Geografski vestnik 83-1, 2011, 107–121

Kronika

KRONIKA
Poletna {ola Skup{~ine evropskih regij 2010 – Pode`elska, mestna in medregionalna mobilnost
Rorschach in Arbon, [vica, 22.–27. 8. 2010
Poletna {ola Skup{~ine evropskih regij (AER – Assembly of European Regisons) 2010 je bila organizirana konec avgusta 2010 v krajih Rorschach in Arbon, ki se nahajata v kantonih St. Gallen in Thurgau
v [vici. Tokrat se je zgodilo prvi~ v petnajstletni zgodovini poletnih {ol Skup{~ine evropskih regij, da
bi dve sosednji regiji skupaj organizirali ta dogodek. Poletni {oli v [vici je prisostvovalo preko 150 udele`encev iz vseh koncev Evrope. Med njimi so bili predvsem regionalni nosilci odlo~anja, politiki, uradniki,
strokovnjaki za mobilnost, promet, okolje in planiranje ter ostali zainteresirani za razvoj re{itev v povezavi z mobilnostnimi vpra{anji.
Glavna tema poletne {ole je bila pode`elska, mestna in medregionalna mobilnost. Evropska mesta
in regije se vse bolj soo~ajo s te`avami, ki jih povzro~a promet. Njihov skupen izziv je zato spodbujanje mobilnosti ob isto~asnem zmanj{evanju zastojev, nesre~ in onesna`evanja. Mobilnost v mestih in
na pode`elskih obmo~jih je namre~ pomemben pospe{evalec gospodarske rasti, zaposlovanja in trajnostnega razvoja. Pogoj za razvoj trajnostne mobilnosti je vzpostavitev primernega okvirja, kamor med
drugim sodijo verige mobilnosti. Ob tem so osrednjega pomena intermodalna sti~i{~a oziroma to~ke,
kjer se sekajo razli~ne oblike prevoza. Za izbolj{anje tak{nega stanja je potrebna koordinacija prometnega in prostorskega planiranja, kamor morajo biti vklju~eni vsi dele`niki. U~inkovit promet lahko veliko
prispeva k doseganju ciljev na {tevilnih politi~nih podro~jih, kot so socialno-ekonomske zadeve, energetska odvisnost ali podnebne spremembe. To je v veliki meri odvisno od ukrepov, ki jih sprejemajo
nacionalne, regionalne in krajevne oblasti. Poletna {ola Skup{~ine evropskih regij 2010 je {tevilnim udele`encem v razpravah, delavnicah in {tudijskih obiskih omogo~ila izvedeti ve~ o novih konceptih prometa,
izmenjavo dobrih praks na podro~ju mestnih, pode`elskih in medregionalnih oblik mobilnosti ter raziskovanje njihovih meja in mo`nih omejitev. Ve~ informacij o vsebini in poteku {ole je mo~ dobiti na
spletni strani: http://www.aer.eu/en/events/summer-school/2010-2019/aer-summer-schools-2010.html.
Jani Kozina
Uporabnost Evropskega satelitskega centra v primeru naravnih in drugih nesre~
Ljubljana, 13. 1. 2011
V prostorih Ministrstva za obrambo je 13. januarja 2011 potekal posvet posve~en dejavnostim Evropskega satelitskega centra (European Union Satellite Centre – EUSC; http://www.eusc.europa.eu/), predvsem
njihovemu Sistemu za globalno spremljanje okolja in varnosti (Global Monitoring for Environment and
Security – GMES; http://www.eusc.europa.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=19). Namen posveta je namre~ bil, seznaniti morebitne uporabnike z mo`nostmi, ki jih center
nudi na podro~ju daljinskega zaznavanja. Povod za sre~anje so bile poplave septembra 2010 v Sloveniji.
Evropski satelitski center je ena od 35 agencij Evropske unije. Delovati je za~el leta 1992, v agencijo pa se je preoblikoval leta 2002; sede` ima v [paniji v bli`ini Madrida. Namenjen je zagotavljanju slikovne
in analitske podpore dejavnostim Evropske unije na podro~ju opozarjanja, prepre~evanja in upravljanja konfliktov ter pomo~i v primeru naravnih in drugih nesre~. Je prva agencija Evropske unije, ki jo
vidi Slovenec, in sicer Toma` Lovren~i~, ki je vodenje prevzel leta 2010.
Predstavniki EUSC so predstavili ve~ projektov, na primer SAFER (Services and Applications for Emergency Response; http://www.emergencyresponse.eu), LINKER (Supporting Action for the implementation
of operational GMES services in Emergency Response) ter `e omenjeni GMES. Predstavljeni so bili {tevilni prakti~ni primeri uporabe omenjenih projektov. Projekt SAFER je prete`no namenjen storitvam
hitrega kartiranja s pomo~jo satelitskih posnetkov, pri projektu LINKER pa je glavni cilj vzpostaviti
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zanesljivo povezavo med uporabnikom sistema SAFER na eni strani in storitvami sistema SAFER na
drugi strani.
Da bi omogo~ili dostop do satelitskih posnetkov tudi slovenskim uporabnikom, ima Uprave Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje od oktobra 2010 testni stre`nik prek katerega lahko poobla{~eno
osebje pro`i elektronske zahteve po satelitskem snemanju obmo~ij, ki so jih prizadele nesre~e.
Sre~anja se je udele`ilo 36 predstavnikov iz 18 razli~nih organizacij.
Matija Zorn
Daljinsko zaznavanje poplavnih obmo~ij
Ljubljana, 17. 2. 2011
Po obse`nih poplavah, ki so Slovenijo prizadele septembra 2010, so na Agenciji Republike Slovenije za okolje 17. februarja 2011 pripravili posvet o mo`nostih uporabe daljinskega zaznavanja za ugotavljanje
poplavnih obmo~ij. Predstavljeni so bili dose`ki organizacij, ki so ob omenjenih poplavah sodelovale
pri njihovem daljinskem zaznavanju. Predstavljene so bile razli~ne tehnike, od uporabe satelitskih, do
uporabe letalskih in helikopterskih posnetkov. Posvet je bil namenjen bolj{emu sodelovanju ter predvsem bolj{i koordinaciji na podro~ju daljinskega zaznavanja poplavnih obmo~ij v prihodnje. Na Agenciji
Republike Slovenije za okolje si namre~ `eljo: bolj{e vnaprej{nje pripravljenosti na tak{ne izredne dogodke, hitrej{o in u~inkovitej{o izmenjavo podatkov, ter bolj{o koordinacijo pri pridobivanju in analiziranju
podatkov.
Bla` Supej, direktor mariborskega podjetja GEOIN, je predstavil letalsko snemanje poplav 19. in
20. septembra 2010 v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji z ocenjeno pozicijsko natan~nostjo RMS
1 m. Poleg samega snemanja so bili izpostavljeni predvsem {tevilni birokratski problemi, povezani z razpisovanjem javnih naro~il za tovrstne potrebe. Javna naro~ila morajo namre~ ob tovrstnih dogodkih
potekati zelo hitro, saj je v nasprotnem snemaje lahko prepozno. Predlagajo na primer rezervacijo dolo~enih prora~unskih sredstev dr`ave, kar bi ob podobnih dogodkih pomenilo la`jo izvedbo javnega naro~ila.
Posnetke letalskega snemanja si je mogo~e ogledati na spletnem naslovu: http://poplave.geoin.si/.
Sonja [i{ko Novak (In{tituta za vode Republike Slovenije) je predstavila poplave septembra 2010
na Ljubljanskem barju. S pomo~jo satelitskih posnetkov v infrarde~em spektru so ugotavljali povr{ino
in prostornino poplavne vode na Barju. Po njihovih izra~unih je bilo 20. septembra 2010 poplavljenih 76,8 km2 Barja, prostornina poplavne vode pa je bila 34 milijonov m3. Poplavo leta 2010 so primerjali
tudi s poplavo leta 1933 in sklenili, da sta bili po obsegu in prostornini podobni. Poleg tega je bila predstavljena tudi primerjava poplav leta 2010 in leta 1933 na Dobrepolju. Tam je bila gladina vode leta 1933,
ko ocenjujejo, da je {lo za poplavo s 500-letno povratno dobo, za okrog enega metra vi{ja kot leta 2010.
Predstavljene izsledke o poplavi na Dobrepolju je predavateljica objavila v reviji Slovenski vodar (2011,
{tevilka 23–24; http://www.drustvo-vodarjev.si/SLIKE/04_SLOVENSKI_ VODAR/SV2011.pdf).
Ur{ka Brodnik (Poveljstvo sil Slovenske vojske) je predstavila aktivnosti Slovenska vojske ob poplavah leta 2010 s poudarkom na helikopterskem snemanju poplav. Predstavljene so bile tudi mo`nosti
uporabe brezpilotnih letal in helikopterjev v tovrstne namene ter mo`nosti, ki jih nudi NATO s snemanji Rapid Environmental Assessment in Rapid Environmental Picture.
Tatjana Veljanovski, Peter Pehani, @iga Kokalj in Kri{tof O{tir (Znanstvenoraziskovalni center Slovenke akademije znanosti in umetnosti, In{titut za antropolo{ke in prostorske {tudije) pa so predstavili
kartiranje poplav septembra 2010 z radarskimi in opti~nimi satelitskimi posnetki. Predstavili so mo`nosti in postopke za hitro pridobitev satelitskih posnetkov ob poplavah s pomo~jo projekta SUFER
(Services and Applications for Emergency Response; http://www.emergencyresponse.eu), financiranega
iz Sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj Evropske unije, in mednarodnega programa Vesolje
in velike nesre~e (International Charter Space and Major Disasters; http://www.disasterscharter.org/home).
V primeru ve~jih naravnih nesre~ se namre~, ob ustrezni pro{nji, razli~ne vesoljske agencije, med njimi vse najve~je – evropska ESA, kanadska CSA, japonska JAXA, ameri{ka NASA ter {tevilne druge, zdru`ijo
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Ljubljansko barje

