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Zem lje vid Ilir skih pro vinc iz leta 1812 / Car te des Próvin ces ill yrien nes de 1812
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Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU je ob šest de se ti oblet ni ci delo va nja svo je ga Oddel ka za
temat sko kar to gra fi jo sku paj z Ar hi vom Repub li ke Slo ve ni je izdal fak si mi le zem lje vi da Ilir skih pro vinc
Gae ta na Pal me iz leta 1812 s sprem lja jo čo znans tve no mono gra fi jo in tako nada lje val z iz da ja njem zgodo -
vin sko pomemb nih kar to graf skih del. Leta 2006 je ob šest de set let ni ci inšti tu ta izdal fak si mi le Atlan ta, prve ga
atla sa sve ta v slo ven skem jezi ku. Nič nena vad ne ga ni, da inšti tut oblet ni ce pro slav lja prav z iz da ja mi tako
pomemb nih atla sov in zem lje vi dov, saj je inšti tut zibel ka slo ven ske insti tu cio nal ne kar to gra fi je. Že 7. fe -
bruar ja 1952 je namreč skupš či na Slo ven ske aka de mi je zna no sti in umet no sti usta no vi la Kar to graf ski zavod,
ki se je leta 1979 prei me no val v Kar to graf ski odde lek, leta 1994 pa v Od de lek za temat sko kar to gra fi jo.
Sve tov no odmev nost je odde lek dose gel pred vsem s pri pra vo neka te rih temelj nih kar to graf skih del o Slo -
ve ni ji, na pri mer obsež nim Geo graf skim atla som Slo ve ni je leta 1998, Nacio nal nim atla som Slo ve ni je leta 2001
ob deset let ni ci samo stoj no sti Slo ve ni je v slo ven skem in angleš kem jezi ku, zem lje vi dom Slo ve ni je za Natio-
nalgeographicSociety leta 2006, prvim Popi snim atla som Slo ve ni je leta 2007 in atla som SloveniainFocus
v an gleš kem jezi ku, ki je izšel 1. ja nuar ja 2008 ob začet ku slo ven ske ga pred se do va nja Evrop ski uni ji.

Evrop sko raz sež nost pa ima tudi izda ja zem lje vi da Ilir skih pro vinc Gae ta na Pal me, saj zgo do vin -
sko, geo graf sko in kar to graf sko pove zu je Slo ve ni jo in Fran ci jo.

Fak si mi le zem lje vi da s pol nim ime nom CartedesPróvincesillyriennes,comprenantlaBosniel'Her-
zegovineleMonténéroetquelquespaysadjacens ima dol ži no 124 cm, širi no 93 cm, shra njen pa je v tul cu.
Zem lje vid sestav lja jo štir je ena ko veli ki listi, ki meri jo po 62 krat 46 cm.
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Na prvem listu so pri ka za na ozem lja današ nje Vzhod ne Tirol ske, Avstrij ske Koroš ke, vzhod ne Ita -
li je, Slo ve ni je in Hrvaš ke. Nave de na so ime na obmo čij: Koroš ka (Carinthie, ozna če na z rim sko I), Istra
(Istrie, II), Kranj ska (Carniole, III), civil na Hrvaš ka (CroatieCivile, IV), Voj na Kra ji na (LaCroatieMili-
taire, VII), ozem lje Hrvaš ke pod turš ko oblast jo (CroatieTurque, VIII).

Na dru gem listu so območ ja Sla vo ni je, Sre ma do Beo gra da, tok Dona ve vzhod no od Beo gra da do
današ nje meje z Ro mu ni jo ter sever ni del Bosne do Save in Dri ne.

Na tret jem listu je pri ka za na sred nja Dal ma ci ja (Dalmatie,V) juž no od oto ka Loši nja do oto kov
Bra ča in Hva ra, na kop nem pa sever no od gor ske ga gre be na Vele bi ta in Dina re.

Na četr tem listu so pri ka za na ozem lja juž ne Dal ma ci je, biv še Dubrov niš ke repub li ka (Provincede
Raguse, VI), Bosne (Bosnie, IX), Her ce go vi ne (Herzegovine, X) in Črne gore (Montenero, XI).

Re lief je nari san z raz lič no dol gi mi, širo ki mi in usmer je ni mi črti ca mi. Ceste so raz lo že ne v le gen -
di. Deli jo se na glav ne poti (GrandeRoute), ozna če ne z vzpo red ni ma črta ma, kolo voz ne poti (Chemin
Carrossable), ozna če ne s pik ča sto in nepre ki nje no črto, in peš po ti (CheminpurlesPietonsetChevaux),
ozna če ne s čr to. Kra ji so gle de na veli kost raz de lje ni v šti ri kate go ri je: glav no mesto (VILLECAPITALE),
sedež pro vin ce (CHEF-LIEUdeProvince), sedež okra ja (Chef-LieudeDistrict) ter trgi (Bourg) in vasi
(Village). Ozna če ni so z raz lič no pisa vo in s kro gi, v ka te rih leži več ja ali manj ša pika. Zuna njo mejo
Ilir skih pro vinc (Limited'Etat) pona zar ja jo križ ci, meje med pro vin ca mi (LimitedeProvince) pa pikice.
V le gen di so raz lo že ne tudi ozna ke za pošt ne posta je in raz da lje (RelaidePoste, UnePoste). Meri lo zem -
lje vi da je prib liž no 1 : 650.000.

Barv na mono gra fi ja meri 270 krat 365 mm. Obli ko val jo je Andrej Fur lan v fran co skih ozi ro ma
slo ven skih nacio nal nih bar vah. Celot no bese di lo je v slo ven skem in fran cos klem jezi ku. Pre vod v francoš -
či no je pris pe va la Flo ren ce Gacoin Marks. Poleg Uvod ne bese de in Pred go vo ra jo sestav lja 8 po gla vij.

Ja nez Šumra da poda ja zgo do vin ski opis Držav no prav ne ga sta tu sa Ilir skih pro vinc s krat kim pregle -
dom uprav ne ure di tve (stra ni 8 do 33) in Oris neka te rih dosež kov fran co ske kar to gra fi je ob vzhod nem
Jadra nu in v vzhod nih Alpah (stra ni 34 do 45). Pri mož Gaš pe rič in Milan Oro žen Ada mič sta pris pe -
va la poglav ji Opis zem lje vi da »Car te des Próvin ces ill yrien nes, com pre nant la Bosnie l'Her ze go vi ne le
Monténéro et quel ques pays adja cens« (stra ni 46 do 58) in Pomanj ša na kar ta Ilir skih pro vinc z me -
jami in naj po memb nej ši mi nase lji (stra ni 59 do 61). Bolj teh nič na pa so konč na poglav ja. Josip Kala no vić,
Adri jan Kopi tar, Janez Šumra da in Orna ta Tadin so pri pra vi li Raz pre del ni co uprav ne raz de li tve Ilir -
skih pro vinc (stra ni 62 do 77), Pri mož Gaš pe rič je izde lal Poja sni la k imen ske mu kaza lu (stra ni 78 do
79) in sku paj z Re na to Šolar še Imen sko kaza lo z lego po kva dran tih (stra ni 80 do 83). Sle di Repro -
duk ci ja zem lje vi da Ilir skih pro vinc (stra ni 84 do 109), mono gra fi jo pa skle ne jo Viri in lite ra tu ra (stra ni 110
do 114).

Zem lje vid Ilir skih pro vinc je delo danes sko raj nez na ne ga avtor ja Gae ta na Pal me, kljub temu pa
sodi med naj bolj kako vost ne kar to graf ske izdel ke časa, v ka te rem je nastal. Raz me ro ma veli ko merilo
in za tisti čas zelo kako vo sten kar to graf ski pri kaz relie fa ter raz čle ni tev neka te rih kar to graf skih ele mentov
so glav ne odli ke zem lje vi da.

Dve sto ta oblet ni ca nastan ka tega, za nas Slo ven ce še pose bej zani mi ve ga kar to graf ske ga izdel ka je
bila res izvrst na pri lož nost za izda jo nje go ve ga fak si mi la. Naj več ja zah va la za ure sni či tev več let ne ga slo -
ven sko-fran co ske ga pro jek ta velja trem glav nim avtor jem, ki so za nje go vo ure sni či tev vlo ži li res veli ko
znans tve ne ga dela in orga ni za cij ske ga tru da.

Dra go Per ko
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Slika:ZemljevidIlirskihprovincz Bosno,Hercegovino,Črnogoroinnekaterimisosednjimideželami
(GaetanoPalma, 1812).
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Bo jan Erhar tič:
Geo mor fo loš ka dediš či na v Do li ni Tri glav skih jezer
Geo gra fi ja Slo ve ni je 23
Ljub lja na 2012: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 187 stra ni, 87 slik, 25 pre -
gled nic, ISBN 978-961-254-365-5
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Si pred stav lja te geo gra fa, ki se meni nič, tebi nič spre ho di z roba Komar če mimo Tri glav skih jezer
in osta ne pri tem povsem rav no du šen? Seve da ne, kaj šele, ko enkrat zavi je vstran z glav ne, na šte vil -
ne stran ske poti in v pro strans tvo brez po tij. Prav sled nja si je avtor obsež ne znans tve ne mono gra fi je
zelo podrob no ogle dal ter jih siste mat sko obde lal. Delo je vse bin sko izjem no siste ma tič no ure je no in
pose ga na področ je vars tva narav ne, natanč ne je geo mor fo loš ke dediš či ne. Prvič ima mo zbra no na enem
mestu vse, kar smo žele li vede ti o tej naši pre le pi doli ni, pa si do sedaj nismo upa li vpra ša ti ali pa so
osta la naša vpra ša nja s po lo vič ni mi odgo vo ri. Spom ni mo, pri hod nje leto bo mini lo 90 let, odkar so jo
z vars tve nim odlo kom zava ro va li kot prvo tak šno območ je pri nas.

