ja ne Velja nov ski (In šti tut za antro po loš ke in pro stor ske štu di je ZRC SAZU)
in osta lih o ugo tav lja nju pose li tve nih spre memb v slu mu v Nai ro bi ju (Ke ni ja) na pod la gi daljin ske ga
zaz na va nja, pris pe vek Kat je Milost in Toma ža Podob ni kar ja (In šti tut za antro po loš ke in pro stor ske štu -
di je ZRC SAZU) o ugo tav lja nju polo ža ja nase lij v Prek mur ju na pod la gi zgo do vin ske ga kar to graf ske ga
gra di va ter pris pe vek Kse nje Žagar (Geo det ski inšti tut Slo ve ni je) in osta lih o kar ti ra nju rom skih naselij.
Raba tal je osred nja tema pris pev ka Bla ža Bar bo ri ča (Geo det ski inšti tut Slo ve ni je) in osta lih o preuče -
va nju spre memb rabe tal z upo ra bo zgo do vin skih zem lje vi dov ter pris pev ka San di ja Ber ka (Geo det ski
inšti tut Slo ve ni je) in osta lih o proi zvod ni spo sob no sti zem ljišč. O ana li zi sodob nih dnev nih migra cij
piše Samo Drob ne (Fa kul te ta za grad be niš tvo in geo de zi jo Uni ver ze v Ljub lja ni), o mo de li ra nju poten -
cial nih poti v pre te klo sti pa Dimi trij Mle kuž (Fi lo zof ska fakul te ta Uni ver ze v Ljub lja ni). Nepo sred no
s kar to gra fi jo ozi ro ma vizual ni mi pri ka zi se ukvar ja jo pris pe vek Jože ta Bučar ja in Duša na Petro vi ča
(oba Fakul te ta za grad be niš tvo in geo de zi jo Uni ver ze v Ljub lja ni) o iz de la vi tri raz sež nost ne ga (3R) topo -
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Slika 3:Spreminjanjerazmerjamedprispevkigledenaobravnavanopodročjegeoinfomatike.
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graf ske ga zem lje vi da, pris pe vek Dea na Šopi ča (Harp ha Sea) in osta lih o upo ra bi 3R pri ka zov za prostorsko
pla ni ra nje, pris pe vek Igor ja Kar nič ni ka (Geo det ski inšti tut Slo ve ni je) in osta lih o iz de la vi elek tron skih
navi ga cij skih zem lje vi dov, pris pe vek Dar ka Jezerš ka (Harp ha Sea) in osta lih o 3R GIS-u za pod po ro
gasil cem ob inter ven ci jah ter pris pe vek Igor ja Biz ja ka (Ur ba ni stič ni inšti tut Repub li ke Slove ni je) o upo -
rab no sti Googlovih zem lje vi dov za pri ka zo va nje in vna ša nje podat kov. Daljin sko zaz na va nje je osred nja
tema pris pev ka Mihae le Tri glav Čeka da (Geo det ski inšti tut Slo ve ni je) in osta lih o pr vem vse dr žav nem
laser skem ske ni ra nju Slo ve ni je, pris pev ka Moj ce Kosma tin Fras (Fa kul te ta za grad be niš tvo in geo de -
zi jo Uni ver ze v Ljub lja ni) in osta lih o de jav no stih Slo ve ni je pri opa zo va njih Zem lje, pris pev ka Ale ša
Urbi ča (Za va ro val ni ca Mari bor) in osta lih o upo rab no sti daljin ske ga zaz na va nja v za va ro val niš tvu ter
pris pev ka Deja na Gri gil la (Fa kul te ta za grad be niš tvo in geo de zi jo Uni ver ze v Ljub lja ni) in Urše Kanjir
(In šti tut za antro po loš ke in pro stor ske štu di je ZRC SAZU) o sa mo dej nem zaje ma nju stavb na pod la -
gi letal skih posnet kov in lidar skih podat kov. Upo rab nost GIS-a pri ohra nja nju stavb ne dediš čine je
osred nja tema pris pev ka Tine Žer jal in osta lih (Harp ha Sea), upo ra ba geo ra dar ja za evi den ti ra nje pozemne
infra struk tu re pa je osred nja tema pris pev ka Bran ka Muši ča (Fi lo zof ska fakul te ta Uni ver ze v Ljub lja -
ni) in osta lih.

