
ZBOROVANJE SLOVENSKIH GEOGRAFOV 

Ljubljana 19.-21. oktober 2000 

PROGRAM • POVZETKI 

GEOGRAFIJA MESTA : MESTO CEOCRAFIJE 





GEOGRAFIJA MESTA ^12^ MESTO 6EO6RAFUE 

18. 

ZBOROVANJE SLOVENSKIH GEOGRAFOV 

Ljubljana 19.-21. oktober 2000 

PROGRAM • POVZETKI 

LJUBLJANSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO 



Prireditelj: 
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v sodelovanju z 
ZVEZO GEOGRAFSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE IN 
DRUŠTVOM UČITELJEV GEOGRAFIJE SLOVENIJE 

Organizacijski odbor: 
Valentina Brečko Grubar 
Mojca Dolgan Petrič 
Matej Gabrovec 
Darko Ogrin 
Branko Pavlin 
Irena Rejec Brancelj 
Angelca Rus 
Dušan Vodeb 

Zborovanje so finančno podprli: 
Mestna občina Ljubljana 
Ministrstvo za okolje in prostor - Urad RS za prostorsko planiranje 
Ministrstvo za znanost in tehnologijo 



PREDGOVOR 

Na 18. zborovanju slovenskih geografov smo se prvič zbrali v Ljub- 
ljani. V letih pred zborovanji geografi vedno podrobno proučimo 
pokrajino, v kateri poteka zborovanje. V preteklih nekaj letih so zato 
prišli na svoj račun predvsem urbani geografi, plod njihovega dela 
je knjiga Ljubljana - Geografija mesta, kije izšla ob tem zborova- 
nju. Tokrat smo se prvič odločili za novost, to je objavo zbornika 
povzetkov. Ta bo služil tudi kot program zborovanja, v njem so pov- 
zetki vseh dejavnosti na zborovanju: predavanj, delavnic, okroglih 
miz, hospitacij in ekskurzij. Vključeni so povzetki vseh avtorjev, ki 
smo jih dobili do zaključka redakcije devetega oktobra. 
Tokratno zborovanje je organiziralo Ljubljansko geografsko društvo 
v sodelovanju z Društvom učiteljev geografije in Zvezo geografskih 
društev Slovenije. Organizatorji želimo vsem udeležencem zborovanja 
mnogo koristnih novih spoznanj o naši prestolnici. 

Matej Gabrovec 
Predsednik organizacijskega odbora 
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CAS PREDAVANJA POSTERJI RAZSTAVA EKSKURZIJE OKROGLI MIZI 

10.00 

/1 

Cankarjev dom: 
Kosovelova dvorana 
S. Jernej, Mestna klima 
M. Pok, Funkcijska zgradba 
D. Rebernik, Socialnogeografska zgradba 
D. Plut, Okoljevarstvene razsežnosti 
L. V.Zvvaenepoel, Methodological Tools 
K. Ruppert, »Mitteleuropa* 
1. Hergan, M. Umek, Predstave učencev 

14.30 

B 

A. Burnik Kosi, Po Ljubljani 
1. Sivec, Antično Ljubljano 
M. Horvat, Srednjeveška Ljubljana 
E. Petruša Štrukelj, Plečnikovo Ljubljano 

15.30 

C 

16.00 

16.30 

17.30 

18.30 

Občni zbor Društva učiteljev geografije Slovenije 

V SODELOVANJU S SLOVENSKO 
ZNANSTVENO FUNDACIJO 
Cankarjev dom: 2. preddverje 
(Otvoritev in predstavitev posterjev) 
U. Eniko, Ljubljansko geografsko društvo 
S. Hrovatin , Migracije dijakov 
T. Kovač, »Tukaj sem c/omac 
G. Gunde, Fenofaze 
S. Kušar, Neurejena odlagališča odpadkov T. 
Mancini, Zavarovalne storitve 
M. Vidmar, Funkcijska raba tal 
N. Veronek, Poljane 
L Zornik, Iskanje zaklada v Ljubljani! 
U. Solc et al.. Stanje okolja 
K. Kovačec Naglič, V. Leskovšek, Kulturna 
dediščina 
A. Veršič et al.. Ljubljanske gostilne 
E. Grmek Romih, Obvodni svet Save 
A. Mansoor, Onesnaženje zraka 
M. Umek, 1. Hergan, Pedagoška fakulteta 
Oddelek za geografijo FF 
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU 
Inštitut za geografijo 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU 
Oddelek za geografijo Pef, Maribor 

ubljanski grad 
Mihevc, Kartografsko upodobitev 

ubijane 

Zemljepisni muzej 
Stanje okolja v Ljubljani 
Cankarjev dom: E2 
Metropalitanizocija Ljubljane 