V knji gi ima mo vse kot na plad nju – raz la go temelj nih poj mov geo di ver zi te te in geo mor folš ke dediš -
či ne ter z nji ma pove za ne ga vred no te nja narav nih vred nost ozi ro ma nara ve. Tu velja opo zo ri ti na pio nir ski
pre gled poj ma vred no ta ter metod za vred no te nje nara ve v Slo ve ni ji in neži ve nara ve po sve tu. Osred -
nji del je name njen pred sta vi tvi šir še ga območ ja Julij skih Alp s pou dar kom na nji ho vem delu v ok vi ru
Tri glav ske ga narod ne ga par ka ter podrob nej ši pred sta vi tvi Doli ne Tri glav skih jezer. Na območ ju sled -
nje je opra vil avtor tudi podrob no geo mor fo loš ko ana li zo ter vred no te nje geo mor fo loš ke dediš či ne.
Gre za vse ka kor naj bolj zani mi vi in ne nazad nje tudi najob sež nej ši poglav ji v knji gi, ki sta za bral ce
z afi ni te to do geo graf ske lite ra tu re kot ocvir ki ali pa sme ta na na tor ti (če ste med vege ta ri jan ci …). Na
teme lju ana li ze in po skrb nem vred no te nju ter nazor ni kar to graf ski pred sta vi tvi, nam avtor ob kon cu
postre že še z do dat ni mi »slad korč ki« – novi mi pred lo gi geo mor fo loš ke dediš či ne v Do li ni Tri glav skih
jezer.



Čr ne ga jeze ra, Veli ke ga jeze ra (Led vič ka), škra pelj, laštov, makrož le bi čev, škav nic, vrtač, kot li čev in
dru gih zna me ni to sti Doli ne Tri glav skih jezer ni dovolj samo obču do va ti, tem več jih mora mo tudi spoz -
na ti. Šele to nam omo go ča, da tak šna območ ja še bolj varu je mo in jih po potre bi tudi zava ru je mo. Prav
v tej doli ni je še nekaj bise rov, ki bi jih velja lo na pri me ren način pred sta vi ti nje nim vse bolj šte vil nim
obi sko val cem. Prav (pre-)strog vars tve ni režim je lah ko v ne ka te rih pri me rih zavi ral ni dejav nik pri udeja -
nja nju prej ome nje nih izho dišč, ki so zapi sa na kot vodi la Tri glav ske ga narod ne ga par ka – spoz na ti- do -
živ lja ti-ra zu me ti. Avtor se ukvar ja tudi s splo šnim in zem lje pi snim ime no slov jem posa mez nih relief nih
oblik, pa tudi z nji ho vo pri mer ja vo v dru gih podob nih alp skih pokra ji nah. Pri raz la gi neka te rih relief -
nih oblik se avtor vra ča k us ta lje ni meto di she mat skih pri ka zov z od lič ni mi in nazor ni mi ilu stra ci ja mi
Mari ja na Pečar ja, ki so kot nalašč za osve ži tev mesto ma tako vse bin sko kot tudi po vide zu zasta re lih nara -
vo vars tve nih pred sta vi tev na raz lič nih infor ma cij skih pano jih v Tri glav skem narod nem par ku. Z nji mi
je avtor smi sel no zao kro žil pred sta vi tev tiste geo mor fo loš ke dediš či ne, kate re nasta nek je prav na ta način
naje no stav ne je raz lo ži ti. Seve da ne more mo mimo odlič nih in skrb no izbra nih fotogra fij avtor je ve ga
»tret je ga oče sa«, po kate rih je sicer vse bolj znan tudi izven geo graf skih in nara vo vars tve nih kro gov.

A vr ni mo se za hip nazaj, k osred nje mu, najob sež nej še mu delu razi ska ve. Zara di drob lje nja relief -
nih oblik, nji ho ve zelo raz lič ne veli ko sti in več je ga nara vo vars tve ne ga pome na obmo čij z nji ho vo veli ko
gosto to ter raz no vrst nost jo oblik, je relief ovred no ten po 17 eno vi tih geo mor fo loš kih eno tah. Upo rab -
lje na je švi car ska meto da, ki jo sestav lja jo osred nja ozi ro ma znans tve na meri la vred no te nja (red kost,
tipič nost, celo vi tost, paleo geo graf ska vred nost), dopol nje na z do dat ni mi meri li (eko loš ka, estet ska, kultur -
na, eko nom ska vred nost). Rezul tat relief ne ana li ze in vred no te nja geo mor fo loš kih enot so kar to graf ska,
tabe la rič na, sli kov na in opi sna pred sta vi tev obmo čij geo mor fo loš ke dediš či ne v Do li ni Tri glav skih jezer.
Poda ni so tudi pred lo gi pode li tve sta tu sa narav ne vred no te in zava ro va nja.

V zad njih deset let jih je bila tež nja po opi so va nju in vred no te nju pestro sti nara ve naj moč nej ša na
področ ju bio lo gi je, kjer je naraš ča la zaskrb lje nost zara di izu mi ra nja vrst in izgu be nji ho vih habi ta tov,
kar je pri ved lo do neka te rih med na rod nih spo ra zu mov. Tudi v Slo ve ni ji je bilo ohra nja nju bio di ver -
zi te te name nje ne pre cej pozor no sti na vseh rav neh druž be. Izraz vars tvo nara ve se tako pogo sto upo rab lja
kot sopo men ka za vars tvo živa li in rast lin. V ve li ki meri se lah ko temu izog ne mo s pri mer ja vo z drugi -
mi zava ro va ni mi območ ji po sve tu, kjer se poz na, da ima avtor ogrom no kilo me tri no.

Ob pri lož no sti ene ga od mno gih pre da vanj v zad njih letih je avtor zapi sal: »V varstvonaravevpetigeografi,
geomorfologiingeologisov devetdesetihletihprejšnjegastoletjazaopisovanjepestrostineživenaravezačeli
uporabljatiizrazgeodiverziteta.Kljubmnogimposkusomjeizrazv številnihdržavah,tudiSloveniji,šeneuve-
ljavljen,takov izobraževanju,medsplošnojavnostjokottudinaupravljavskiravni.Pavendarjepoznavanje
inpreučevanjegeodiverzitetepomembnozausmerjanjetrajnostnegarazvoja,pomembnojezaznanost,saj je
učilnicav naravi,nesmemopaspregledatinitinjenegakulturnegainekološkegapomena.« S pri ču jo čim delom
je avtor brez dvo ma potr dil, da bi mora li biti med prvo pokli ca ni mi pri vars tvu narav ne dediš či ne prav
geo gra fi, saj ima mo ves čas pred očmi celo vi tost in inter dis ci pli nar nost, ki sta nuj ni pri tovrst nih razi ska -
vah. Knji ga bo sča so ma goto vo posta la bre vir za častil ce neži ve nara ve ter tega čudo vi te ga košč ka naše deže le.

Miha Pav šek

Mar jan Rav bar, Jani Kozi na:
Geo graf ski pogle di na druž bo zna nja v Slo ve ni ji
Geo ri tem 19
Ljub lja na 2012: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 79 stra ni, 23 slik, 12 pre -
gled nic, ISBN 978-961-254-373-0

Knji ga Geo graf ski pogle di na druž bo zna nja v Slo ve ni ji avtor jev Mar ja na Rav bar ja in Jani ja Kozi ne
ponu ja zani miv pogled na zna nje kot četr ti dejav nik gos po dar ske ga napred ka, poleg suro vin, dela in kapi -
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ta la. Avtor ja namreč ugo tav lja ta, da nove obli ke zna nja ne nasto pa jo povsod, isto ča sno in ena ko mer no,
tem več pro ni ca jo zgolj iz dolo če nih ino va cij skih sre dišč in pove ču je jo raz li ke v re gio nal ni raz vi to sti.

V pr vem delu knji ge so pred stav lje ne razi ska ve o druž bi zna nja, regio nal nih ino va cij skih siste mih
in nji ho vem pris pev ku h gos po dar ski rasti, ki so v znans tve ni lite ra tu ri že uve ljav lje ne. Avtor ja sta se
osre do to či la na raz sež no sti druž be zna nja in nje ne učin ke v po kra jin ski podo bi, hkra ti sta posku ša la
opre de li ti dejav ni ke, ki vpli va jo na raz voj druž be zna nja, raz ja sni la pa sta tudi osnov no izraz je, ki je že
uve ljav lje no v znans tve ni lite ra tu ri. Tako kot na šte vil nih področ jih, tudi opre de lje va nje druž be znanja
ni enot no. Med na rod no spre je te skup ne defi ni ci je (še) ni, raz pon poj mo va nja druž be zna nja pa sega
od ozkih inter pre ta cij učin kov teh no loš kih ino va cij do kom plek snej ših raz prav, ki sega jo na področje
socio lo gi je, eko no mi je in geo gra fi je. Avtor ja sta se v knji gi opr la na geo graf ske ana li ze pove za no sti med
teh no loš kim raz vo jem, fak tor ji kon ku renč no sti in gos po dar ski mi učin ki. Izha ja la sta iz pod me ne, da
je gos po dar ska učin ko vi tost v po kra ji ni pove za na s ka ko vost jo člo veš ke ga kapi ta la, kjer so ino va ci je
pred po goj za druž be ni napre dek, kon ku renč nost in raz voj ni uspeh.

