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Novi magi stri in dok tor ji zna no sti s po droč ja geo gra fi je na Filo zof ski fakul te ti Uni ver ze v Ljub lja ni

Lu ci ja Jereb:
Spre mi nja nje kul tur ne pokra ji ne na Kra su
ChangesintheculturallandscapeoftheKras
Magistrskodelo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2012, 142 stra ni
Mentorica: dr. Met ka Špes
Zagovor: 5. 10. 2012
Naslov: Vrz de nec 34, 1354 Hor jul, Slo ve ni ja
E-pošta: Luci ja.je reb@gmail.com

Izvleček: Obrav na va no območ je slo ven ske ga Kra sa velja za pokra jin sko ran lji vo eno to, ki ji velja
posveča ti poseb no pozor nost zara di nje nih spe ci fič nih geo mor fo loš kih zna čil no sti. Območ je je od Fran -
cis cej ske ga kata stra (1819) dalje doživ lja lo veli ke spre mem be v rabi tal, ki so pote ka le v sme ri obsež ne ga
zaraš ča nja. Ana li za raz po lož lji vih kata str skih podat kov (od 1819 do 2010) pri ka zu je dina mi ko spre -
mi nja nja dele žev zem ljiš kih kate go rij v pre te klem dve sto let nem obdob ju. V ob dob ju od leta 1819 do 1906
ni zaz na ti več jih spre memb, med tem ko poz ne je zara di načrt ne ga pogoz do va nja poča si naraš ča delež
goz da, pred vsem na območ ju pašni kov. Zelo opaz ne spre mem be se zgo di jo šele po letu 1970, ko začne
delež goz da inten ziv no naraš ča ti, obde lo val ne povr ši ne pa upa da ti, tako da leta 2010 pre kri va jo manj
kot 1 % vseh povr šin, goz da pa je kar 75 % ozi ro ma sko raj 62 % več kot leta 1819.

Kljub splo šne mu zaraš ča nju se raba tal raz li ku je gle de na geo graf ske zna čil no sti, na kate re vpli va -
jo tako narav no geo graf ski kot tudi druž be no geo graf ski dejav ni ki. Kar to graf sko gra di vo in izkus tvo
doma či nov na izbra nih območ jih Dol nje Leže če, Komen in Pli sko vi ca napo ve du je tri raz lič ne možno -
sti pri hod nje ga raz vo ja pokra ji ne na Kra su: a) popol no urba ni za ci jo vaš ke ga oko lja, b) sklad ni raz voj
kme tijs tva in gos po dars tva, pri čemer je za kme tijs tvo zna čil na spe cia li za ci ja in inten zi fi ka ci ja ali c)
ohra nja nje pre te kle podo be pode žel ske pokra ji ne na Kra su.

Ključnebesede: regio nal na geo gra fi ja, kul tur na pokra ji na, raba tal, spre mem be rabe tal, zaraš ča nje
kme tij skih zem ljišč, per cep ci ja zaraš ča nja, Fran cis cej ski kata ster, Dol nje Leže če, Komen, Pli sko vi ca, Kras