19.30 Ljubljanski grad: Stanovska dvorana (Odhod avtobusa s Trga francoske revolucije ob 19.00), SPR EM ZA UDELEŽENCE S PODELITVIJO NAGRAD ZVEZE GEOGRAFSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE 



PROGRAM • PETEK, 20. OKTOBRA 2000 PROGRAM • PETEK, 20. OKTOBRA 2000 

ČAS PREDAVANJA HOSPITACIJE DELAVNICE EKSKURZIJE OKROGLA MIZA 

8.15 

D 

Dijaški dom Ivana Cankarja 
M. Jeršič, Rekreacija 
M. Krevs, Dohodki in življenjska raven 
M. Orožen Adamič, M. Hrvatin, Naravne nesreče 
A. Rus, 1. Stanič, Notranja členitev Ljubljane 
P. Repolusk, Narodnostna sestava Ljubljane 
D. Ognjanovič, Srbi v Ljubljani 
Srednja zdravstvena šola 
V. Kokole, Koncepti razvoja Ljubljane 
A. Jakoš, Ljubljana: velika ali mala? 
D. Dolenc, Prostorska mobilnost prebivalstva 
B. Pavlin, Ljubljana kot zaposlitveno središče 
A. Plevnik, Bodoča prometno-geografska vloga 
Srednja upravno administrativna šola 
M. Napokoj, A. Šifer, Porfolio 

Srednja upravno administrativna šola 
M. Napokoj, Pomanjkanje hrane in lakota v Afrik 
Srednja šola za farmacijo/ 
kozmetiko in zdravstvo 
Z. Dimnik, Z roko v roki - geografija in zgodovina 

irednja zdravstvena šola 
Klemen, Geografija na poklicnih 

i srednjih strokovnih šolah 
rednja šola za farmacijo, 
:ozmetiko in zdravstvo 
. Brinovec, Didaktična vrednost 
Jektonske prosojnice 

10.15 

E 

11.10 

Dijaški dom Ivana Cankarja 
M. Cimerman, Med Javorom in Jančami 
T. Ferjan, Srednješolsko raziskovanje 
D. Ognjanovič, Polje, Vevče, Slape in Studenec 
Z. Pavšek, E. Sterbenk, Šaleška jezera 

Gimnazija Poljane 
B. Drobnjak, Ljubljana in sosednje prestolnice 

rednja šola za farmacijo/ 
ozmetiko in zdravstvo 

, Zumer, Dnevno-nočni globus 

i. A. Smrekar, Srednješolsko razi- 
covo/no delo 

Srednja zdravstvena šola 
M, Gabrovec, Javni potniški 
promet 

12.15 

F 

13.30 Srednja trgovska šola 
B. Gabrenja Muller, Kaj mora trgovec vedeti 6 
Ljubljani? 

)ddelek za urbanizem MOL 
1. Cerkvenik, F. Zakrajšek, 
redstavitev oddelka 
iša eksperimentov 
i. Natek, Geografski eksperiment 
rednja zdravstvena šola 
. Pokorn, Lov za zakladom 
rednja ekonomska šola 
. Marolt, Geografija na ekonomski 
ali 
ijaški dom Ivana Cankarja 
. Lipovšek Hrga, Projekt »Afrika« 

15.30 

G 

M. Pok, Funkcijska zgradba Ljubljane 
D. Rebernik, Socialnogeografska 
zgradba Ljubljane 
V. Brečko Grubar, S. Kušar, Ljubljansko 
polje 
M. Gabrovec, Agrarni elementi v 
Zgornji Šiški, Kosezah, Podutiku 