Druž ba zna nja ima teh nič no-teh no loš ke, eko nom sko geo graf ske in regio nal no geo graf ske raz sež -
no sti. V knji gi je za vsa ko od njih opre de lje na sku pi na kazal ni kov, nji hov izbor pa je ope ra cio na li zi ran
do te mere, da so sta ti stič no doseg lji vi, za bral ca razum lji vi ter hkra ti nazor ni. Prva sku pi na kazal nikov,
ki pokri va teh nič no-teh no loš ko raz sež nost, zaje ma teh no loš ki vidik in vidik infra struk tur ne oprem -
lje no sti. Kazal ni ki eko nom sko geo graf ske raz sež no sti druž be zna nja vred no ti jo vidik trga delov ne sile,
talen tov in naložb. V tret ji sku pi ni kazal ni kov, ki so regio nal no geo graf ske nara ve, pa so zaje ti vidi ki
izo braz be, člo veš kih virov in veli ko sti vpliv ne ga območ ja. Avtor ja sta se v knji gi osre do to či la na dve
glav ni razi sko val ni vpra ša nji. Naj prej sta razi ska la ključ ne dejav ni ke druž be zna nja v Slo ve ni ji in njihovo
med se boj no pove za nost. Gle de na to, da gre za kom plek sen pojav, sta se odlo či la za celo vi tej še vred -
no te nje z upo šte va njem več spre men ljivk v ob li ki fak tor ske ana li ze. V dru gem delu ana li ze sta žele la
pre ve ri ti, ali je Slo ve ni jo moč raz de li ti na območ ja s po dob ni mi zna čil nost mi druž be zna nja. Z upo -
ra bo meto de raz vrš ča nja v sku pi ne sta obli ko va la tipo lo gi jo občin gle de na dejav ni ke druž be zna nja
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in obči ne uvr sti la v pet tipov: od raz voj no-teh no loš kih sre dišč do nera zvi tih obmo čij. Sle di la je tudi regio -
nal no geo graf ska ana li za druž be zna nja v Slo ve ni ji, ki je poka za la, da je raz log gos po dar skih dis pa ri tet
pogo sto regio nal na proi zvod na usmer je nost, ključ no vlo go pri tem pa ima ta izo braz be na sesta va in
infra struk tur na oprem lje nost, ki vpli va ta na gos po dar sko sesta vo obmo čij in hitrost struk tur nih spre -
memb.

Po memb no spo ro či lo knji ge je spoz na nje, da dejav ni ki druž be zna nja niso zmanj ša li, niti pre mo -
sti li raz lik med regi ja mi, ampak so jih utr di li ozi ro ma celo poglo bi li. Avtor ja zato v skle pu raz miš lja ta,
kako v pri hod nje usmer ja ti raz voj, ki bi nas prib li žal druž bi zna nja, kakr šno poz na mo v gos po dar sko
uspe šnej ših ozi ro ma raz vi tej ših drža vah sve ta in na kate ro v svo jih raz voj nih doku men tih (že sko raj
dve deset let ji!) sta vi tudi Evrop ska uni ja.

Nika Raz pot nik Visko vić

Ja nez Nared, David Bole, Matej Gabro vec, Mat jaž Ger šič, Maru ša Golu ža, Nika Raz pot nik Visković,
Petra Rus:
Ce lost no načr to va nje jav ne ga pot niš ke ga pro me ta v Ljub ljan ski urba ni regi ji
Geo ri tem 20
Ljub lja na 2012: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 89 stra ni, 27 slik, 2 pre -
gled ni ci, ISBN 978-961-254-402-7
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Pi sec pred go vo ra Mar jan Rav bar ugo tav lja, da so sodob ni druž be no gos po dar ski pro ce si, kot so glo -
ba li za ci ja, pre hod v in for ma cij sko druž bo, porast mobil no sti, mno žič na moto ri za ci ja, obli ko va nje novih
mrež nih struk tur in decen tra li za ci ja gos po dar skih dejav no sti, pov zro či li inten ziv no preo braz bo obmest -
ne ga nasel bin ske ga siste ma. Kljub neka te rim pozi tiv nim učin kom, kot sta deni mo zmanj še va nje nas pro tij



med mesti in pode že ljem ter viš ja stop nja avto nom no sti obme stij, ima tak šen raz voj šte vil ne nega tivne
okolj ske, druž be ne in gos po dar ske posle di ce, ki so lah ko še pose bej izra zi ti v pod jet niš ko pro pul ziv -
nih in gos po dar sko uspe šnih območ jih, kot je na pri mer Ljub ljan ska urba na regi ja (LUR).

Pri vla čen, udo ben in stroš kov no ter časov no kon ku ren čen jav ni pre voz lah ko bis tve no omi li posle -
di ce okolj sko in pro stor sko ško dlji ve subur ba ni za ci je, obe nem pa ima šte vil ne pozi tiv ne druž be ne učin ke.
Ti se med dru gim kaže jo v iz bolj ša nju kako vo sti živ lje nja, kar še pose bej velja za dolo če ne sku pi ne prebi -
vals tva, ki si iz tak šnih in dru gač nih raz lo gov ne more jo pri voš či ti poto va nja z av to mo bi lom. Kako vo sten
jav ni pre voz hkra ti zmanj šu je druž be no nee na kost, kre pi sti ke med ljud mi in zmanj šu je izdat ke za osebno
mobil nost. Slo ve ni ja je z 14,9 % finanč nih sred stev, ki jih v ta namen pora bi jo gos po dinjs tva, celo na
dru gem mestu med evrop ski mi drža va mi!

Knji ga ‘Ce lost no načr to va nje jav ne ga pot niš ke ga pro me ta v Ljub ljan ski urba ni regi ji’ obrav na va raz -
lič ne vidi ke ure ja nja jav ne ga pot niš ke ga pro me ta v LUR, pri čemer je izpo stav lje no sode lo va nje Ljub lja ne
kot metro po le z nje nim funk cij sko pove za nim zaled jem. Avtor ji knji ge so se vse ka kor loti li zelo aktualne
teme, ki pred stav lja izziv šte vil nim metro po li tan skim regi jam na poti k bolj traj nost ne mu pro stor ske -
mu in pro met ne mu vzor cu ter več ji kako vo sti živ lje nja. V knji gi so zdru že ni rezul ta ti dveh pro jek tov –
med na rod ne ga pro jek ta CATCH-MR: Skup ni pri sto pi k pro met nim izzi vom v me tro po li tan skih regi -
jah ter podok tor ske ga pro jek ta Pro met na raba tal: spre mi nja nje in vpliv na vsa kod nev no živ lje nje.

Knji ga ima 7 vse bin skih pogla vij. Uvo du in pred sta vi tvi metod sle di tret je poglav je, v ka te rem so
avtor ji preu či li temelj ne druž be ne pro ce se v LUR. Avtor ji ugo tav lja jo, da je ob subur ba ni za ci ji in dekon -
cen tra ci ji eko nom skih dejav no sti za LUR zna či len tudi pro ces cen tra li za ci je na držav ni rav ni, ki je še
pos pe šil zgo raj ome nje ne druž be no gos po dar ske pro ce se in v ur ba ni regi ji pov zro čil kopi če nje člo veš -
ke ga, social ne ga in gos po dar ske ga kapi ta la.

V če tr tem poglav ju so pred stav lje ne temelj ne zna čil no sti dnev ne mobil no sti in dostop nost jav ne -
ga pot niš ke ga pro me ta v LUR, ki jih sprem lja jo pri vlač ni kar to graf ski pri ka zi. Kot ugo tav lja jo avtor ji,
je za LUR v zad njih letih zna čil no pove ča nje pro met nih tokov v vse sme ri. K temu je opaz no pris pe -
va la izgradnja avto cest, ki vpli va na več ji obseg mobil no sti zapo sle nih, pri čemer pa so se pro met ni toko vi
pove ča li tudi tam, kjer se cest ne pove za ve niso bis tve no izbolj ša le. Raz mer je med nači ni pre vo za pot -
ni kov (modalsplit) se je med leto ma 2003 in 2008 spre mi njal v smer več je ga dele ža voženj z av to mo bi lom.
Avtor ji so preuči li tudi raz mer ja med poto val ni mi časi in frek vent nost voženj. Ugo to vi li so, da so frek -
ven ce pri mer ne le na šti rih glav nih kori dor jih jav ne ga pot niš ke ga pro me ta, kar avtor je nape lju je k skle pu,
da ni tre ba bis tveno spre mi nja ti omrež ja linij, tem več le izbolj še va ti frek ven ce voženj na obsto je čih lini -
jah. Pozor nost si zasluži tudi ugo to vi tev, da je delež voza čev, ki upo rab lja jo jav ni pro met, naj več ji na
območ jih s ča sov no kon ku renč no, zla sti želez niš ko pove za vo. To velja pred vsem za rela ci ji Ljub lja na–Li -
ti ja in Ljub lja na–Bo rov ni ca. S po moč jo upo ra be geoin for ma cij skih oro dij so avtor ji preu či li dostop nost
do obrt no-po slov nih con, dolo či li pa so tudi območ ja, kjer je gle de na dovolj viso ko gosto to pre bi vals -
tva smi sel no orga ni zi ra ti jav ni pro met.