Tudi ob tokrat ni mono gra fi ji lah ko ugo to vi mo, da se upo ra ba geo graf skih infor ma cij skih siste mov
v Slo ve ni ji stop nju je, še ved no pa osta ja, kar so zapi sa li ured ni ki osme knji ge, da »… rabaGIS-ovv Slo-
venijiostajav velikimerizaprtav okvireposameznihstrokaliustanovinjetorejšemaloizkoriščenamožnost
ugodnihučinkovmedsebojnegasodelovanjamedstrokamiinmedustanovami …«. Tako tudi po tokrat -
ni mono gra fi ji osta ja želja po »…zmanjšanjuzaprtostitegadelovnegapodročjav okvireposameznihstrok
aliustanov …«.

Več podat kov o knjiž ni zbir ki ponu ja nje na splet na stran: http://giam.zrc-sazu.si/giss.
Ma ti ja Zorn

Blaž Repe, Robert Brus:
Ka li for ni ja
Vod ni ki Ljub ljan ske ga geo graf ske ga druš tva, Ame ri ka
Ljub lja na 2012: Ljub ljan sko geo graf sko druš tvo, Založ ba ZRC, 211 stra ni, ISBN 978-961-254-361-7

Ljub ljan sko geo graf sko druš tvo že vrsto let uspe šno orga ni zi ra kako vost ne ekskur zi je v dele sve ta,
ki pri teg ne jo s svo jo geo graf sko in temat sko poseb nost jo. Nekak šna stro kov na obve za pa je, da po vsaki
od teh poto vanj nasta ne pri ro čen vod nik o zna čil no stih obi ska ne ga območ ja.

Av tor ja vod ni ka, ki sta konec apri lu in v za čet ku maju 2011 vodi la ekskur zi jo, sta posku ša la združi ti
urba no in narav no podo bo zahod ne ga dela ZDA. Urba ne mu oko lju se je v Ka li for ni ji tež ko izog ni ti,
jedro poto va nja pa je bilo kljub temu spoz na va nje raz no li ko sti dre ve snih vrst v na cio nal nih par kih tega
dela ZDA.

Vod nik po Kali for ni ji je najob sež nej še delo iz sklo pa Vod ni kov Ljub ljan ske ga geo graf ske ga društva.
Nje go va že uve ljav lje na temat ska raz de li tev se prič ne z uvo dom, nada lju je pa z na job sež nej šim poglav -
jem o na rav nih zna čil no stih obrav na va ne ga območ ja, zgo do vi ni, pre bi vals tvu ter gos po dars tvu. Avtor ja
v po seb nih poglav jih naka že ta mogo čo pri hod nost Kali for ni je, podrob no opi še ta pri po ro če no pot, ki
so jo pre po to va li ude le žen ci ekskur zi je ter nave de ta sez nam virov in lite ra tu re.

Bra lec se že v uvo du sez na ni z os nov ni mi podat ki o Ka li for ni ji, sta ti stič ni mi, kot tudi »no vo dob -
ni mi« zna čil nost mi, pri dob lje ni mi v 19. in 20. sto let ju. Prav sled nji daje jo Kali for ni ji pose ben sta tus
v Ame ri ki in sve tu. Tam so odpr li prvo kinod vo ra no, izde la li prvo raču nal niš ko miš ko, od tam izvi -
ra jo jeans hla če, lete či »friz bi ji«, lut ka Bar bie, video igri ce ter neslav ni rekord po šte vi lu izbra ne loka ci je
za samo mor, ki ga ima most Gol den Gate. Na kon cu poglav ja se avtor ja pri srč no zah va li ta vsem, ki so
sode lo va li pri nastan ku vod ni ka.