Radensko polje

Planinsko polje

Dobrepolje
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Legenda: datum zajema in tip senzorja
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23. 9. RADARSAT
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Slika: Satelitski posnetek poplav septembra 2010 na Ljubljanskem barju in nekaterih kra{kih poljih
(Radensko polje, Dobrepolje, Planinsko polje, Cerkni{ko polje, Lo{ka dolina) – iz predstavitve Tatjane
Veljanovski, Petra Pehanija, @ige Kokalja in Kri{tofa O{tirja (In{titut za antropolo{ke in prostorske
{tudije ZRC SAZU).
in za~nejo s snemanji prizadetih obmo~ij. Posnetke nato v razmeroma kratkem ~asu posredujejo v obdelavo tistim, ki so program spro`ili. V Sloveniji je to Uprava Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje,
ki je v primeru poplav leta 2010 obdelavo posnetkov zaupala In{titutu za antropolo{ke in prostorske
{tudije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenke akademije znanosti in umetnosti. Predstavljene izsledke
so predavatelji med drugim objavili v knjigi Neodgovorna odgovornost (Naravne nesre~e 2, Zalo`ba
ZRC, 2011; http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/Naravne-nesrece-02.pdf).
Posamezne predstavitve posvetovanja si je mogo~e ogledati na spletnem naslovu: http://www.arso.gov.si/
vode/poro%C4%8Dila%20in%20publikacije/daljinsko_zaznavanje.html.
Matija Zorn
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Sestanki projekta 2Bparks: Ustvarjalno trajnostno
gospodarjenje, tr`enje po meri obmo~ja in okoljska
vzgoja o parkih
Andujar, [panija, 23.–24. 2. 2011; Montpellier, Francija, 5.–6. 4. 2011