V pe tem poglav ju naj de mo pre gled dobrih praks iz Evro pe in kri ti čen pre gled izbra nih ukre pov
v Ljub ljan ski urba ni regi ji. Inte gri ra ni jav ni pot niš ki pro met v re gi ji, finan ci ra nje jav ne ga pot niš ke ga
pro me ta s cest ni na mi, pred nost no obrav na va nje jav ne ga pot niš ke ga pro me ta, načr to va nje dobrih pre -
stop nih točk in izbolj ša nje dosto pa do jav ne ga pro me ta – vse to so pri me ri dobre prak se, ki jih naj de mo
mar sik je v Evro pi in jih vse ka kor velja posne ma ti. Nekaj izbolj šav v po nud bi jav ne ga pot niš ke ga pro -
me ta je bilo v zad njih letih opa zi ti tudi v po sa mez nih obči nah v LUR (del na tarif na inte gra ci ja mest ne ga
in med kra jev ne ga pro me ta, izgrad nja P + R par ki rišč …), a sta nji ho va podrob nej ša ana li za in vred -
no te nje ugo to vi li pre cej šib kih točk in nedo de la no sti.

Še sto poglav je daje knji gi še poseb no doda no vred nost. Avtor ji so v njem naved li vrsto kon kretnih
pred lo gov, pri po ro čil in mož nih reši tev za nasta li polo žaj. Pri pra vi li so jih na pod la gi splo šnih pri po -
ro čil iz pro jek ta CATCH-MR, jih dopol ni li z re le vant ni mi spoz na nji iz urba ne regi je ter jih pri la go di li
nje nim potre bam. Na pod la gi ana liz, načel in pri po ro čil je v knji gi pred stav lje na tudi idej na zasno va
jav ne ga pot niš ke ga pro me ta na notranj skem kori dor ju.
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Eno od glav nih spo ro čil knji ge je spoz na nje o po me nu pove za no sti pro stor ske ga in pro met ne ga
načr to va nja za skla den raz voj, več jo kako vost biva nja ter izbolj ša no kon ku renč nost regio nal ne ga gos -
po dars tva. Ob tem mora biti načr to va nje celo vi to, pote ka ti pa mora na rav ni celot ne funk cij ske regi je;
sek tor ske in uprav ne raz me ji tve mora jo biti pre se že ne. Kot nava ja jo avtor ji, mora jo biti izbra ne reši -
tve »…premišljene,usklajeneindolgoročnovzdržne,sajsosicerlahkobremeprihodnjimgeneracijam…«.
Avtor ji ob tem opo zar ja jo na nuj nost poso do bi tve celot ne ga siste ma jav ne ga pot niš ke ga pro me ta v LUR.

Kot ugo tav lja jo avtor ji, se »… s podobnimitežavamisoočajotudidrugemetropolitanskeregije,leda
sov iskanjurešitevvelikokratkorakprednami.Zavzorsonamlahkopredvsemmetropolitanskeregije
z integriranimjavnimpotniškimprometomterhkratnimcelovitimsistemomnačrtovanja,kipresegasek-
torskepristopeinvključujevserelevantnedeležnike,odkaterihjev največjimeriodvisnaizpeljavazastavljenih
ciljev …«. Upa ti je, da bo k hi trej šem in bolj odloč nem ude ja nja nju ome nje nih reši tev pri po mo glo tudi
obrav na va no delo. Odli ku je ga moč na spo ro čil nost, pa tudi teko če in razum lji vo napi sa no bese di lo, zato
se ga vse ka kor spla ča vze ti v roke.

Jer nej Tiran

Pli nij Sta rej ši:
Na ra vo slov je 1: Koz mo lo gi ja in geo gra fi ja, knji ge 1–6
Zbir ka Histo ria scien ti ae
Ljub lja na 2012: Založ ba ZRC, 362 stra ni, ISBN 978-961-254-425-6

Ob sež no delo Naturalishistoria ‘Na ra vo slov je’, ki ga je napi sal GaiusCaeciliusSecundusPliniusmaior
‘Pli nij Sta rej ši’, je enci klo pe di ja antič ne dobe. Je eno najob sež nej ših in stro kov no naj zah tev nej ših del,
kar se jih je ohra ni lo iz rim ske anti ke. Pli nij je vse bi no črpal iz obsto je čih virov. Naslo nil se je na 146 rim -



skih in 327 grš kih pis cev. V ce lo to je pove zal obsež na ese ji stič na bese di la s po droč ja nara vo slov nih in
sorod nih zna no sti. Na eni stra ni opi su je sno vi, narav ne pro ce se in poja ve, na dru gi pa raz la ga nji hov
vpliv na vsak da nje živ lje nje lju di, tako da je nje go vo poda ja nje zna nja sklad no s so dob no geo gra fi jo,
ki teži k po ve zo va nju nara ve in člo ve ka.

Pli nij se je rodil leta 23 v kra ju NovumComum, današ njem Comu v Lom bar di ji, umrl pa je leta 79
v kra ju Stabiae bli zu današ nje ga Neap lja ob izbru hu Vezu va. Je edi ni rim ski pisec, ki se je ukvar jal s tako
pisa no pale to raz lič nih zna no sti. Še ved no je ena glav nih refe renc za poz na va nje antič ne geo gra fi je, koz -
mo lo gi je in astro no mi je, pa tudi antič ne zoo lo gi je, bota ni ke, far ma ci je, meta lur gi je in mine ra lo gi je. Vpli val
pa ni le na nara vo slov je, ampak tudi na umet nost, pred vsem z opi si živa li, na kate re so se pri upo dab -
lja nju nasla nja li sli kar ji in kipar ji, in pre gled nim opi som antič nih ustvar jal cev in nji ho vih umet nin, kar
je prav tako vklju čil v Na ra vo slov je.

Stro kov na avto ri te ta je ostal vse do 17. sto let ja, ko je hitrej ši raz voj nara vo slov nih zna no sti pri ne -
sel nova spoz na nja in nove, sodob nej še enci klo pe di je. Pli ni ja in nje go vo Nara vo slov je so spet zače li
preu če va ti v 20. sto let ju, še pose bej poglob lje no pa v zad nji deset let jih, ko sodob na zna nost sku ša eks -
pe ri men tal no potr di ti ali ovre či dog na nja antič nih znans tve ni kov in z no vi mi meto da mi osve ži ti Pli ni ja
in nje go vo delo. Namreč mar si kaj, kar je pred sto let jem in več velja lo za napač no, sodob ne meto de gle -
da jo sko zi povsem novo priz mo.

Pli ni je vo Nara vo slov je ima kar 36 knjig. Nara vo slov je 1 je le prva knji ga inte gral ne ga pre vo da Pli -
ni je ve ga dela. Skrb no ga oprav lja Matej Hri ber šek, ki je diplo mi ral iz kla sič ne filo lo gi je, magi stri ral in
dok to ri ral pa iz jezi ko slov ja.

V prvo knji go je pre va ja lec zdru žil 6 Pli ni je vih knjig: prva je kaza lo vseh 36 knjig, dru ga se ukvarja
s koz mo lo gi jo, osta le šti ri pa so pos ve če ne geo gra fi ji. Prvi dve geo graf ski knji gi se ukvar ja ta z Evro po,
dru gi dve pa z Afri ko in Azi jo. Uvod v vse knji ge pa je pos ve til no pismo, ki ga je Pli nij naslo vil: Pli nij
Secund poz drav lja svo je ga cesar ja Ves pa zi ja na. Z ozem ljem današ nje Slo ve ni je se ukvar ja pred vsem
zad nji del tret je knji ge, torej prve knji ge o Evro pi.

Pri vsa ki knji gi je na začet ku zara di pre gled no sti ponov ljen sez nam vse bi ne iz prve knji ge. Majhne
arab ske šte vil ke ozna ču je jo poglav ja latin ske ga izvir ni ka, veli ke arab ske šte vil ke pa odstav ke. Bese dila
v ok le pa jih so pre va jal če va poja sni la, ki so nuj na za laž je razu me va nje pome na izvir ne ga bese di la, ki
je sicer pol no jezi kov nih poi gra vanj.

Knji ga je izš la v knjiž ni zbir ki Histo ria scien ti ae, ki jo ure ja Mat jaž Vesel, izda ja pa Založ ba ZRC,
kate re glav ni ured nik je Aleš Pogač nik. V tej zbir ki je izš lo že več pre vo dov izjem nih znans tve nih del,
ki so moč no vpli va la na nadalj nji znans tve ni raz voj, na pri mer leta 2009 (po na tis leta 2013) knji ga O na -
stan ku vrst Char le sa Dar wi na, ki je prvič izš la leta 1859.