V po glav ju o na ra vi je podrob na raz čle ni tev geo loš kih, rast lin skih, žival skih in pod neb nih zna čil -
no sti. Ni slu čaj no, da je tam ustvar jal John Muir, »oče narod nih par kov«, ki je s svo jim zav ze ma njem
za ohra ni tev in spoz na va nje nara ve pri po mo gel k us ta no vi tvi narod nih par kov v Ka li for ni ji. Sle di poglav -
je o zgo do vi ni, z opi som obdob ja pred pri ho dom Evro pej cev. Sle di jo opi si obdob ja špan ske in mehiš ke
nad vla de, osa mos vo ji tev Kali for ni je ter sodob na Kali for ni ja v zad njih sto letih. Naj več ji zgo do vin ski
pečat je pusti lo odkrit je zla ta leta 1848, kar je ime lo za posle di co veli kan sko pove ča nje pre bi vals tva in
pose lje va nje novih oze melj. Poglav je o pre bi vals tvu ori še zna čil no sti in posle di ce zgo do vi ne pri se lje -
va nja. Z do mo va njem naj več je kitaj ske in mehiš ke skup no sti izven ozem lja matič nih držav ter rast jo
šte vi la pre bi val cev kljub gos po dar ski stag na ci ji, sim bo li zi ra rasno pestrost in pomen pri se lje va nja. Kali -
for ni ja je poseb nost tudi v gos po dars tvu: sre diš če film ske indu stri je, Sili ci je va doli na z elek tron sko, zla sti
raču nal niš ko indu stri jo, kme tijs tvo v Osred nji doli ni ter rud na bogas tva so le najz na čil nej ši pri me ri.
Avtor ja v lo če nem poglav ju ori še ta mogo čo pri hod nost Kali for ni je, ki še ved no velja za obljub lje no deže -
lo; če ne dru ga če, pa vsaj pre go vor no. Naka že ta prob le ma ti ko pre na se lje nih urba nih obmo čij, viso ke
cene nepre mič nin, nepreu dar no pora bo narav nih virov, zla sti vode in naza do va nje neka te rih indu strijskih
panog. S pri čo tega čaka jo Kali for ni jo neiz bež ne spre mem be v na či nu živ lje nja. V pred zad njem poglav -
ju je na sko raj sto tih stra neh opi sa na devet dnev na pot ekskur zi je, ki bral cu s šte vil ni mi foto gra fi ja mi
pri ča ra čudo vi to nara vo in ame riš ki način živ lje nja. Sle di še sez nam virov in lite ra tu re, ki je bila upo -
rab lje na pri nasta ja nju vod ni ka, more bit nim upo rab ni kom pa lah ko slu ži kot doda ten vir podat kov.

Ka li for ni ja je prav goto vo sino nim za tako ime no va ni ame riš ki način živ lje nja, ki ga naj po go ste je
vidi mo in sli ši mo prek radij skih ali tele vi zij skih kana lov ter v na ku po val nih cen trih in zaba viš čih. Ven -
dar je v Ka li for ni ji tudi pre kra sna nara va, veli ko je zaš či te nih obmo čij. In prav to dvoj nost, lah ko pa
tudi tiso čer nost Kali for ni je, posku ša zaje ti vod nik Ljub ljan ske ga geo graf ske ga druš tva. Gre za zelo pou -
čen in lepo ber ljiv pri po mo ček za vsa ke ga obi sko val ca, ki prvič potu je na skraj ni ame riš ki zahod ali
pa posa mez ni ka, ki želi pove ča ti vede nje ozi ro ma pote ši ti razi sko val ne ga duha.

Pri mož Gaš pe rič
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Dra go Klad nik (ured nik):
Slo ve ni ja VI
Ek skur zi je Ljub ljan ske ga geo graf ske ga druš tva
Ljub lja na 2012: Ljub ljan sko geo graf sko druš tvo, Založ ba ZRC, 146 stra ni, ISBN 978-961-254-395-2

Ljub ljan sko geo graf sko druš tvo ima boga to tra di ci jo orga ni zi ra nja ekskur zij. Ohra nja ti mu uspe -
va tra di ci jo, da so prav vse izve de ne ekskur zi je pred stav lje ne v vod nič kih. Letos je izšel že šesti vod ni ček
z opi si ekskur zij po Slo ve ni ji.