Na ta ša Biz jak:
Po li tič na geo gra fi ja Kav ka za
PoliticalgeographyofCaucasus
Magistrskodelo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2012, 159 stra ni
Mentor: dr. Jer nej Zupan čič
Zagovor: 4. 12. 2012
Naslov: Vil har je va 28b, 5270 Aj dovš či na, Slo ve ni ja
E-pošta: biz jak na ta sa@gmail.com
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Izvleček: Območ je Kav ka za od nek daj pred stav lja pomemb no vez med Azi jo in Evro po, most med
Vzhod om in Zaho dom. Stra teš ko pomemb no območ je pred stav lja tudi sti čiš če kul tur, pose lje no je namreč
z na ro di, ki ima jo zelo dol go in boga to zgo do vi no, kul tu ro in tra di ci jo. Po raz pa du Sov jet ske zve ze so
Kav kaz zaz na mo va li pred vsem bur ni pro ce si medet nič nih spo pa dov ob tvor bi novih držav in bili poleg
stra teš ke ga polo ža ja, eko nom skih virov ter trans port nih poten cia lov tudi eden izmed raz lo gov pove -
ča ne ga med na rod ne ga zani ma nja za regi jo. Ana li za notra njih in zuna njih dejav ni kov vpli va je poka za la,
da kljub novim geo po li tič nim oko liš či nam na Kav ka zu, osta ja območ je še ved no pre cej poli tič no labil -
no ter potre bu je pri svo jem raz vo ju kot pomemb no tran zit no območ je pomoč zuna njih držav, torej ga
lah ko še ved no ozna ču je mo kot del »pasu čre pinj«. Vpliv ZDA ter nje nih stra teš kih zavez ni kov se na
Kav ka zu ved no bolj kre pi, vojaš ka sila se nado meš ča z eko nom sko pred vsem s fi nanč nim vla ga njem
v iz grad njo novih trans port nih poti za pre voz naf te in zemelj ske ga pli na na Zahod. V do bič ke, pove -
za ne s trans por tom ener gen tov na zahod ne trge, so usmer je ni glav ni inte re si, ki jih ima jo zuna nje drža ve
na Kav ka zu. Eden glav nih ciljev ame riš ke poli ti ke na Kav ka zu je tudi pre pre či tev mono po la dru gih držav
nad ener get sko zalo go Kas pij ske ga baze na, pred vsem Rusi je, kar vodi k na da lje va nju zapi ra nja ruskega
»hartlanda«.

Ključnebesede: poli tič na geo gra fi ja, geo po li ti ka, mostiš če, konf lik ti, kriz no območ je, Kav kaz, Rusija

Zala Stro jin Božič:
One sna že nost tal otroš kih igrišč jav nih vrt cev v Mest ni obči ni Ljub lja na
SoilcontaminationofpublickindergartensintheCityofLjubljana
Magistrskodelo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2013, 232 stra ni
Mentorica: dr. Met ka Špes
Zagovor: 17. 6. 2013
Naslov: Vikr če 22, 1211 Ljub lja na Šmart no, Slo ve ni ja
E-po šta: zalas bo zic@gmail.com

Izvleček: V Mest ni obči ni Ljub lja na so bile v pre te klo sti ugo tov lje ne povi ša ne vred no sti neka te rih
nevar nih sno vi v tleh. V ma gi str skem delu so pred stav lje ni podat ki o po ten cial no nevar nih sno veh v tleh
in nji hov vpliv na zdrav je otrok. Pred stav lje ni so tudi pri sto pi k preu če va nju one sna že no sti tal v iz bra -
nih evrop skih drža vah in ure di tev v Re pub li ki Slo ve ni ji. Oce nje na je one sna že nost tal otroš kih igrišč
jav nih vrt cev v Mest ni obči ni Ljub lja na gle de na poten cial ne vire one sna že va nja in naj po go ste je ugo -
tov lje ne nevar ne sno vi. Pred la ga ni pa so tudi ukre pi za pre pre če va nje ozi ro ma zmanj ša nje vno sa nevar nih
sno vi iz tal v or ga ni zem otrok, ki med dru gim vklju ču je jo ustrez no izbi ro loka ci je vrt ca, spre mem bo
veljav nih pred pi sov s po droč ja otroš ke ga vars tva, preu dar nej še načr to va nje in vzdr že va nje otroš kih igrišč,
sprem lja nje kako vo sti tal in izo bra že va nje zapo sle nih in jav no sti.

Ključnebesede: jav ni vrt ci, tla, nevar ne sno vi, otroš ko igriš če, Mest na obči na Ljub lja na



131

Geografski vestnik 85-2, 2013 Poročila

Mar ti na Sov dat:
Geo po li tič ni polo žaj Tur či je – mostiš če med EU in kriz ni mi žariš či
GeopoliticalpositionofTurkey –thegatewaybetweentheEUand
crisisareas
Magistrskodelo: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul te ta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2013, 121 stra ni
Mentor: dr. Jer nej Zupan čič
Zagovor: 30. 9. 2013
Naslov: Podra ga 19, 5272 Pod na nos, Slo ve ni ja
E-pošta: mar ti na.sov dat@gmail.com