Bral cem Geo graf ske ga vest ni ka, še pose bej razi sko val cem in uči te ljem, knji go res toplo pri po ročam.
A vze mi te si čas, kar nekaj časa, saj bra nje kljub ese ji stič ne mu slo gu zah te va zbra nost, česar pa nam
ob hitrem sodob nem živ lje nju pogo sto manj ka.

Za lož bi ZRC pa želim, da bo kljub tež kim finanč nim raz me ram naš la dovolj sred stev in nada ljevala
z raz me ro ma dra gim, a za našo zna nost izjem no pomemb nim pro jek tom izda ja nja pre vo dov zgo do -
vin sko pomemb nih znans tve nih del v slo ven ski jezik.

Ne kaj mese cev za pre vo dom je pri isti založ bi in v isti zbir ki izš la še sprem na štu di ja pre va jal ca Mate -
ja Hri berš ka, ki s po drob ni mi poja sni li, indek som, bio graf ski mi opi si virov in dve ma zem lje vi do ma
dopol nju je in laj ša bra nje pre vo da Pli ni je ve ga Nara vo slov ja 1.

Dra go Per ko
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Ne kaj mese cev za pre vo dom prvih šestih knjig Pli ni je ve ga Nara vo slov ja, ki so kot enot no delo izš le
z na slo vom Nara vo slov je 1: Koz mo lo gi ja in geo gra fi ja, je pri isti založ bi in v isti zbir ki izš la še spremna
štu di ja pre va jal ca Mate ja Hri berš ka s po drob ni mi poja sni li, indek som, opi si virov in dve ma zem lje vidoma.

Knji ga ima nad 800 stra ni in je več kot dva krat debe lej ša od pre vo da prvih šestih knjig.
Spr va sta pre va ja lec in založ ba načr to va la, da bodo poja sni la dopol nje va la pre vod v opom bah pod

črto. Med pre va ja njem pa so se poja sni la tako nam no ži la, da bi pre več obre me ni la pre vod. Zato sta se
pre va ja lec in ured nik odlo či la za poseb no knji go. Tako se bra lec lah ko povsem pos ve ti pre vo du, če pa
ga kak šna podrob nost pose bej zani ma, si poja sni lo lah ko pre be re v tej poseb ni knji gi.

Knji go sestav lja 6 po gla vij: Pos ve til na stran, Knji gi na pot, Sez nam kra tic in virov, Sez nam Pli ni -
je vih virov, Komen tar ter Imen sko in stvar no kaza lo. Najob sež nej še, dobri dve tret ji ni knji ge, je peto
poglav je, Komen tar, s 562 stran mi poja snil, loče nih po posa mez nih Pli ni je vih šestih knji gah.

Po ja sni la se nana ša jo pred vsem na pred sta vi tve zgo do vin skih dogod kov, zgo do vin skih in geo graf -
skih pred sta vi tev mest, pokra jin, rek in dru gih geo graf skih poja vov, pri mer ja ve pre vod nih raz li čic imen
in pri mer ja ve roko pi snih raz li čic bese dil. Nave de na so tudi šte vil na skli ce va nja na bese di lo zno traj Nara -
vo slov ja ter na dru ge grš ke in latin ske pis ce.

Pre va ja lec ugo tav lja, da je imel izjem no veli ke teža ve pri last nih oseb nih in zem lje pi snih ime nih,
pred vsem pri slo ve nje nju in zem lje pi sni legi, zato se je za dodat no pomoč obr nil na jezi ko slov ce, zgo -
do vi nar je, arheo lo ge, geo gra fe in dru ge stro kov nja ke, ki se jim v po glav ju Knji gi na pot tudi poi men sko
zah va lju je in celo pra vi: »…Čepravjekomentaravtorskodelospodajpodpisanega,jekončnirezultatplod
skupinskegadela …«.

Ma tej Hri ber šek:
Po Pli ni je vem nebu in Zem lji
Zbir ka Histo ria scien ti ae
Ljub lja na 2013: Založ ba ZRC, 806 stra ni, 2 zem lje vi da, ISBN 978-961-254-462-1
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In res, osred nje poglav je knji ge bi bilo bis tve no tež je razum lji vo, če knji ga ne bi ime la poseb ne ga
poglav ja Imen sko in stvar no kaza lo, kjer so zapi sa na tudi last na in zem lje pi sna ime na v iz vir ni in slo -
ve nje ni obli ki, in dveh zem lje vi dov z vri sa ni mi ime ni in lega mi kra jev na pred li stu in neka te rih dru gih
geo graf skih poja vov, pred vsem dežel in morij, na zali stu. Zem lje vi da je izde lal Odde lek za temat sko
kar to gra fi jo Geo graf ske ga inšti tu ta Anto na Meli ka ZRC SAZU.

Tako si bra lec laž je ume sti in pred stav lja dolo če ne dogod ke, ose be in kra je, ome nje ne v pre vo du
Pli ni je ve ga Nara vo slov ja, za geo gra fe pa je pro stor ska ume sti tev seve da še pose bej pomemb na.

Knji ga je nasta ja la v ok vi ru tri let ne ga pro jek ta, ki ga je finan ci ra la Jav na agen ci ja za knji go Repub -
li ke Slo ve ni je. V tem pro jek tu sta bila avtor je va naj te snej ša sode lav ca ured nik knjiž ne zbir ke Histo ria
scien ti ae, Mat jaž Vesel, in glav ni ured nik Založ ba ZRC, Aleš Pogač nik, za kate ra avtor pra vi, da sta:
»… z izjemnomeropotrpežljivostiinrazumevanjavseskozibdelanadmojimdelomins kopicodobrevolje
poskrbela,dasejeuspešnokončalo;breznjunegasodelovanjabikončnirezultatprojektašezdalečnebil
takšen,kakršenje …«.

Dra go Per ko

Dra go Klad nik, Rok Ciglič, Mau ro Hrva tin, Dra go Per ko, Peter Repo lusk, Man ca Volk:
Slo ven ski ekso ni mi
Geo gra fi ja Slo ve ni je 24
Ljub lja na 2013: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, 244 stra ni, 10 slik, 21 pre -
gled nic, 51 zem lje vi dov, ISBN 978-961-254-412-6

SLOVENSKI EKSONIMI

DRAGO KLADNIK
ROK CIGLI^

MAURO HRVATIN
DRAGO PERKO

PETER REPOLUSK
MANCA VOLK

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 24
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Zem lje pi sno ime je last no ime nase lij, delov zemelj ske ga površ ja, nebe snih teles, stvar no ime pa
last no ime usta nov, orga ni za cij, pod je tij, ki je po defi ni ci ji usta lje no in ned voum no iden ti fi ci ra ter indi -



vi dua li zi ra kake ga izmed našte tih objek tov. Vsa ko zem lje pi sno ime je veza no na stro go dolo čen zem -
lje pi sni objekt, kar pa ne pome ni, da se ne more pojav lja ti več ena kih zem lje pi snih imen. Nasta ne na
dolo če ni toč ki časov ne osi in na natan ko dolo če nem jezi kov nem ozem lju. Sku pek vseh zem lje pi snih imen
na sve tu in v vseh jezi kih deli mo na endo ni me in ekso ni me. Endo nim je ime od zno traj (ένδον = zno -
traj), ekso nim pa ime od zunaj (έξω = brez, to je zunaj). Ljud je so od nek daj poi me no va li poja ve z ene
od teh dveh loka cij, torej od zno traj ali od zunaj, odvi sno, ali živi jo na območ ju poi me no va ne ga poja -
va ali pa nanj gle da jo iz dolo če ne raz da lje. Slo ven ski endo ni mi so slo ven ska zem lje pi sna ime na zno traj
slo ven ske ga etnič ne ga ozem lja, slo ven ski ekso ni mi pa slo ven ska zem lje pi sna ime na na vseh osta lih ozem -
ljih, če se raz li ku je jo od endo ni mov na teh ozem ljih. Tako je Ljub lja na slo ven ski endo nim in Laibach
nemš ki ekso nim za glav no mesto Slo ve ni je, Dunaj pa slo ven ski ekso nim in Wien nemš ki endo nim za
glav no mesto Avstri je. Na dru gi stra ni Lon don ni slo ven ski ekso nim za angleš ki Lon don, saj se slo ven -
ski zapis tega zem lje pi sne ga ime na kljub dru gač ni izgo var ja vi ne raz li ku je od zapi sa v an gleš kem jezi ku.
Med slo ven ske ekso ni me v ož jem pome nu spa da jo le slo ven ska zem lje pi sna ime na, ki se povsem raz -
li ku je jo od izvir nih endo ni mov, na pri mer Nem či ja za Deutschland ali Cari grad za İstanbul, v šir šem
pome nu pa tudi zem lje pi sna ime na, pre ve de na v slo venš či no, na pri mer Skal no gorov je za RockyMoun-
tains ali Rume na reka za HuangHe, podo ma če na ozi ro ma poslo ve nje na zem lje pi sna ime na, na pri mer
Pariz za Paris ali Avstra li ja za Australia, in umet na zem lje pi sna ime na, ki nima jo ustrez ne izvir ne obli -
ke, na pri mer Panon ska kot li na ali Ama zon sko nižav je.