20.00 Stari Glej, DRUŽABNI VEČER 



PROGRAM • SOBOTA, 21. OKTOBRA 2000 

ČAS PREDAVANJA EKSKURZIJE 

8.00 

I 

M. Pavšek, B. Peršolja, Geografske značilnosti 
Velike planine 

K. Natek, D. Tome, Naravovarstveni vidiki 
Ljubljanskega barja 
S. Pele, D. Kladnik, Podeželsko zaledje 
vzhodnega dela Ljubljane 
1. Florjane, Taborska jama 

8.45 

H 

Prešernova dvorana SAZU 
1. Gams, Kvartarne terase 
A. Vovk Korže , Značilnosti biotopov 
M. Spes, A. A. Smrekar, B. Lampič, Kvaliteta 
bivalnega okolja v Ljubljani 
D. Perko, M. Hrvatin, Regionalizacija in tipizacija 
Zemljepisni muzej 
T. Cunder, Možnosti kmetijstva 
S. Pele, Projekt celostnega razvoja podeželja 
1. Rejec Brancelj, Okoljski učinki kmetovanje v 
rastlinjakih 

10.00 

I 

PRIZORIŠČA GEOGRAFSKEGA KONGRESA 

Izdelava karte Ljubljane; Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana - 2000 

01 Cankarjev dom, Prešernova ulica 10 Q4 Gimnazija Poljane, St.rosstnayerjeva ulica 1 
Zemljepisni muzej. Trg franc. rev. 7 ® S Dijaški dom Ivana Cankarja, Poljanska cesta 26 

@ S ZRC - SAZU, Novi trg 5 ® ® Srednja zdravstvena šola. Poljanska cesta 61 
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PLENARNA PREDAVANJA 

A 
ČETRTEK, 19. 10. 2000 CANKARJEV pOM5 

:: 

10.00-13.15: KOSOVELOVA DVORANA 

NEKATERE ZNAČILNOSTI MESTNE KLIME LJUBLJANE 
dr. Silvester Jernej 

Inštitut za geografijo, Univerza Karla Franca, 
HeinrichstraBe 36, Gradec, Avstrija 

Analiza ljubljanske mestne klime je odkrila marsikatero posebnost, 
ki odstopa od drugih srednjeevropskih mest podobne velikosti. Na 
prvem mestu je potrebno omeniti neprevetrenost kotline in s tem 
povezano veliko pogostost megle in inverznega tipa vremena. Sled- 
nje je pomembno predvsem zaradi dvignjenih inverzij z meglo, ki 
prevladujejo nad Ljubljano čez dan. Zaradi šibkih vetrov odloča o 
gibanju koncentracij glavnih polutantov v ozračju v glavnem debeli- 
na mešalne plasti. Posebnost je tudi centripetalni sistem lokalnih ve- 
trov pri tleh do višine 50 do 100 m, ki so zelo pomembni za kvaliteto 
zraka v mestu. Z meritvami ultrazvočnega radarja je bila potrjena tudi 
vertikalna komponenta zračne cirkulacije nad mestom oziroma dvi- 
govanje zraka nad mestnim središčem in obstoj divergence v višinah. 
Modificirani gradientni vetrovi so manjšega pomena z vidika onesna- 
ženosti ozračja. Se najpomembnejši so jugozahodni vetrovi, ki sode- 
lujejo pri izrivanju jezera hladnega zraka. 
Na osnovi klimatoloških meritev je nastala karta mestnih klimatopov 
(prostorskih klimatskih enot, kjer potekajo procesi enotno). Kot kri- 
teriji pri določanju klimatopov so bili upoštevani: struktura pozidave, 
vpliv izoblikovanosti površja in klimatski elementi (npr. temperatu- 
ra, inverzijske razmere, lokalni sistem vetrov, megla, razmere glede 
onesnaženosti zraka). Na podlagi rezultatov karte klimatopov so bila 
izdelana priporočila za urbanistično planiranje, predvsem z vidika 
izboljšanja kvalitete zraka v mestu. 
Priporočila in karta načrtovalskih izhodišč so osnova za revizijo načr- 
ta namembnosti površin v Ljubljani ter posredno za izboljšanje raz- 
mer glede kakovosti zraka. Za slednje je vsekakor potrebna tudi na- 
daljnja izgradnja toplovodnega omrežja in znižanje industrijskih emi- 
sij. K izboljšanju kvalitete zraka bi veliko pripomogla tudi ustrezna 
ureditev prometa. 
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FUNKCIJSKA ZGRADBA LJUBLJANE 
dr.Mirko Pak 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Funkcijska zgradba Ljubljane doživlja zlasti po letu 1990 nagel razvoj 
ter močne strukturne in prostorske spremembe. Kot državno središ- 
če prednjači v razvojnem pogledu in ob tem se krepi njena oskrbno- 
poslovna funkcija v najširšem pomenu. V pogledu oskrbe ljubljanske- 
ga prebivalstva, delovnih mest in krepitve mestne ekonomije je to 
vsekakor pozitiven razvoj, v pogledu funkcionalne rabe mestnega pro- 
stora ter kvalitete življenjskega okolja pa nikakor ne. 
Ekspanzija oskrbno-storitvenih dejavnosti, kije bolj ali manj prisotna 
na vsem sklenjeno pozidanem mestnem teritoriju in na njegovem 
obrobju, ustvarja izredno pestro rabo prostora celotnega mesta, nje- 
govih posameznih delov in uličnih blokov. 
V Ljubljani kot relativno velikem mestu so se razvila številna oskrbna 
središča. Ta se krepijo, nekatera do te mere, da premorejo že tudi 
številne mestno-središčne funkcije z dokaj širokim vplivnim območ- 
jem. Posamezni predeli mestnega obrobja tako postajajo zgostitve ne- 
stanovanjskih dejavnosti, ponekod združene v dokaj obsežne sklenje- 
ne komplekse. 