BOJAN ERHARTI^

Vzpostavitev ravnovesja med izbolj{anjem `ivljenjskega standarda in po~utja na eni strani ter ohranjanjem narave in naravnih virov na drugi strani spodbuja trajnostni razvoj, ki ga podpirajo okoljski,
ekonomski in socialni vidiki ter kulturna raznovrstnost. To je tudi predmet evropskega projekta 2Bparks
iz programa Mediteran (MED), v okviru katerega na Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC SAZU
preu~ujemo trajnostno gospodarjenje, mo`nost tr`enja po meri, ter okoljsko vzgojo v zavarovanih obmo~jih. Osrednji cilji projekta so: (1) na~rtovanje in upravljanje zavarovanih obmo~ij s pripravo Strategije
za usmerjanje njihovega razvoja, ki bo predstavljala nabor smernic s tega podro~ja; (2) izdelava Strategije za rast trajnostnega turizma in njegovega tr`enja, namenjenega javnemu in zasebnemu sektorju
ter vklju~itvijo sodelujo~ih zavarovanih obmo~ij v mre`o Eurocharter in (3) na~rtovanje raziskovanja
in izobra`evanja za ozave{~anje javnosti s pripravo interaktivnega vzgojno-izobra`evalnega spleti{~a,
kar bo pove~alo konkuren~no prednost zavarovanih obmo~ij in omogo~ilo nova delovna mesta. Omenjeni projekt, z vklju~evanjem okoljskih vsebin v procese odlo~anja, razvojem trajnostnega turizma in
ozave{~anjem, prispeva k trajnostni rabi naravnih virov in h krepitvi povezav med dru`bami, gospodarstvi in zavarovanimi obmo~ji.
Za~etek projekta sega v leto 2010, v leto{njem letu pa smo se v sklopu dveh sestankov osredoto~ili
na pripravo konkretnih aktivnosti v pilotnih obmo~jih. Na sestanku v {panskem mestecu Andujar smo

Slika: Mo~virski tulipani oziroma mo~virske logarice (Fritillaria meleagris) cvetijo na vla`nih travnikih
Krajinskega parka Ljubljansko barje.
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ugotovili, da bo zaradi raznolikosti pilotnih obmo~ij (tako po vsebini kot po tipu zavarovanja) treba
oblikovati razli~ne, a zelo konkretne akcijske na~rte, ki jih bomo skupaj z upravljavci in krajevnimi dele`niki sku{ali udejanjiti v praksi. Drugi dan sestanka je bil namenjen obisku Naravnega parka Sierra de
Andùjar, eno najbolje ohranjenih obmo~ij mediteranskih gozdov in grmi{~ v Andaluziji, kjer {e `ivi
iberski ris.
Na naslednjem sestanku v Montpellierju smo na podlagi ve~ {tudij primerov {e utrdili prepri~anje, da ni mogo~e povsod aplicirati vseh na~el upravljanja, temve~ potrebujemo razli~na na~ela za razli~na
zavarovana obmo~ja. Seznanili smo se z dobrimi praksami iz preteklih projektov partnerjev ter upravljavskimi orodji, ki nam bodo v pomo~ pri pripravi aktivnosti in akcijskih na~rtov. Ogledali smo si tudi
dve zavarovani obmo~ji: Roussières, kulturne pokrajine, zaznamovane z grmi~evjem, hrasti in suhimi
pa{niki ter Restinclière, kjer izvajajo razli~ne eksperimente s kmetijsko-gozdarskega podro~ja (preu~ujejo na primer soodvisnost dreves in poljskih pridelkov kot enim izmed na~inov prilagoditve
podnebnim spremembam).
Na{e pilotno obmo~je je Krajinski park Ljubljansko barje, ki je eno najju`nej{ih visokih barij v Evropi in je bilo zaradi varovanja biotske in pokrajinske pestrosti ter spodbujanja trajnostnega razvoja,
skladnega s krajevno tradicijo, jeseni 2008 razgla{eno za krajinski park. Trenutno strokovno vrednotimo obmo~je na podlagi dostopnih pisnih virov in terenskega dela. Izlo~amo najve~je vrednote v parku,
ki so po naravovarstvenih merilih sposobne sprejeti obiskovalce v turisti~ne in izobra`evalne namene. Kot primer dobre prakse bomo iz teh gradiv pripravili u~no pot.
V nadaljevanju projekta se bomo poleg izvedbe u~ne poti posvetili pripravi interaktivnega izobra`evalnega spelti{~a, znotraj katerega bo mogo~e s pomo~jo u~nih lekcij spoznavati in raziskovati pilotna
obmo~ja, vklju~ena v projekt.
Ve~ informacij o projektu je dosegljivih na spletni strani: http://www.2bparks.org/.
Ale{ Smrekar, Mateja [mid Hribar