Šti riind vaj se ta knji ga zbir ke Geo gra fi ja Slo ve ni ja z na slo vom »Slo ven ski ekso ni mi« je rezul tat osem
let ne ga dela Dra ga Klad ni ka, znans tve ne ga svet ni ka na Geo graf skem inšti tut Anto na Meli ka 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 ter nje go vih sode lav cev Roka
Cigli ča, Mau ra Hrva ti na, Dra ga Per ka, Petra Repo lu ska in Man ce Volk Bahun.

Te melj no gra di vo za knji go pred stav lja jo rezul ta ti dok tor ske ga dela Dra ga Klad ni ka z na slo vom Tuja
zemljepisnaimenav slovenskemjeziku;razvojnividikiinproblematikanjihoverabe, ki ga je avtor sku -
paj s so de lav ci ople me ni til z ra zi ska vo z na slo vom Slovenskieksonimi:metodologija,standardizacija,
GIS, ki sta jo sofi nan ci ra li Jav na agen ci ja za razi sko val no dejav nost Repub li ke Slo ve ni je in Slo ven ska
aka de mi ja zna no sti in umet no sti.

Knji go lah ko raz de li mo na tri glav ne vse bin ske dele. Prvi del je raz de ljen na 6 po gla vij. V uvod -
nem poglav ju avtor ji ori še jo preu če va nje ekso ni mov v Slo ve ni ji ter knji go ume sti jo v evrop ski okvir
sorod nih pub li ka cij. Sle di ta teo re tič no poglav je o ek so ni mih, nji ho vi defi ni ci ji, prob le ma ti ki raz me -
je va nja z en do ni mi ter o med na rod nih pri po ro či lih in nače lih rabe, ter meto do loš ko poglav je o vi rih
za zajem imen in meri lih za nji ho vo vklju če va nje. V ana li tič nem poglav ju o po gost no sti pojav ljanj ekso -
ni mov je pona zor je na dejan ska pogost nost ter raz mer je med ekso nim ski mi in endo nim ski mi raz li či ca mi
imen. Na kon cu vse bin ske ga dela sta še dve meto do loš ki poglav ji; prvo se nana ša na tabe la rič ni pri -
kaz ekso ni mov, dru go pa na nji hov gra fič ni pri kaz.

Dru gi vse bin ski del pred stav lja pre gled ni ca v ka te ro je vklju če nih 3819 naj po go ste je rab lje nih ekso -
ni mov. Posa me zen ekso nim je oprem ljen z enaj sti mi kate go ri ja mi v stolp cih. Poleg zapo red ne šte vil ke
in ekso ni ma ozi ro ma podo ma če ne ga ime na, so v pre gled ni ci nasled nje kate go ri je: ori gi nal no ime, jezik
ori gi nal ne ga ime na, pomen ski tip ekso ni ma, tip podo ma če va nja, lega ekso ni ma gle de na celi no ozi -
ro ma ocean ter drža vo ozi ro ma mor je, zem lje pi sne koor di na te ter koor di na te na pri lo že nih zem lje vi dih.
Ome nje ni pre gled ni ci je doda na še pre gled ni ca s 353 alo ni mi in isti mi kate go ri ja mi kot so v prvi pre -
gled ni ci z iz je mo koor di nat na zem lje vi dih, saj alo ni mi na zem lje vi dih niso pri ka za ni.

V tret jem delu knji ge so na enain pet de se tih zem lje vi dih pri ka za ni vsi v pre gled ni ci obrav nav ni ekso -
ni mi.

Knji ga bral ca v prvi vrsti sez na ni z ob čo prob le ma ti ko tujih zem lje pi snih imen. Nji ho va raba je nee -
not na, čeprav je bilo ugo tov lje no, da se sča so ma raz li ke ven dar le zmanj šu je jo. Knji ga je pomem ben pris pe vek
k poe no te nju rabe tujih zem lje pi snih imen v jav nih, stro kov nih in znans tve nih kro gih, kar bo omo -
go či lo povsem ned voum no iden ti fi ka ci jo poi me no va nih posa mez nih poja vov in objek tov. Neka te ri
slo ven ski ekso ni mi, ki jih pred stav lja knji ga, zve ni jo dokaj arhaič no, a je kljub temu pomemb no, da so
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zabe le že ni, saj je tako poskrb lje no, da ta pomem ben seg ment slo ven ske ga jezi ka ne bo uto nil v po za -
bo. Knji ga pris pe va ne le k ohra nja nju jezi kov ne dediš či ne kot pomemb ne ga vidi ka naše kul tur ne
dediš či ne, tem več tudi k ohra nja nju nacio nal ne iden ti te te.

Mat jaž Ger šič

Acta geo grap hi ca Slo ve ni ca/Geo graf ski zbor nik 52-1 in 52-2
Ljub lja na  2012: Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU, Založ ba ZRC, soza lož nik SAZU,
463 stra ni, ISSN 1581-6613
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Re vi ja v let ni ku 52 pri na ša sedem najst znans tve nih pris pev kov, osem v prvi in devet v dru gi števil -
ki. V to krat nem let ni ku pre vla du je jo doma či pris pev ki, pet pa je tujih, od kate rih so šti ri napi sa li srb ski
avtor ji. Na splo šno je bilo v zad njih let ni kih objav lje no več pris pev kov iz Srbi je, kar je po eni stra ni
odraz sode lo va nja med Geo graf skim inšti tu tom Anto na Meli ka ZRC SAZU in neka te ri mi sorod ni mi
srb ski mi inšti tu ci ja mi, po dru gi stra ni pa tudi srb ski sistem oce nje va nja razi sko val cev zah te va obja ve
v re vi jah, ki so vklju če ne v med na rod ne indek se citi ra nja ter ima jo fak tor vpli va, teh pa v Ju govz hodni
Evro pi s po droč ja geoz na no sti ni prav veli ko. Acti geo grap hi ci Slo ve ni ci fak tor vpli va (IF) med posa -
mez ni mi let ni ki revi je še rela tiv no moč no niha: IF za leto 2009 0,714; IF za leto 2010 0,346; IF za
leto 2011 1,333 in IF za leto 2012 0,484. IF za leto 2011 je bil naj viš ji med vse mi slo ven ski mi revi ja mi
vklju če ni mi v in dek se citi ra nja.

Leta 2012 so vede o Zem lji praz no va le poseb no oblet ni co. Pred natan ko sto leti sta namreč Alfred
Wege ner in Milu tin Milan ko vić, neod vi sno drug od dru ge ga, napi sa la dva za geoz na no sti izred no
pomemb na član ka. V njih sta raz vi la revo lu cio nar ni teo ri ji, ki teme lji ta na vizi ji pre mi ka nja kon ti nen -
tov ter vpli vu giba nja Zem lje, nje ne orbi te in osi na sta nje pod neb ja na njej. Nju na pris pev ka sta za vede