Ne ka te re ekskur zi je so izra zi to temat sko obar va ne in so bolj kot geo graf ske bio loš ke ozi ro ma zgodo -
vin ske, kar velja za spoz na va nje veli kih zve ri v di nar skih goz do vih Meni ši je in sez na nja nje z utrd ba mi
Alp ske ga zidu ob nek da nji rapal ski meji. Preo sta le ekskur zi je so bolj kla sič no geo graf ske, pri čemer velja
izpo sta vi ti pred vsem tisto, ki nas podrob no sez na nja z vzro ki in posle di ca mi ujm v Po ko kr ju in Zgor -
nji Savinj ski doli ni. Na njej se zago to vo zave mo, kako zelo ran ljiv je člo vek, kar gre vsaj delo ma pri pi sa ti
nje go ve mu čeda lje manj še mu upo šte va nju narav nih zako ni to sti, ki mesto ma že meji na pod ce nje vanje.

Ek skur zi je so bile izve de ne med sep tem brom 2010 in novem brom 2011; prav vse v je sen skem času.
V vod nič ku pred stav lje na območ ja so v gro bem raz vrš če na od jugo za ho da pro ti seve ro vz ho du od te »ideal -
ne« sme ri pa so opaz ni odklo ni pro ti juž nim in sever nim mejam drža ve. Za neka te re ekskur zi je je zna čil no,
da vklju ču je jo dalj še ali kraj še pohod ne odse ke, tisti po Tigrov ski poti in Dobrov ljah bi lah ko ozna či li
za izra zi to pohod niš ki. S tem je na nek način vzpo stav ljen nov stan dard teren ske ga spozna va nja Slo -
ve ni je, ki vsaj na posa mez nih odse kih teme lji na peša če nju in zelo podrob nih ogle dih. Ude le žen ci ekskur zij
seve da pot med posa mez ni mi posta ja mi še ved no naj več krat pre ma gu je jo z av to bu snim pre vo zom, ki
je še ved no nujen tudi za pre voz do izho dišč nih postaj in od zad njih postaj pro ti domu.

Vod ni ček pred stav lja opi se z sed mih ekskur zij. Prvi opis z na slo vom »Po Tigrov ski poti in čez Brža -
ni jo v Is tro« avtor ja Fran ca Maleč kar ja opi su je Kraš ki rob ozi ro ma Breg ali Brža ni jo; luska sto zgra je nem
pre ho du med apnen ča sto Socerb sko-Pod gor sko pla no to in Kopr skim pri mor jem ozi ro ma Šavri ni jo.



Na območ ju med povir jem Glinš či ce in izvi rom Osap ske reke nudi poglob ljen opis sed mih postaj na
poti: vas Ociz la, Oci zelj ske ponik ve in Bla žev spod mol, Mele to va in Miš ko to va jama, vas Socerb z gra -
dom, Sve ta jama, vala pri Kastel cu, vas Osp in zatrep Osap ske reke z jamo Grad.

Dru gi opis z na slo vom »Bre ginj ski kot«, ki sta ga napi sa la Aljaž Celarc in Tea Erja vec se osre do to -
ča na Bre ginj ski kot, skraj ni zahod ni del drža ve, pri čemer je edi ni del Beneš ke Slo ve ni je v ma tič ni drža vi.
Na območ ju Bre ginj ske ga kota, ki so ga odlo čil no zaz na mo va li potre sa leta 1976 in Pra po do lja, so na
poti podrob no opi sa ne šti ri posta je: raz gled na toč ka v Bre gi nju, Etno-voj na zbir ka Mazo ra in Bre ginj -
ski muzej, vas Log je ter zavoj Nadi že pri Robi ču.