Sestanek in zaklju~na konferenca projekta CAPACities
Torino, Italija, 1.–2. 3. 2011; Como, Italija, 3. 3. 2011
Projekt CAPACities (Program transnacionalnega sodelovanja za obmo~je Alp), posve~en spodbujanju konkuren~nosti malih alpskih mest, je z za~etkom leta pre{el v sklepno fazo, pri ~emer smo pripravili
zaklju~no publikacijo: Innovative policies for Alpine towns: Alpine space small local urban centres innovative pack (glej predstavitev Geografskem vestniku 83-2), izdelali smo ve~ uporabnih orodij, pozornost
pa smo posvetili tudi zainteresiranim dele`nikom, ki so lahko svoje izku{nje s projektom predstavili
na sestanku v Torinu in na zaklju~ni konferenci v Comu.
Sestanek v Torinu je bil namenjen pregledu dosedanjega dela, njegov osrednji del pa je bil namenjen seminarju na temo vrednotenja gorskih virov. Plenarnim predavanjem so sledile tri okrogle mize,
ki so podrobneje osvetljevale vrednotenje gorskih virov, podjetni{tvo in na~rtovanje z udele`bo relevantnih dele`nikov.
Obravnavane teme so bile v sredi{~u pozornosti tudi na zaklju~ni konferenci, ki se je odvijala 3. marca 2011 v Comu. Obravnavala je {ir{i strate{ki razvojni okvir alpskega sveta po letu 2013, posebni poudarek
pa je bil namenjen malim alpskim centrom, ki smo jih obravnavali z razli~nih teoretskih in razvojnih
perspektiv, kot primere pa smo predstavili izbrana pilotna obmo~ja in v njih potekajo~e oziroma izvedene aktivnosti. Udele`enci so {e posebej pozorno prisluhnili izku{njam Ob~ine Idrija, saj ta zagotovo
predstavlja eno od razvojno `ivahnej{ih obmo~ij v alpskem svetu.
Ve~ informacij o projektu je dosegljivih na spletni strani: http://www.capacities-alpinespace.eu/
acm-on-line/HomePage.html.
Janez Nared
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Za~etno sre~anje v okviru projekta SY_CULTour –
Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih
vrednot v manj razvitih ruralnih obmo~jih
Ljubljana, 29.–30. 3. 2011

NIKA RAZPOTNIK VISKOVI]

V okviru mednarodnega projekta SY_CULTour – Sinergija kulture in turizma: uporaba kulturnih
vrednot v manj razvitih pode`elskih obmo~jih (ang. Synergy of culture and tourism: utilisation of cultural potentials in less favoured rural regions), ki je financiran v okviru EU transnacionalnega teritorialnega
sodelovanja za obmo~je Jugovzhodne Evrope, je konec marca 2011 v ljubljanskem hotelu Slon potekalo prvo sre~anje projektnih partnerjev.
V projektu, ki ga vodi Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
sodeluje deset partnerjev iz dr`av Jugovzhodne Evrope (Bolgarije, Italije, Gr~ije, Mad`arske, Srbije in
Slovenije). Poleg vodilnega partnerja so slovenski sodelavci {e Ob~ina Jesenice in Regionalni center za
razvoj.
Projekt SY_CULTour `eli izbolj{ati upravljanje kulturnih dobrin na manj razvitih pode`elskih obmo~jih, s tem pa odpreti nove mo`nosti za vir dohodka ter omogo~iti dodatne zaposlitve v turizmu. Prvi
korak k temu je oblikovanje skupne metodologije za upravljanje kulturnih dobrin na pode`elskih obmo~jih, pri tem pa je aktivno sodelovanje interesnih skupin klju~nega pomena. Uporaba metodologije bo
prispevala k promociji novih destinacij, ki ne bodo temeljile na masovnem turizmu. Metodologija bo
preizku{ena na pilotnih obmo~jih, kjer bodo oblikovane medsektorske mre`e, sestavljene iz krajevnih
in regionalnih javnih organov ter ponudnikov turisti~nih storitev. Slovenski projektni partnerji bodo
aktivnosti izvajali na obmo~ju Jesenic, Idrije in Zasavja.
Izku{nje iz pilotnih obmo~ij bomo zdru`ili v skupen predlog za oblikovanje in pridobitev Evropskega znaka za trajnostne kulturno-turisti~ne destinacije pod okriljem Mre`e evropskega kulturnega turizma.
Ta proces bo pospe{ila novo oblikovana virtualna zbornica, ki bo skrbela za promocijo skupne meto-

Slika: Udele`enci sre~anja na vodenem ogledu Ljubljane.
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dologije in njeno uporabo na ostalih pode`elskih obmo~jih Jugovzhodne Evrope. Da bi lahko izbolj{ali trenutno upravljanje kulturnih dobrin, bo skupna metodologija priporo~ena tudi oblikovalcem
politike v obliki priporo~il za konkretne krajevne, regionalne in dr`avne dokumente. S tem naj bi zagotovili gospodarsko stabilnost ohranitve kulturnih dobrin, zlasti z dohodkom iz turisti~ne dejavnosti.
Prvi dan za~etnega projektnega sre~anja v organizaciji Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC
SAZU je bil namenjen spoznavanju in povezovanju partnerskega konzorcija ter natan~nej{i predstavitvi projektne vsebine. Za partnerje smo pripravili tudi voden ogled Ljubljane, ki smo ga sklenili
s prijetnim ve~ernim dru`enjem na Ljubljanskem gradu. Drugi dan smo namenili organizacijskim temam
in medsebojnemu usklajevanju za~etnih aktivnosti ter terminskega na~rta.
Projekt SY_CULTour se je pri~el 1. marca 2011, zaklju~il pa se bo konec februarja 2014. Naslednje
sre~anje partnerjev, ki ga bo pripravila mad`arska Regionalno inovacijska agencija osrednje podonavske regije (Central Transdanubian Regional Innovation Agency) bo potekalo septembra 2011 v mestu
Székesfehérvár.
Nika Razpotnik Viskovi}
[esta delavnica mednarodnega projekta »CapHaz-Net«
o hidro-geomorfnih nesre~ah v Alpah
Gorica, Italija, 4.–5. 4. 2011

MATIJA ZORN

V okviru mednarodnega projekta Social Capacity Building for Natural Hazards – Towards More Resilient Societies (Pove~anje zmo`nosti dru`be za soo~anje z naravnimi nesre~ami – pro`nej{i dru`bi naproti)
oziroma kratko CapHaz-Net (http://www.caphaz-net.org/), ki je financiran iz sedmega okvirnega programa Evropske komisije, je bila organizirana `e {esta delavnica. Poro~ila iz preteklih delavnic so objavljena
v zadnjih treh {tevilkah Geografskega vestnika (81-2, 82-1, 82-2). Delavnica je potekala v italijanski Gorici,