SOCIALNOGEOGRAFSKA ZGRADBA LJUBLJANE 
dr. Dejan Rebernik 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

V prispevku je predstavljen oris socialnogeografske zgradbe mesta, 
ob hkratni opredelitvi vzrokov oziroma procesov, ki vplivajo nanjo. 
Kot socialnogeografsko zgradbo razumemo prostorsko razporeditev 
posameznih socialnih skupin prebivalstva in posledične razlike v so- 
cialni sestavi prebivalstva posameznih delov mesta. Osnovno teoret- 
sko izhodišče naše raziskave je bila faktorska ekologija, kar je v veliki 
meri določalo metodološki pristop in rezultate. 
Iz rezultatov faktorske analize, v katero je bilo vključenih 26 spre- 
menljivk, lahko ugotovimo, daje v Ljubljani socialnogeografska dife- 
renciacija prisotna in v osnovnih potezah primerljiva z mesti v srednji 
in zahodni Evropi. Socialnogeografsko zgradbo mesta najbolje opisuje 
socioekonomski položaj prebivalstva, ki kot prvi skupni faktor pojasni 
več kot eno tretjino skupne variance. V manjši meri pa socialno geo- 
grafijo mesta določata še etnični in družinski položaj prebivalstva. 
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Členitev mesta na socialnogeografska območja je pokazala, da so se v 
Ljubljani oblikovala območja z značilno in specifično socialnogeo- 
grafsko zgradbo. Po svoji socialnogeografski zgradbi najbolj izrazito 
izstopajo območja z zelo slabim in zelo dobrim socioekonomskim po- 
ložajem. Območja z zelo dobrim socioekonomskim položajem obse- 
gajo del mestnega središča in posamezne novejše soseske enodružin- 
skih hiš. Najnovejša območja z visokim socioekonomskim položajem 
prebivalstva pa nastajajo tudi na mestnem obrobju. Območja z naj- 
nižjim socioekonomskim položajem so nedvomno nelegalne soseske 
enodružinskih hiš na mestnem obrobju, ki so nastale s »črno grad- 
njo«. Za te soseske je značilen izjemno slab socioekonomski položaj, 
prevlada neslovenskega prebivalstva, zelo nizek stanovanjski standard 
in slabe bivalne razmere. Gre za tipična socialno deformirana območja. 
Toda zaradi ugodne lokacije in splošnega pomanjkanja zazidljivih 
stavbnih zemljišč postajajo tudi ta območja zanimiva za komercialno 
stanovanjsko gradnjo. Prenova oziroma sanacija in posledično tudi 
socialnogeografska preobrazba je zajela staro mestno središče ter po- 
samezna starejša delavsko-industrijska predmestja, predvsem tista v 
bližini mestnega središča. 
Primerjava socialnogeografske zgradbe Ljubljane in nekaterih manj- 
ših slovenskih mest, kot so na primer Celje, Koper, Ptuj in Kranj, je 
pokazala na določene skupne poteze. Za vsa proučevana mesta so 
značilna podobna socialnogeografska območja. Pri tem Ljubljana iz- 
stopa po mnogo kompleksnejši in bolj izraziti socialnogeografski di- 
ferenciaciji. To je prav gotovo posledica razlik v velikosti in »mini- 
malne kritične mase« prebivalstva za prostorsko socialnogeografsko 
diferenciacijo. 