o Zem lji nare di la to, kar je teo ri ja evo lu ci je nare di la za bio lo gi jo, teo ri ja rela tiv no sti pa za fizi ko. Obliko -
va la sta celo vit pre gled Zem lji ne dina mi ke tako z as tro nom ske ga kot zemelj ske ga vidi ka ter pov zro či la
pra vo revo lu ci jo s tem, ko sta zavr gla ide ji kli ma to loš ko samo za dost ne Zem lje in nepre mič nih kon ti -
nen tov. V po ča sti tev te oblet ni ce sta Alek san der Petro vić (Fi lo loš ka fakul te ta Uni ver ze v Beo gra du) in
Slo bo dan B. Mar ko vić (Pri ro do slov no-ma te ma tič na fakul te ta Uni ver ze v No vem Sadu) napi sa la uvod -
ni pris pe vek za prvo šte vil ko z na slo vom ‘Ci kli revo lu ci je: kako sta Wege ner in Milan ko vić spre me ni la
vede o Zem lji’. Pris pe vek ned vom no sodi med tiste, ki bi jim moral pre bra ti vsak, ki se zani ma za to
področ je. Soro den čla nek z na slo vom ‘Al fred Wege ner in rojs tvo teo ri je o po to va nju celin’ je bil ob tej
oblet ni ci objav ljen tudi v re vi ji Pro teus (75-4). Tudi dru gi pris pe vek z na slo vom ‘Le de nik Debe li namet
od dru ge polo vi ce 20. sto let ja do danes’ je napi sal srb ski avtor. Pre drag Dju ro vić (Geo graf ska fakul te -
ta Uni ver ze v Beo gra du) pred stav lja lede nik Debe li namet na Dur mi tro ju v Čr ni gori, ki je eden izmed
dveh še obsto je čih lede ni kov v ju govz hod nem delu Bal kan ske ga polo to ka (dru gi se naha ja v Pro kle ti -
jah v Al ba ni ji). Lede nik spa da med male lede ni ke in je v tem pogle du soro den naši ma Tri glav ske mu
lede ni ku in Lede ni ku pod Sku to. Glav ni pou da rek pris pev ka je, da spre mem be veli ko sti Debe le ga name -
ta v zad nje ga pol sto let ja niso bile tako obsež ne kot pri dru gih lede ni kih v Juž ni Evro pi. Čla nek je neke
vrste nada lje va nje član ka iste ga avtor ja izpred šti rih let z na slo vom ‘Re kon struk ci ja plei sto cen skih lede -
ni kov na Dur mi tor ju v Čr ni Gori’ (DOI: 10.3986/AGS49202). S po droč ja fizič ne geo gra fi je je tudi tret ji
pris pe vek z na slo vom ‘Vpliv ni dejav ni ki umi ka nja fli šnih kli fov na slo ven ski oba li’, ki so ga napi sa li Ela
Šegi na, Blaž Komac in Mati ja Zorn (zad nja dva Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU). Čla -
nek med dru gim pri na ša pre gled dejav ni kov, ki vpli va jo na hitrost umi ka nja kli fov ob slo ven ski oba li,
a pli ka tiv na vred nost pa je v oce nah ogro že nost posa mez nih odse kov oba le zara di poboč nih pro ce sov.
Četr ti je pris pe vek Mit je Dur ni ka z na slo vom ‘Vred no te nje ude lež be jav no sti pri oce nje va nju okolj -
skih jav nih poli tik: pri mer Slo ve ni je in Kana de’. Par ti ci pa tiv ni pri stop je sigur no nekaj, za kar smo
v Slo ve ni ji ime li/ima mo pre ma lo poslu ha. Sle di pris pe vek Dra ga Klad ni ka in Davi da Bole ta (oba Geo -
graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) z na slo vom ‘O živ lje nju slo ven skih ekso ni mov in nji ho vem
poz na va nju v stro kov ni jav no sti’. Čla nek med dru gim obrav na va živ ljenj ske cikle slo ven skih ekso nimov –
od nastan ka ekso ni ma, nje go ve čeda lje pogo stej še rabe, pogo ste in splo šne rabe, čeda lje red kej še rabe
ozi ro ma odmi ra nja, do odmrt ja in poza be. Bra ni slav S. Djur djev, Danie la Arse no vić, Ste van Savić (Pri -
ro do slov no-ma te ma tič na fakul te ta Uni ver ze v No vem Sadu) v na sled njem pris pev ku z na slo vom ‘Smrt nost
v po ve za vi s tem pe ra tu ra mi v Beo gra du v ob dob ju 1888–2008’ piše jo o sood vi sno sti tem pe ra tu re in
umr lji vo sti. V zad njih dvaj se tih letih je na pri mer nju na pove za nost nega tiv na. Sed mi je pris pe vek Iulia -
ne Viju lie in sode lav cev (Geo graf ska fakul te ta Uni ver ze v Bu ka re šti) z na slo vom ‘Oce na raz drob lje no sti
kme tij skih zem ljišč v Ro mu ni ji – štu di ja na pri me ru obči ne Izvoa re le v okrož ju Olt’. Iz pris pev ka je razvid -
no, da raz drob lje nost kme tij skih zem ljišč pred stav lja resen prob lem, ki vpli va na kme tij sko proi zvod njo
v naj ro do vit nej ših delih Romu ni je. Zad nji pris pe vek v prvi šte vil ki ima naslov ‘Pri vlač nost cest za nele -
gal no odla ga nje odpad kov gle de na pokra jin ske raz li ke v Slo ve ni ji’ in so ga napi sa li Janez Matos (Druš tvo
Eko lo gi brez meja), Kri štof Oštir (In šti tut za antro po loš ke in pro stor ske štu di je ZRCSAZU) in Jaka Kranjc
(Druš tvo Eko lo gi brez meja). Potr di li so trdi tve sta rej ših razi skav, da je bli ži na cest nad pov preč no pri -
vlač na za nele gal no odla ga nje odpad kov. Gle de pokra jin skih raz lik pa so ugo to vi li, da relief no
raz gi ba ni in red ke je pose lje ni pokra jin skoe ko loš ki tipi dose ga jo tudi do deset krat viš je vred no sti indek -
sa pri vlač no sti za nele gal no odla ga nje odpad kov kot rav nin ska in goste je pose lje na območ ja.

Dru go šte vil ko zače nja pris pe vek Mate je Ferk (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) in
Mate ja Lipar ja (Na ra vo slov no teh niš ka fakul te ta Uni ver ze La Tro be) z na slo vom ‘Eo ge net ske jame v plei -
sto cen skem kar bo nat nem kon glo me ra tu v Slo ve ni ji’. Avtor ja obrav na va ta jame v go renj skem kon glo -
me ra tu, ki je raz voj no še v zgod nji fazi dia ge ne ze. Gre do neke mere za nada lje va nje pris pev ka z na slo vom
‘Eogeneticcavesinconglomerate:anexamplefromUdinBoršt,Slovenia’, ki sta ga avtor ja pred dve ma
leto ma obja vi la v re vi ji Inter na tio nal Jour nal of Spe leo logy (40-1; DOI: 10.5038/1827-806X.40.1.7). Sle di
mu pris pe vek Andre je Pau šič in Andra ža Čar ni ja (oba Bio loš ki inšti tut Jova na Hadži ja ZRC SAZU) z na -
slo vom ‘Spre mem be kra ji ne na območ ju belo kranj ske ga niz ke ga kra sa v zad njih 220 le tih’. Gre za kla -

101

Geografski vestnik 85-1, 2013 Književnost



sič no razi ska vo spre memb rabe tal, s ka te ri mi smo se v pre te klo sti pre tež no ukvar ja li geo gra fi (glej let -
ni ke Acte geo grap hi ce Slo ve ni ce 35, 42, 44-1, 45-1, 46-1), danes pa se s tem področ jem ukvar ja jo tudi
dru ge vede, v tem pri me ru bio lo gi ja. Tret ji je pris pe vek Roka Cigli ča in sode lav cev (Geo graf ski inštitut
Anto na Meli ka ZRC SAZU) z na slo vom ‘Kras kot kazal nik za dolo ča nje manj pri mer nih obmo čij za
kme tijs tvo’. Razi ska va kaže veli ke, a ne ma lo krat neiz ko riš če ne a pli ka tiv ne mož no sti geo gra fi je, saj so
avtor ji raz vi li pose ben kazal nik, ki pre pre ču je, da bi slo ven ski kmet je na kme tij sko manj ugod nih kraških
območ jih bili, zara di »to gih« kazal ni kov Evrop ske uni je za dolo ča nje manj pri mer nih obmo čij za kme -
tijs tvo, neu pra vi če no finanč no oško do va ni s stra ni evrop skih kme tij skih finanč nih spod bud. Četr ti je
pris pe vek Naje Marot (Ur ba ni stič ni inšti tut Repub li ke Slo ve ni je) in Jörna Harf sta (dres den ski Inšti tut
za okolj ski urba ni in regio nal ni raz voj) z na slo vom ‘Po ru dar ski poten cia li in raz voj nek da njih rudar -
skih regij sred nje Evro pe: štu di ji pri me ra iz Nem či je in Slo ve ni je’. Avtor ja obrav na va ta zna čil no sti poru -
dar skih poten cia lov in nji ho vo vlo go v re gio nal nem raz vo ju v nek da njih rudar skih regi jah. Peti je pris pe vek
Nata še Kole ga in Moj ce Poklar (obe Harp ha Sea) z na slo vom ‘Mor fo loš ka ana li za slo ven ske oba le s po -
dat ki lidar ske ga in sonar ske ga sne ma nja’. Avto ri ci s  po moč jo natanč ne ga daljin ske ga zaz na va nja
obrav na va ta relief ne zna čil no sti slo ven ske ga obal ne ga pasu, tako na kop nem (na pri mer kli fi) kot v prio -
bal nem pasu (na pri mer abra zij ske tera se). Pred vsem pa je zdru ži tev lidar skih kopen skih podat kov s so -
nar ski mi pod vod ni mi omo go či la hkrat no opa zo va nje pro ce sov na sti ku kop ne ga in mor ja. Sle di pris pe vek
Davi da Bole ta in sode lav cev (Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) z na slo vom ‘Ce lost no načr -
to va nje jav ne ga pot niš ke ga pro me ta med mestom in regi jo na pri me ru Ljub lja ne’, v kate rem avtor ji opo -
zar ja jo na pove za nost pro met ne ga načr to va nja s po se li tve nim vzor cem in posle dično na potre bo po
celost nem načr to va nju obeh – pose li tve ne ga in pro met ne ga siste ma. Za vse, ki jih tovrst na prob le mati -
ka bolj zani ma, pa je prav tako leta 2012 izš la mono gra fi ja z na slo vom ‘Ce lost no načr to va nje jav ne ga
pot niš ke ga pro me ta v Ljub ljan ski urba ni regi ji’ (Geo ri tem 20, Založ ba ZRC; http://giam2.zrc-sazu.si/si -
tes/de fault/fi les/9789612544027.pdf; glej knjiž no poro či lo v tej šte vil ki). Sed mi je pris pe vek Bošt ja na
Kerb ler ja (Ur ba ni stič ni inšti tut Repub li ke Slo ve ni je) z na slo vom ‘Sta ra nje domá s po moč jo infor ma -
cij sko komu ni ka cij skih teh no lo gij’. Kot odgo vor na prob le me, pove za ne s sta ra njem pre bi vals tva, so druž -
be v raz vi tih drža vah v ob sto je če siste me zdravs tve ne ga vars tva ter social ne in sta no vanj ske oskr be sta rej ših
zače le vklju če va ti kon cept sta ra nja domá s po moč jo infor ma cij sko komu ni ka cij skih teh no lo gij. Avtor
na pod la gi lite ra tu re poda ja sta nje na tem področ ju. Sle di pris pe vek Lji lja ne Živ ko vić z na slo vom ‘K in -
sti tu cio nal ne mu in orga ni za cij ske mu okvi ru za raz voj Nacio nal ne pro stor ske podat kov ne infra struk -
tu re v Sr bi ji’, kate re ga cilj je opre de li ti pri me ren druž be ni ozi ro ma insti tu cio nal ni ter orga ni za cij ski okvir
za raz voj pro stor ske podat kov ne infra struk tu re v Sr bi ji. Zad nji je pris pe vek Maru še Nučič (Geo graf -
ski inšti tut Anto na Meli ka ZRC SAZU) z na slo vom ‘In ter dis ci pli nar nost zna no sti o traj nost no sti: časov -
na dina mi ka’. Avto ri ca pri ka že inter dis ci pli nar nost razi sko vanja na področ ju zna no sti o traj nost no sti
v ob dob ju 1991–2011, ter izpo sta vi osred njo vlo go okolj skih znano sti in teh no lo gij za raz voj tega področja,
ne poza bi pa tudi opre de li ti vlo go geo gra fi je na tem področju.