Slika 1: Posledice hudourni{kih poplav aprila 2003 v vasi Ukve/Ugovizza v Kanalski dolini.
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Slika 2: Trg Evrope oziroma Piazzale Transalpina, ki danes povezuje Gorico in Novo Gorico, ter »znana«
zelena ograja, ki je neko~ razdvajala mesti, dr`avi in politi~na sistema.
organiziral pa jo je Mednarodni sociolo{ki in{titut v Gorici (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia; http://www.isig.it/custom/home.php). V okviru projekta je bila to druga delavnica, ki se je posvetila
izbranim naravnim nesre~am v izbranih evropskih regijah. Prva tovrstna delavnica je bila v Barceloni
([panija) oktobra 2010 na temo su{e, gozdnih po`arov in vro~inskih udarov. Tokratna je imela naslov
Social Capacity Building for Alpine Hazards (Pove~anje zmo`nosti dru`be za soo~anje z naravnimi nesre~ami v Alpah) in se je posvetila hidro-geomorfnim nesre~am. Tako kot pri dosedanjih delavnicah je
tudi tokrat nekaj vabljenim predavanjem sledila razprava v obliki odprte delavnice (ang. open workshop). Na delavnici je sodelovalo blizu {tirideset udele`encev. Delavnica je skupaj s sestankom projektne
skupine trajala dva dni.
Prvi dan so uvodnima predavanjema o fizi~nogeografskih in dru`benogeografskih zna~ilnostih
hidro-gemorfnih nesre~ v Alpah, sledile predstavitve upravljanja z naravnimi nesre~ami v Furlaniji –
Julijski krajini (Italija), Avstriji, [vici in Sloveniji. Slovensko upravljanje z naravnimi nesre~ami je predstavil Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za za{~ito in
re{evanje. Sledili sta predavanji o udejanjanju evropskih direktiv v upravljanje z alpskimi pore~ji ter
o participaciji razli~nih dele`nikov pri upravljanju z naravnimi nesre~ami v Furlaniji – Julijski krajini.
Drugi dan sta bili uvodni predavanji posve~eni naravnima nesre~ama v italijanskih Alpah: hudourni{kim poplavam v ob~ini Naborjet-Ov~ja ves/Malborghetto-Valbruna v Kanalski dolini avgusta 2003 in
poplavni ogro`enosti v ob~ini Vipiteno/Sterzing na Ju`nem Tirolskem.
Poro~ilo o mo`nostih za pove~anje zmo`nosti dru`be za soo~anje z naravnimi nesre~ami v Alpah
lahko preberete na spletnem naslovu: http://caphaz-net.org/outcomes-results/CapHaz-Net_WP8_RHWAlpine-Hazards.pdf.
Matija Zorn, Bla` Komac
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Sedma delavnica mednarodnega projekta »CapHaz-Net«
o ni`inskih poplavah v srednji Evropi
Leipzig, Nem~ija, 10.–11. 5. 2011

MATIJA ZORN

V okviru mednarodnega projekta Social Capacity Building for Natural Hazards – Towards More Resilient Societies (Pove~anje zmo`nosti dru`be za soo~anje z naravnimi nesre~ami – pro`nej{i dru`bi naproti)
oziroma kratko CapHaz-Net (http://www.caphaz-net.org/), ki je financiran iz sedmega okvirnega programa Evropske komisije, je bila organizirana sedma delavnica. Delavnica je potekala v Leipzigu v Nem~iji
v organizaciji Okoljskoraziskovalnega sredi{~a Helmholtz (Helmholtz Center für Umweltforschung – UFZ;
http://www.ufz.de/).
V okviru projekta je bila to tretja delavnica, ki se je posvetila izbranim naravnim nesre~am v izbranih evropskih regijah. Prva tovrstna delavnica je bila v Barceloni ([panija) oktobra 2010 (glej Geografski
vestnik 82-2) na temo su{e, gozdnih po`arov in vro~inskih udarov, druga pa v Gorici (Italija) aprila 2011
(glej to {tevilko Geografskega vestnika) na temo hidro-geomorfnih nesre~ v Alpah. Tokratna je imela
naslov Participation in Flood Risk Management as a Means of Social Capacity Building (Participativnost
pri upravljanju s poplavami kot sredstvo za pove~anje zmo`nosti dru`be) in se je posvetila ni`inskim
poplavam v srednji Evropi, predvsem poplavam v pore~jih Elbe, Odre, Visle in Donave.
Tako kot pri dosedanjih delavnicah je tudi tokrat nekaj vabljenim predavanjem sledila razprava v obliki odprte delavnice (ang. open workshop). Delavnica, na kateri je sodelovalo blizu petdeset udele`encev,
je skupaj s sestankom projektne skupine trajala dva dni.
Namen delavnice je bil izmenjati izku{nje pri udejanjanju Poplavne direktive (Direktiva 2007/60/ES
Evropskega Parlamenta in Evropskega Sveta) s poudarkom na participativnosti. Na delavnico so bili