Tret ji opis z na slo vom »Ve li ke zve ri dinar skih goz dov na Meni ši ji« avtor ja Mihe Krof la opi su je temelj -
ne bio loš ke zna čil no sti veli kih zve ri, uprav lja nje z  nji mi, nji ho vo ogro že nost in nji hov habi tat ter
pre poz na va nje posred nih zna kov nji ho ve pri sot no sti. Podrob ne je so opi sa ne šti ri posta je: med ved ji brlog,
iska nje sle di veli kih zve ri, ostan ki ple na vol kov in krmiš če za med ve de.

Če tr ti opis z na slo vom »Alp ski zid« avtor ja Gre ga Žor ža opi su je območ je Notranj ske, ki jo je v ča -
su rapal ske meje zaz na mo val grad be ni »hit« obdob ja med sve tov ni ma voj na ma v  ob li ki obsež nih
utrd be nih siste mov. Podrob ne je je opi sa nih šest postaj pove za nih z ju go slo van ski mi in ita li jan ski mi
mej ni mi utrd ba mi: utrd ba Rup ni ko ve lini je pri indu strij ski coni Loga tec, mej ni pre hod pri dvor cu Hoš -
perk, utrd ba pri Unš ki koli šev ki, želez niš ki pre dor pri Godo vi ču, utrd be pri Godo viš kem bajer ju, ter
utrd ba pri Podro te ji.

Peti opis z na slo vom »Ko stel in Osil ni ca« avto ri ce Bri gi te Gre gor čič opi su je narav no- in druž be -
no geo graf se zna čil no sti pokra ji ne ob zgor njem toku reke Kol pe, v ob či nah Kostel in Osil ni ca. Ker je
bila Kol pa leta 2010 izbra na za evrop sko desti na ci jo odlič no sti, je bila ekskur zi ja usmer je na tudi v pri -
kaz obsto je če turi stič ne dejav no sti. Kot pri lož no sti so izpo stav lje ne dejav no sti, ki nudi jo obe te za raz voj
neo kr nje ne, rob ne, obmej ne in zelo red ko pose lje ne pokra ji ne. Podrob ne je je opi sa nih šest postaj: Vrh
pri Fari, potok Pri far ski jarak, pol nil ni ca vode Costel la, Fara, Mir to vi či, Bos lji va Loka, Rib jek, Osil ni -
ca, pano ram ska cesta Str ma reber.

Še sti opis z na slo vom »Do brov lje in Zadreč ka doli na« avto ri ce Mar ti ne Peč nik Her lah opi su je
manj zna no pla no to na vzhod nem obrob ju Kam niš ko-Sa vinj skih Alp. Podrob ne je je opi sa nih šest

postaj: vož nja po Par ti zan ki, »Do brov ska vas« (857 m), kme ti ja Zavr šnik, cer kev sv. Kata ri ne na Čre -
ti, pod Tol stim vrhom, Zadreč ka doli na, Boha čev toplar v Na zar jah.

Sed mi ozi ro ma zad nji opis z na slo vom »Ujme v Po ko kr ju in Zgor nji Savinj ski doli ni« avtor ja Mati -
je Zor na opi su je vzro ke in posle di ce narav nih nesreč v Po ko kr ju in Zgor nji Savinj ski doli ni. Podrob ne je
je opi sa nih šest postaj: »ka njon« Kokre v Kra nju, Zgor nje Jezer sko, slap Čed ca, Mace sni kov plaz v Po -
dol še vi, zemelj ski plaz v Pod ve ži, Luče, zemelj ski plaz v vasi Radu ha, ter vas Gozd v bli ži ni Črniv ca.

Uči te lji geo gra fi je lah ko iz knji ži ce črpa jo ide je za izved bo ekskur zij v last ni reži ji, dru gi bral ci pa
se lah ko podrob no sez na ni jo z ne ka te ri mi slo ven ski mi pokra ji na mi ter poja vi in pro ce si na pred stav -
lje nih območ jih.

Pri mož Pipan
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