NEKATERE OKOLJEVARSTVENE RAZSEŽNOSTI 
(NE)SONARAVNEGA PROSTORSKEGA RAZVOJA LJUBLJANE 

dr. Dušan Plut 
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Ljubljana se je kljub določenim pozitivnim ukrepom zmanjševanja 
obremenjevanja okolja v devetdesetih letih uvrščala med onesnažena 
slovenska mesta. Presežene so bile kritične imisijske vrednosti za SO , 
naraščale so emisije cestnega prometa, onesnaženost prsti s posamez- 
nimi težkimi kovinami (zlasti s svincem) je bila velika, Ljubljanica pa 
se je v rečnem odseku pred izlivom v Savo praviloma uvrščala v 4. 
kakovostni razred. Podatki o kakovosti vode za drugo polovico devet- 
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A desetih let pa kažejo, daje bila načrpana voda Ljubljanskega polja 
zlasti zaradi velikih samočistilnih sposobnosti praviloma še primerne 
kvalitete za oskrbo s pitno vodo. 
Z vidika sonaravnega razvoja je sedanja kakovost ljubljanskega geo- 
grafskega okolja razvojna ovira, vendar praviloma ne gre za nepovrat- 
ne pojave degradacije okolja oziroma njegovih sestavin. Naraščajo zla- 
sti cestnoprometni in suburbanizacijski okoljski pritiski. Za Ljublja- 
no je značilno bivalno in ekosistemsko ugodno razmerje med odpr- 
tim prostorom in pozidanimi površinami. Posebnost mestne zgradbe 
Ljubljane je prisotnost velikih površin pretežno naravnega okolja (v 
obliki klinov) praktično v samem mestnem središču. 
Intenzivna pokrajinska raba, širjenje pozidanih površin, pretežno raz- 
pršena ali delno strnjena suburbanizacija, prepustna kanalizacija, na- 
kupovalna središča, skladišča, mestne obvoznice in s tem povezana 
večja gostota prometa na Ljubljanskem polju povečujejo okoljsko tve- 
ganje varne in zdrave oskrbe Ljubljane s pitno vodo. Umiritev subur- 
banizacije, ohranjanje tudi stanovanjske funkcije mestnega središča, 
zmanjšanje pritiskov cestnega prometa, ohranjanje kakovosti talne 
vode Ljubljanskega polja in zavarovanje Ljubljanskega barja so temelj- 
ne strateške sonaravne naloge mestnih politik. 
Prednostni, tudi okoljevarstveno primeren ukrep, je izboljšanje bi- 
valnih in drugih razmer v mestnem središču, kar naj bi preprečilo 
nadaljnjo izseljevanje prebivalcev in omejilo pretežno stihijsko subur- 
banizacijo. Prednostna naloga sonaravne prometne mestne politike 
pa bi morala biti povečanje večplastne privlačnosti javnega prevoza 
in srednjeročno zmanjševanje potreb po notranjem motoriziranem 
prometu (zbliževanje območij dela in bivanja, sodobne telekomuni- 
kacijske mreže, kolesarske steze itd.). Potrebno pa bo srednjeročno 
celostno in realno osvetliti različne možnosti organizacije ljubljan- 
skega mestnega in primestnega javnega prometa - tramvaj, mestna 
železnica itd. Strateška vodnogospodarska in urbanistična naloga mest- 
nih politik pa je ohranjanje kakovosti talne vode Ljubljanskega polja 
zlasti z zmanjšanjem okoljskih pritiskov pokrajinske rabe in virov obre- 
menjevanja okolja (npr. sanacija divjih odlagališč odpadkov v vodo- 
varstvenih pasovih, dobra kmetijska praksa). 
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR THE PREPARATION OF 
A REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGV AND ACTION PLAN: 