Slika: V Leipzigu na Sa{kem so {e vedno vidne posledice zavezni{kih letalskih bombardiranj iz druge
svetovne vojne. V mestu z okrog pol milijona prebivalcev so {tevilna zemlji{~a znotraj strnjenega naselja
po drugi svetovni vojni ostala nepozidana.
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povabljeni predstavniki regionalnih in nacionalnih ustanov ter raziskovalci iz srednje Evrope (Nem~ije, ^e{ke, Poljske in Avstrije). Uvodno predavanje je imel Otwin Renn, profesor okoljske sociologije
na Univerzi v Stuttgartu (Nem~ija) in avtor monografije Risk Governance (London: Earthscan, 2008;
ISBN 9781844072927), ki je govoril o na~elih participativnosti. O na~elih upravljanja s poplavami je
predaval Martin Cassel-Gintz iz Tehni{ke univerze v Kaiserslauternu (Nem~ija), o udejanjanju evropske Poplavne direktive pa Gernot Koboltschnig iz Koro{ke de`elne uprave (Avstrija).
Poro~ilo o participativnosti pri upravljanju s poplavami kot sredstvu za pove~anje zmo`nosti dru`be za soo~anje z naravnimi nesre~ami lahko preberete na spletnem naslovu: http://caphaz-net.org/
outcomes-results.
Matija Zorn, Bla` Komac
Prva regionalna delavnica projekta Catch_MR
Ljubljana, 1. 6. 2011
Prva regionalna delavnica projekta Catch_MR – Skupni pristopi k prometnim izzivom v metropolitanskih regijah – je bila namenjena predstavitvi projekta zainteresirani javnosti ter iskanju
sinergijskih povezav s sorodnimi projekti. Dogodka v organizaciji obeh slovenskih partnerjev projekta – Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije ter Geografskega in{tituta Antona Melika
ZRC SAZU – se je udele`ilo 62 udele`encev.
Uvodnim pozdravom je sledila predstavitev ciljev in strukture projekta ter podrobnej{a predstavitev do tedaj dose`enih rezultatov.
V razpravi, ki je sledila, so udele`enci izpostavili pomembnost tovrstnih projektov za Ljubljansko
urbano regijo ter izrazili upanje, da se bodo na~rtovani projekti in aktivnosti za izbolj{anje javnega potni{kega prometa tudi dejansko uresni~ili. Pri tem so opozorili na potrebo po sodelovanju med razli~nimi
razvojnimi projekti, saj se bodo le tako dosegli zadovoljivi u~inki.
Nujnost sodelovanja se je {e izraziteje pokazala pri nadaljevanju delavnice, ko so bili predstavljeni
sorodni projekti, in sicer:
• Revitalizacija obstoje~ih `elezni{kih postaj in postajali{~ v primestnem obmo~ju Ljubljane (Jo`e Urbanc),
• Mre`a P+R intermodalnih sredi{~ v Ljubljanski urbani regiji (Matej Goj~i~) in
• EU 2020 going local (mag. Lilijana Madjar).
V nadaljevanju so udele`enci v razpravi odprli {tevilna vpra{anja, ki jih lahko strnemo v slede~e to~ke:
1. pomen nemotoriziranega prometa v metropolitanski regiji,
2. potreba po upo{tevanju razlik v pojmovanju procesa suburbanizacije, {e posebej tiste tipa urban sprawl,
in sicer s ~asovnega ter prostorskega vidika,
3. pomanjkanje integralnega na~rtovanja na regionalni ravni,
4. neustrezne prednostne naloge prometne politike (nizek dele` javnih nalo`b v javni promet).
Ve~ informacij o projektu je dosegljivih na spletni strani http://www.catch-mr.eu/.
Janez Nared
Priznanja Zveze geografov Slovenije
Marezige, 10. 6. 2011
Konec leta 2010 je Komisija za priznanja Zveze geografov Slovenije (v nadaljevanju ZGS) v sestavi Ro`le Bratec Mrvar, dr. Matej Gabrovec, dr. Uro{ Horvat, dr. Darko Ogrin in dr. Mimi Urbanc objavila
razpis za Melikova priznanja in splo{na priznanja ZGS (pohvala ter zlata, srebrna in bronasta plaketa). Prispelo je osem predlogov; {tiri z Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU, en z In{tituta
za raziskovanje krasa ZRC SAZU, en z Izvr{nega odbora ZGS, en z Ljubljanskega geografskega dru{tva
in en z Oddelka za geografijo Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani.
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Komisija je ugotovila, da vseh sedem kandidatov (en kandidat je dobil podporo dveh predlagateljev)
izpolnjuje pogoje razpisa in je soglasno sprejela predloge, ki jih je 31. marca potrdil tudi Ob~ni zbor ZGS.
Podelitev priznanj je bila 10. junija 2011 v Marezigah, in sicer v sklopu simpozija ^etrti Melikovi
dnevi, ki je bil 10. in 11. junija na Fakulteti za humanisti~ne {tudije Univerze na Primorskem v Kopru.
Priznanja sta podelila dr. Stanko Pelc, novi predsednik ZGS in dr. Mimi Urbanc, nekdanja predsednica Komisije za priznanja ZGS.
Pohvalo ZGS je prejel Bojan Erharti~, mladi raziskovalec na Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC SAZU, za aktivno delovanje v Ljubljanskem geografskem dru{tvu od leta 2007. Njegove zadol`itve
so povezane z organizacijo geografskih ve~erov in pripravo vsakoletne dalj{e strokovne ekskurzije v tujino. Po eni izmed njih je napisal monografijo v okviru zbirke Vodniki LGD.
Bronasto plaketo ZGS je prejel dr. Matija Zorn, znanstveni sodelavec na Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC SAZU, ki se raziskovalno ukvarja s fizi~no geografijo, predvsem geomorfologijo in
geografijo naravnih nesre~. Od leta 2007 je pomo~nik predstojnika in{tituta, od leta 2008 pa tudi vodi
in{titutski Oddelek za fizi~no geografijo. V desetletju in pol je opravljal {tevilne funkcije v Dru{tvu mladih geografov Slovenije, Ljubljanskem geografskem dru{tvu in v ZGS. Je sourednik znanstvenih
monografskih zbirk GIS v Sloveniji in Naravne nesre~e in od leto{njega leta je glavni urednik Geografskega vestnika in urednik za podro~je fizi~ne geografije pri Acti geographici Slovenici.
Srebrno plaketo Zveze geografov Slovenije je prejel dr. Jurij Senega~nik, ki se `e celo `ivljenje posve~a podro~ju {olske geografije. Bogato pedago{ko znanje in izku{nje je prenesel v prakso: sprva v pripravo
katalogov znanja, maturitetnih nalog in v prenovo u~nih programov, pozneje pa v pripravo u~benikov in delovnih zvezkov. Pri tem delu se odlikuje na razli~nih ravneh: kot avtor besedil, fotograf in zlasti
kot urednik. Teorijo in prakso priprave u~beni{kih gradiv je poglobil in nadgradil v doktorski disertaciji z naslovom Geografija Evrope v {olskih u~benikih evropskih dr`av, ki je najobse`nej{e do zdaj
opravljeno slovensko znanstveno delo, namenjeno (tudi) geografskemu u~beniku.
Zlato plaketo Zveze geografov Slovenije je prejel dr. Drago Kladnik, vi{ji znanstveni sodelavec na
Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC SAZU, ki se je v svojem strokovnem `ivljenju ukvarjal z razli~nimi temami iz agrarne in regionalne geografije ter geografije pode`elja in v zadnjem ~asu zlasti
z zemljepisnimi imeni ter geografskim izrazjem. Je ploden pisec znanstvenih, strokovnih in poljudnih