Izvleček: Na evrop ski celi ni leži le okrog tri odstot ke turš ke ga držav ne ga ozem lja. Kljub temu je Turči -
ja zgo do vin sko moč no pove za na z evrop sko zgo do vi no, saj je v mo der ni dobi pred stav lja la eno ključ nih
sil in vpliv nih jeder, kar je ime lo šte vil ne geo graf ske in druž be ne učin ke pred vsem na Bal ka nu. Sedaj
si pri za de va vsto pi ti v Evrop sko uni jo. Zara di demo graf ske, gos po dar ske in vojaš ke moči ter spe ci fič -
ne geo graf ske lege na dveh celi nah je ta korak vre den šir še geo po li tič ne pre so je. Pou da rek je na teo re tič ni
in meto do loš ki preu či tvi turš ke ga geo po li tič ne ga polo ža ja kot mostiš ča med Evrop sko uni jo in kriz -
ni mi žariš či, in sicer pred vsem z vi di ka turš ke ga pri klju če va nja Evrop ski uni ji ter same širi tve Evrop ske
uni je. V me to do loš kem pogle du je izpo stav lje na pre so ja vpli vov na seda nji geo po li tič ni polo žaj Tur -
či je. Nanj namreč vpli va jo tako notra nji (turš ki) kot zuna nji dejav ni ki. Dru gi ključ ni pojem je mostiš če.
Po eni stra ni lah ko vlo ga mostiš ča za Tur či jo pred stav lja pred nost, saj bi z vsto pom v Evrop sko uni jo
sled nja posta la eden od nepo sred nih dejav ni kov na širo kem območ ju med Bal ka nom, Kav ka zom in
Bliž njim vzhod om. Obe nem pa prav bli ži na kriz nih žarišč v re gi ji, ki bi s tem posta la kriz na žariš ča
na mejah Evrop ske uni je, lah ko pome ni ovi ro na turš ki poti v Evrop sko uni jo.

Ključnebesede: geo po li ti ka, poli tič na geo gra fi ja, mostiš če, Evrop ska uni ja, Tur či ja, Bliž nji vzhod,
Bal kan

Jani Kozi na:
Živ ljenj sko oko lje pre bi val cev v us tvar jal nih pokli cih v Slo ve ni ji
LivingenvironmentofinhabitantsincreativeoccupationsinSlovenia
Doktorskadisertacija: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul teta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2013, 228 stra ni
Mentor: dr. Mar jan Rav bar
Somentor: dr. Mar ko Krevs
Zagovor: 25. 9. 2013
Naslov: Znans tve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti
in umet no sti, Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka, Gos po ska uli ca 13,
1000 Ljublja na, Slo ve ni ja
E-pošta: jani.ko zi na@zrc-sazu.si

Izvleček: Ustvar jal nost dobi va na poti v druž bo zna nja ved no več ji pomen. V no vej ših raz voj nih
para dig mah se jo čeda lje pogo ste je ome nja kot ključ ni dejav nik gos po dar ske rasti in raz vo ja mest, regij
ter napred nih trž nih eko no mij na sploh. Šte vil ne empi rič ne razi ska ve so doka za le, da je pro stor ska raz -
po re di tev pre bi val cev z us tvar jal nim pokli cem pre cej nee na ko mer na. Ob tem ima jo pomemb no vlo go
raz lič ni dejav ni ki, ki ustvar jal no delov no silo v do lo če no oko lje pri teg ne jo ozi ro ma jo tam zadr ži jo. Dok -
tor ska diser ta ci ja je poiz ku si la odgo vo ri ti na dve ključ ni vpra ša nji, in sicer, kje v Slo ve ni ji pre bi val ci
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z us tvar jal nim pokli cem živi jo in zakaj rav no tam. Ana li ze pro stor ske raz po re di tve so poka za le, da so
pre bi val ci z us tvar jal nim pokli cem v Slo ve ni ji tako kot dru god nee na ko mer no raz po re je ni. Niž ja kon -
cen tra ci ja je zna čil na pred vsem za gos po dar sko slab še raz vi te regi je vzhod ne Slo ve ni je, več ja pa za
raz vi tej še regi je zahod ne Slo ve ni je, med kate ri mi še pose bej izsto pa Osred nje slo ven ska regi ja. Več ja kon -
cen tra ci ja pre bi vals tva z us tvar jal nim pokli cem je zna čil na tudi za bolj urba ni zi ra na nase lja, čeprav po
dru gi stra ni novej ši pose li tve ni pro ce si pote ka jo v sme ri dekon cen tra ci je iz bolj urba ni zi ra nih tipov
nase lij v sme ri red ke je pose lje nih nase lij. Med naj po memb nej še dejav ni ke pro stor ske raz po re di tve pre -
bi val cev z us tvar jal nim pokli cem po nase ljih biva nja v Slo ve ni ji sodi jo dostop nost do pro sto ča snih
aktiv no sti, kako vost bival ne ga oko lja, iden ti te ta, dostop nost do delov nih mest in dostop nost do sto ritev.