THE GASE OF LJUBLJANA AND SLOVENE ISTRA 
dr. Luc V. Zwaenepoel 

EU expert strategic planner 

A 

The lecture is based on some pracdcal experience of the author in 
guiding and advising the process of strategy formulation and the de- 
sign of a priority action plan in two regions of Slovenia. Two main 
frames are actually in place which defmes the making of a regional 
strategy and action plan: the actual Slovene legislation on regional 
development and spadal planning and the EU acquis Gommunautai- 
re in reference to Regional Development and Spadal Planning. The 
preferred EU method is based on three key words: Innovative ap- 
proach, Participation (bottom-up approach) and Large Partnerships. 
The two methodological tools, which are explained during this lectu- 
re, are Scenario planning and SWOT analysis. 
Scenario planning is a tool, used in strategy development for Corporate 
business. The art of the Long View is based on a strict methodology and 
is used in regional development to make a number of development sce- 
narios for a region, a city or a town. The time frame is 10-15 years. Scena- 
rio planning has a »wind tunnel role«. Ideas, basic questions are assessed 
in different scenarios; implications and signposts are then used in the 
strategy. Well known scenarios are the Trend scenario: ali trends are 
unchanged, no interaction or policy is put in place, what is the situation 
10 years after? Another scenario is called, the policy scenario, what if 
trends are changed by well-defined policy decisions? 
The SWOT procedure is used to formulate a strategy including the 
dual-carriage method: top-down and bottom-up approach. In SWOT 
workmg groups are the Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats (SWOT) defined and ranked. This is called the Consolidated 
SWOT inventory, which is used to form the SWOT matrix. 
The SWOT matrix comprises a number of combinations, where 
Strengths or Weaknesses of the region are combined with external 
opportunities and threats. The analysis of these combinations are done 
in the context of defining strategic actions to enhance the compara- 
tive advantage of the region or to reduce its internal vveaknesses. The 
process of prioridsation and ranking leads to a number of strategic 
actions, which have been the result of a detailed analysis in-group. 
The results of both exercises leads to a well structured strategic plan 
with clear defined objectives and chosen priority actions. 
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»MITTELEUROPA« - 
POSKUS PROSTORSKO-RELEVANTNE DEFINICIJE 

dr. Karel Ruppert 
Munchen, Nemčija 

Pojem »Mitteleuropa« (Srednja Evropa) je bil v preteklosti deležen 
različnih interpretacij. Te so bile povezane s časom in prostorom, v 
katerem so nastajale. Vzroke za raznovrstno interpretacijoje najti tudi 
v raznovrstnih zornih kotih proučevanj znanstvenih disciplin, kot so 
geografija, zgodovina, etnologija in ekonomija - posebno pa še poli- 
tičnih ved. Vse donedavna je bil pojem »Mitteleuropa« prej vizija ali 
utopija kot realnost. Posebno še, če smo ga videli kot multikulturno 
idilo ali prostorsko homogeno stvarnost. Medtem koje bila srednjee- 
vropska ideja pojmovana izključno kot duhovna zamisel - nenazad- 
nje, v polpreteklem času, tudi kot nasprotovanje vzhodnoevropske- 
mu totalitarizmu - pa so mnogi avtorji videli v njej osnovo za opredeli- 
tev povsem konkretnega, evropskega geografskega prostora. Kot odraz 
nove geopolitične stvarnosti je diskusija o njej ponovno vzplamtela v 
devetdesetih letih 20. stoletja. 
Predstavitev bo izhajala iz socialnogeografskega razumevanja prosto- 
ra, pri čemer bo fokus proučevanja usmerjen v diferenciacijo proble- 
ma in v opredelitev najbolj značilnih definicij o Srednji Evropi (»Mit- 
teleuropa«), V nadaljevanju bo prispevek iskal prostorske in struk- 
turne povezave, ki bi lahko opravičevale geografsko smiselnost termi- 
na. Ta del razprave bo prednostno analiziral infrastrukturo v tem pro- 
storu in jo videl ločeno in diferencirano napram tisti v Jugovzhodni 
Evropi. Pripadnost Slovenije Srednji Evropi bo še posebej podčrtana. 