geografskih besedil, v zadnjem desetletju pa je njegov velik prispevek v uredni{kem delu. Uredil je vrsto
za slovensko geografijo pomembnih knji`nih del, kot so Nacionalni atlas Slovenije, Atlant, Veliki atlas
sveta, ~e na{tejemo le nekatere. Je urednik zbirke Vodniki LGD in sourednik monografskih zbirk Georitem in Geografija Slovenije, ki ju izdaja Geografski in{titut Antona Melika ZRC SAZU. Med drugim
je bil predsednik Podkomisije za zemljepisna imena in geografsko terminologijo Zveze geografskih dru{tev Slovenije, `e nekaj zadnjih let pa je ~lan Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike
Slovenije.
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika je prejel dr. David Bole, znanstveni sodelavec na Geografskem in{titutu Antona Melika ZRC SAZU, ki se ukvarja z urbano geografijo. V zadnjih osmih letih
je izdal ve~ kot 70 razli~nih bibliografskih enot, predvsem znanstvene in strokovne ~lanke. Je avtor znanstvene monografije z naslovom Ekonomska preobrazba slovenskih mest v zbirki Geografija Slovenije
in soavtor dveh znanstvenih monografij v knji`ni zbirki Georitem. Njegovo trenutno delo vklju~uje
raziskovanje na podro~jih urbane, ekonomske in prometne geografije. Vklju~en je v {tevilne doma~e
in tuje projekte, nedavno je postal tudi vodja in koordinator mednarodnega aplikativnega projekta
SY_CULTour, ki poteka v okviru transnacionalnega sodelovanja za obmo~je jugovzhodne Evrope.
Melikovo priznanje za mladega znanstvenika je prejel dr. Matej Ogrin, ki se raziskovalno ukvarja
z nekaj podro~ji. Z vidika omenjene nagrade izpostavljamo njegovo iniciativo, neformalno vodstvo in
ve~letno intenzivno delo pri sistemati~nem raziskovanju mrazi{~ in minimalnih temperatur v njih. V raziskovanje je pritegnil {ir{i krog sodelavcev, od zaposlenih na Oddelku za geografijo Filozofske Fakultete
Univerze v Ljubljani, {tudentov in diplomantov geografije, ~lanov Slovenskega meteorolo{kega foruma
in zaposlenih na Uradu za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Rezultati so odmevni
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Slika: Dr. Stanko Pelc, predsednik Zveze geografov Slovenije, podeljuje Melikovo priznanje akademiku
dr. Andreju Kranjcu.
tako v strokovni kot tudi lai~ni javnosti. Raziskave, ki v veliki meri temeljijo na terenskem delu, tudi v neprijaznih razmerah visokogorskih zim, se napajajo iz njegovega entuziazma in ~uta pripadnosti stroki.
Najvi{je, to je Melikovo priznanje je prejel akademik dr. Andrej Kranjc, direktor in visoko{olski u~itelj na podiplomski {oli Krasoslovje na Univerzi v Novi Gorici, prvi in edini tovrstni {oli, in urednik
Acte carsologice, ene vodilnih krasoslovnih revij. V svoji bogati karieri je bil ve~ let predstojnik In{tituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU in nosilec {tevilnih doma~ih in mednarodnih raziskovalnih
projektov. Je ~lan Slovenske akademije znanosti in umetnosti in njen aktualni tajnik. Za svoje delo je
prejel ve~ nagrad, med drugim francosko nagrado Vitez reda akademskih palm. Bogato raziskovalno
delo na ve~ini podro~ij krasoslovja je predstavljeno v {tevilnih doma~ih in mednarodnih znanstvenih
revijah ter knjigah. Objave odlikuje mednarodna tvornost pri razvoju krasoslovja tako pri temeljnem
poznavanju kra{ke dedi{~ine kot na~rtovanju `ivljenja v svojevrstni in ranljivi pokrajini. Uredil je tudi
velikokrat citirano knjigo o mati~nem Krasu. Andrej Kranjc je eden vodilnih svetovnih krasoslovcev
in izjemno zaslu`en za utrjevanje slovenskega krasoslovja.
Mimi Urbanc
Delavnica Slu`be Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe na temo naravnih nesre~
Ig, 10. 6. 2011
V prostorih Izobra`evalnega centra za za{~ito in re{evanje Republike Slovenije na Igu je 10. junija 2011
potekala delavnica Slu`be Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe na temo naravnih nesre~.
Delavnica je bila ena izmed enajstih sektorskih delavnic, ki naj bi pripomogle k pripravi osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkooglji~no dru`bo do leta 2050. Osnutek strategije je od septembra 2011
dostopen na spletnem naslovu: http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/strategija/Strategija_prehoda_v_NOD_osnutek.pdf. Strategija kot globalni cilj izpostavlja zaustavitev globalnega
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segrevanja pri dvigu povpre~ne globalne temperature pod 2 °C glede na predindustrijsko dobo, kot strate{ka cilja Slovenije pa: zni`ati nacionalne emisije toplogrednih plinov na manj kot {tiri milijone ton
ekvivalenta CO2 do leta 2050 ter zagotoviti, da se ranljivost Slovenije na u~inke podnebnih sprememb
ne zvi{a nad sedanjo raven. Slednje je povezano tudi z naravnimi nesre~ami. Nekateri dr`avni dokumenti, na primer Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (Uradni list Republike
Slovenije 27/2010), `e opredeljuje podnebne spremembe kot pomembno varnostno gro`njo, ki vpliva na nacionalno varnost, predvsem v ve~jem obsegu naravnih nesre~ zaradi ve~je pogostosti in
intenzivnosti izrednih vremenskih dogodkov.
V osnutku Strategije prehoda Slovenije v nizkooglji~no dru`bo do leta 2050 je pri izhodi{~ih za naravne nesre~e zapisano: »… Podnebne spremembe prina{ajo tveganje za pove~anje {tevila in intenzivnosti nesre~,
ter za so~asno pojavljanje nesre~ v razli~nih delih Slovenije. Gre za mo`ne poplave ve~jih razse`nosti, su{e,
vro~inske valove, po`are v naravnem okolju ve~jih razse`nosti, lokalne vetrove in neurja, pojave to~e, zemeljske plazove, visoke plime in druge pojave. ^eprav je nemogo~e izmeriti, kolik{en dele` gre pri tem pripisati
podnebnim spremembam, je iz spremljanja preteklega dogajanja, nesre~ danes in ekstrapoliranja tega dogajanja mogo~e sklepati, da lahko v prihodnosti pri~akujemo bolj pogosto pojavljanje nesre~, ki bodo po
intenzivnosti zasen~ile tiste v preteklosti …« (str. 97). Pod cilji (str. 98) pa je navedeno: izbolj{ati preventivo ter zagotoviti ustrezno {tevilo sil za za{~ito, re{evanje oziroma pomo~ ter krepitev osebne in
vzajemne za{~ite prebivalcev.
Udele`enci delavnice so v grobem sku{ali odgovoriti na naslednja vpra{anja:
• Kak{en vpliv imajo oziroma bodo imele podnebne spremembe na vrsto, pogostost in obseg naravnih nesre~?
• Ali bi bilo smiselno naravne nesre~e povezane s podnebnimi spremembami obravnavati lo~eno od ostalih?
• Kolik{na je v Sloveniji stopnja pripravljenosti na naravne nesre~e, oziroma kako bi jo lahko izbolj{ali ter prilagodili novim zahtevam?