Ključnebesede: ustvar jal nost, ustvar jal ni pokli ci, člo veš ki viri, živ ljenj sko oko lje, regio na li za ci ja, urba -
ni za ci ja, Slo ve ni ja

Rok Ciglič:
Upo ra ba geo graf skih infor ma cij skih siste mov za dolo ča nje narav nih
pokra jin skih tipov Slo ve ni je
Usinggeographicinformationsystemstodeterminenaturallandscape
typesinSlovenia
Doktorskadisertacija: Ljub lja na, Uni ver za v Ljub lja ni, Filo zof ska fakul teta,
Odde lek za geo gra fi jo, 2013, 390 stra ni
Mentor: dr. Dušan Plut
Somentor: dr. Dra go Per ko
Zagovor: 18. 10. 2013
Naslov: Znans tve no ra zi sko val ni cen ter Slo ven ske aka de mi je zna no sti
in umet no sti, Geo graf ski inšti tut Anto na Meli ka, Gos po ska uli ca 13,
1000 Ljub lja na, Slo ve ni ja
E-pošta: rok.ci glic@zrc-sazu.si

Izvleček: V di ser ta ci ji smo ana li zi ra li upo ra bo geo graf skih infor ma cij skih siste mov (GIS) pri dolo -
ča nju narav nih pokra jin skih tipov Slo ve ni je. Raču nal nik in digi ta li za ci ja podat kov omo go ča ta upo ra bo
geoin for ma cij skih oro dij, s ka te ri mi omi li mo neka te re prob le me pri dolo ča nju narav nih pokra jin skih
tipov, pred vsem objek tiv nost in pre gled nost. V di ser ta ci ji smo pre gle da li obsto je če kla si fi ka ci je, digi -
tal ne podat ke ter geoin for ma cij ska orod ja, s ka te ri mi lah ko izde la mo tipi za ci jo in vred no ti mo rezul ta te.
Podat kov ne slo je smo naj prej ovred no ti li z vi di ka upo rab no sti za dolo ča nje narav nih pokra jin skih tipov.
Nato smo z iz bra ni mi slo ji in orod ji izde la li več tipi za cij narav nih pokra jin skih tipov. Ana li zi ra li smo,
kako se tipi za ci je med seboj uje ma jo, posku ša li pa smo jih tudi objek tiv no ovred no ti ti. Osred nji del
diser ta ci je je bil namreč pos ve čen preu če va nju uskla je no sti raz lič nih nači nov oce nje va nja tipi za cij. Ugo -
to vi li smo, da so nači ni vred no te nja med seboj bolje uskla je ni pri vred no te nju mode li ra nih tipi za cij,
ki so izde la ne z me to da mi nad zo ro va ne kla si fi ka ci je, kot pa pri vred no te nju mode li ra nih tipi za cij, ki
so izde la ne z me to da mi nenad zo ro va ne kla si fi ka ci je. Pomem ben del je pred stav lja la tudi ana li za, kje
so v Slo ve ni ji območ ja, ki so po raz lič nih meto dah kla si fi ci ra na v enak tip. S pre kri va njem več tipi za -
cij, ki so izde la ne z raz lič ni mi meto da mi, smo uspe li dolo či ti območ ja, kjer so tipi za ci je bolj uskla je ne
in, kjer so manj. V za ključ ku smo naved li pred no sti in sla bo sti GIS-ov za dolo ča nje tipov ter pred la -
ga li postop ke izde la ve tipi za ci je.

Ključnebesede: narav ni pokra jin ski tipi, tipi za ci ja, geo graf ski infor ma cij ski siste mi, meto de nenad -
zo ro va ne kla si fi ka ci je, meto de nad zo ro va ne kla si fi ka ci je, geo gra fi ja, Slo ve ni ja

Lu ci ja Miklič Cvek