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
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V zad njem obdob ju se v pro met nih kro gih čeda lje bolj kre pi miš lje nje, da je tre ba prei ti od usta -
lje ne prak se zago tav lja nja dostop no sti za oseb ne avto mo bi le k iz bolj še va nju dostop no sti za lju di. K temu
sta veli ko pris pe va la vse viš ja zavest o ka ko vo sti živ ljenj ske ga oko lja in zah te ve po gos po dar ski konku -
renč no sti. Name sto pre vo za z oseb ni mi avto mo bi li je sedaj v os pred ju potre ba po pre vo zu lju di. Hie rar hi ja
pre voz nih nači nov nare ku je, da je zla sti na območ jih veli ke gosto te pose li tve, ki so zna čil na za metro -
po li tan ske regi je, tre ba naj prej spod bu ja ti nemo to ri zi ra ne obli ke pre mi ka nja, kot sta hoja in kole sar je nje,
nato jav ni pot niš ki pro met in šele na kon cu naj bolj netraj no sten oseb ni avto mo bil ski pro met. V znans -
tve ni lite ra tu ri ne manj ka zgle dov, ki kaže jo, da se z zmanj še va njem inten ziv no sti upo ra be pre voz nih
nači nov v tem vrst nem redu pove ču je ta tako kako vost živ lje nja kot gos po dar ska kon ku renč nost gosto
pose lje nih obmo čij.

Kljub šte vil nim dosež kom stro ke, nove pro met ne reši tve mar sik je vse pre po ča si pri ha ja jo v os pred -
je. Raz lo gov za to je več. V glo bal nem smi slu to pre pre ču je pred vsem močan naft no-in du strij ski lobi,
ki s pro da jo pogon skih goriv in oseb nih avto mo bi lov kuje zajet ne dobič ke. Tej real no sti se je v prak si
zelo tež ko izog ni ti. Sve tov na kapi ta li stič na logi ka nare ku je, da se ponud ba pove ču je pre mo so raz mer -
no s pov pra še va njem, ogla še val ska poli ti ka pa je sko zi pre te kla deset let ja ustva ri la moč no potre bo po
pose do va nju in rabi oseb ne ga avto mo bi la tudi v pri me ru, ko ta pred stav lja samo sta tu sni sim bol. Če po
eni stra ni priz na mo poraz v bit ki sve tov nim igral cem s tega področ ja, s ka te ri mi se je nepo sred no težko
bori ti, se mora mo isto ča sno vpra ša ti, kaj lah ko na kra jev ni ozi ro ma regio nal ni rav ni nare di mo, da ne
izgu bi mo voj ne. Tu je reši tev in vzvo dov zago to vo več. Metro po li tan ske regi je kot gonil ne sile raz vo -
ja pose du je jo zmog lji vo sti za načr to va nje, finan ci ra nje in ude ja nja nje novih pro met nih reši tev. Prek

Ja nez Nared, Nika Raz pot nik Visko vić (ured ni ka):
Mo ving Peo ple: Towards Sustai nab le Mobi lity in Euro pean Metro po li tan Regions
Pots dam 2012: Joint Spa tial Plan ning Depart ment Ber lin-Bran den burg, 111 stra ni,
ISBN 978-1-934293-06-5



načr to va nja in ude ja nja last ne pro met ne poli ti ke lah ko odlo čil no vpli va jo na upo ra bo posa mez nih pre -
voz nih nači nov. S šte vil ni mi ukre pi je namreč mogo če tudi krat ko roč no spre mi nja ti še tako glo bo ko
zasi dra ne poto val ne nava de lju di.

V tem ozi ru je poseb ne ga pome na sode lo va nje raz lič nih metro po li tan skih obmo čij, s či mer prihaja
do izme nja ve dobrih praks in hitrej še ga pre ho da v niz koog ljič no druž bo. Dober pri mer tovrst ne ga
povezova nja je med na rod ni pro jekt CATCH_MR(CooperativeApproachestoTransportChallengesin
MetropolitanRegions/Skup ni pri sto pi k pro met nim izzi vom v me tro po li tan skih regi jah; http://www.catch-
mr.eu/), ki je bil v ob dob ju 2010–2012 finan ci ran iz evrop ske ga pro gra ma Inter reg IVC. Z njim so pred -
stav ni ki sed mih metro po li tan skih regij (Oslo-Akers hus, Göte borg, Ber lin-Bran den burš ka, Dunaj-Spod nja
Avstri ja, Budim pe šta, Ljub lja na in Rim) iska li reši tve za traj nost no mobil nost v me tro po li tan skih regijah,
ki naj bi pris pe va la k več ji kako vo sti živ lje nja, kon ku renč no sti gos po dar stev in sklad nej še mu regio nal -
ne mu raz vo ju.

Glav ni izsled ki pro jek ta so zbra ni v znans tve ni mono gra fi ji MovingPeople:TowardsSustainableMobi-
lityinEuropeanMetropolitanRegions. V kon tek stu spod bu ja nja traj nost ne mobil no sti se pub li ka ci ja
osre do to ča pred vsem na šti ri glav na področ ja, in sicer: 1) zmanj še va nje pov pra še va nja po pro me tu,
zla sti z bolj šo inte gra ci jo pro stor ske ga in pro met ne ga načr to va nja, 2) spre mi nja nje nači na pre vo za, posebej
z iz bolj še va njem pri vlač no sti lokal ne ga jav ne ga pro me ta, 3) pove ča nje rabe učin ko vi tih in niz koiz pust -
nih teh no lo gij v oseb nem in jav nem pro me tu in 4) okrep lje no sode lo va nje med metro po lo in regi jo
pri skup nem načr to va nju. Nave de ne teme so bile v ok vi ru pro jek ta, ob upo ra bi metod par ti ci pa tiv nega
pla ni ra nja, obrav na va ne na sed mih med na rod nih delav ni cah, pri čemer je vsa ka sode lu jo ča metro po -
li tan ska regi ja orga ni zi ra la po eno. Za vsa ko od podro čij so pred la ga ni šte vil ni ukre pi, ki naj bi vodi li
k po ve ča nju traj nost ne mobil no sti. Doda na vred nost temu je, da so vsi ukre pi pod pr ti s pri me ri dobrih
praks iz sode lu jo čih metro po li tan skih obmo čij. V ok vi ru tega pub li ka ci ja zelo dobro doš lo ponu ja tudi
med se boj no pri mer ja vo nji ho ve ga geo graf ske ga kon tek sta, kar bral cu omo go ča razu me va nje poseb -
no sti, v ka te rih posa me zen pro met ni ukrep daje pozi tiv ne rezul ta te.

Uče nje na pri me rih dobrih praks lah ko veli ko poma ga pri raz re še va nju pro met nih, gos po dar skih,
okolj skih in druž be nih izzi vov v me tro po li tan skih regi jah. Ome je va nje neneh ne rasti oseb ne ga avto -
mo bil ske ga pro me ta in spod bu ja nje upo ra be jav ne ga pot niš ke ga pro me ta goto vo pred stav lja pra vo pot.
To je toli ko laž je dose či, če so na voljo pre ver je ni ukre pi, ki so se v do lo če nih oko liš či nah že izka za li
za korist ne. V pri hod njih tovrst nih razi ska vah bi mor da velja lo neko li ko več pozor no sti name ni ti še
nemo to ri zi ra nim nači nom pre vo za, kot sta hoja in kole sar je nje, ki na zelo pri me ren način dopol njuje -
jo kolek tiv ne traj nost ne obli ke pro me ta. Ne gle de na to pub li ka ci ja pred stav lja odli čen vir infor ma cij
za celost no ure ja nje pro me ta v  go ste je pose lje nih metro po li tan skih regi jah in jo je moč pri po ro či ti
v branje pro stor skim in pro met nim načr to val cem, nosil cem odlo ča nja na kra jev ni in regio nal ni rav ni,
ter vsem, ki jih zani ma traj nost na mobil nost. Celot na mono gra fi ja je dostop na na splet nem naslo vu:
http://www.catch-mr.eu/pub lic/DB_Data/fi les/Down loads/Catch-MR_Gui de_To wards-Su stai nab -
le-Mo bi lity-in-MR s.pdf.

Jani Kozi na
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