Slika: Delavnica Slu`be Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe je potekala v prostorih
Izobra`evalnega centra za za{~ito in re{evanje Republike Slovenije na Igu.
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• Kako zagotoviti zmanj{anje ranljivosti na naravne nesre~e?
• Katere so klju~ne raziskovalne in razvojne naloge, ukrepi ter aktivnosti na podro~ju naravnih nesre~
in podnebnih sprememb?
Kot klju~ni ukrepi za podro~je naravnih nesre~ so bili na delavnici izpostavljeni: ozave{~anje, izobra`evanje, razvoj »kulture varnosti«, preventiva ter v okviru te izdelava ocen (zemljevidov) ogro`enosti,
bolj{e uveljavljanje predpisov ter u~inkovitej{e sankcioniranje kr{iteljev, upo{tevanje naravnih nevarnosti pri urejanju prostora, bolj{e upravljanje z vodotoki in skrb za varovalne gozdove. [ir{e poro~ilo
z delavnice je dostopno na spletnih straneh Slu`be Vlade Republike Slovenije za podnebne spremembe: http://www.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/strategija/Porocilo_NN.pdf, kjer so
dostopna tudi poro~ila drugih sektorskih delavnic v sklopu priprave osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkooglji~no dru`bo do leta 2050: http://www.svps.gov.si/si/podnebni_ukrepi/podnebna_
politika_v_sloveniji/podnebna_strategija/#c310.
Matija Zorn
Drugo sre~anje v okviru projekta »Orodje
za strate{ko prostorsko na~rtovanje v Sredozemlju«
Faro, Portugalska, 21.–22. 6. 2011

MATIJA ZORN

V okviru mednarodnega projekta Tool for the Territorial Strategy of the MED Space (Orodje za strate{ko prostorsko na~rtovanje v Sredozemlju) oziroma kratko OTREMED, ki je financiran v okviru EU

Slika: Faro, mesto z okrog 41.000 prebivalci, je glavno mesto najju`nej{e portugalske pokrajine Algarve,
ki je najbolj turisti~na pokrajina v dr`avi.
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transnacionalnega teritorialnega sodelovanja za obmo~je Sredozemlja, je v mestu Faro na jugu Portugalske potekalo drugo sre~anje.
V projektu, ki ga vodi De`elna uprava pokrajine Murcije (Región de Murcia, [panija), sicer sodeluje trinajst partnerjev iz {estih sredozemskih dr`av (Portugalske, [panije, Francije. Italije, Slovenije in
Gr~ije). Namen projekta je razvoj enotnega (skupnega) orodja za strate{ko prostorsko na~rtovanje v Sredozemlju z namenom krepitve konkuren~nost tega obmo~ja.
Ve~ o projektu si je mogo~e ogledati na spletnem naslovu: http://www.otremed.com/.
Matija Zorn

121

122