PREDSTAVE UČENCEV RAZREDNEGA POUKA O LJUBLJANI 
mag. Maja Umek, Irena Hergan 

Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakultete, 
Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana 

O prostorskih predstavah otrok imamo v Sloveniji malo raziskav; ve- 
čino spoznanj o otroškem dojemanju prostora pridobimo učitelji z 
lastnimi izkušnjami. Nasprotno je bilo v tujini v zadnjih dveh desetlet- 
jih narejenih veliko tovrstnih raziskav. Rezultati so pogosto presene- 
tili raziskovalce. Odrasli marsikdaj podcenjujemo zlasti mlajše otroke 
glede reševanja konkretnih prostorskih problemov, po drugi strani 
pa učence predmetne stopnje precenjujemo v njihovih zmožnostih 

A 
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abstraktnega reševanja prostorskih problemov. Z vrsto manjših razi- 
skav, ki so potekale v okviru diplomskega dela študentk razrednega 
pouka, smo z metodo vodenega intervjuja z odprtimi vprašanji in upo- 
rabo fotografij ugotavljali, kako se od prvega do četrtega razreda raz- 
vijajo predstave ljubljanskih in neljubljanjskih učencev o Ljubljani. 
Razvijanje prostorskih predstav ljubljanskih otrok smo povezovali s 
krajem preživljanja prostega časa učencev. Ugotovitve smo primerjali 
z načinom pouka na razredni stopnji in s predvidevanji učiteljev o 
tem, katere ljubljanske znamenitosti učenci poznajo. Pri neljubljan- 
skih učencih smo ugotavljali povezanost med oddaljnosto ter lego 
kraja šole in njihovim poznavanjem Ljubljane. Zbrani podatki bodo 
predstavljeni s kartogrami, grafikoni in preglednicami. 

17 



EKSKURZIJE 

ČETRTEK, 19.10. 2000 
14.30-15.30 

BI 
ZBORNO MESTO 

TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 
" 

EKSKURZIJA PO LJUBLJANI 
(iz novega priročnika za učitelje zemljepisa v osnovnih šolah) 

Ana Burnik Kosi 

Ime rimskodobne naselbine Emona je predrimsko in skupaj z mno- 
gimi izkopaninami dokazuje prazgodovinsko poselitev iz časa starej- 
še in mlajše železne dobe na področju grajskega hriba. Pripadajoče 
grobišče je ležalo na dvorišču današnje stavbe Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti. Najdbe na Gornjem trgu pa izpričujejo nepre- 
trgano staroselsko in keltsko poselitev v času rimskega prihoda. Mest- 
na struktura Emone, številne stanovanjske hiše in del mestnega ob- 
zidja so bili odkriti na Mirju. Odkopana in delno v temeljih ohranje- 
na so severna emonska vrata, ki ležijo nasproti uršulinske cerkve ob 
Slovenski cesti, kjer je danes skrita Bukvama. Forum je ležal pod da- 
našnjo Gregorčičevo ulico, v Jakopičevi galeriji so ohranjeni temelji 
bazilikalne apside, pred gostilno Pod lipo pa del marmorne preklade 
ene od forumskih stavb. Na Aškerčevi ulici nasproti Filozofske fakul- 
tete je ohranjen pokrov kloake s kamnitim zamaškom. Ob šoli Majde 
Vrhovnik je bil odkrit starokrščanski škofijski center s krstilnico in 
cerkvijo. Emona je v virih izpričana vse do konca 6. stoletja. 

Osnovna šola Toneta Čufaija, Čufarjeva 11, Ljubljana 

ČETRTEK, 19.10. 2000 
14.30-15.30 

] 

ANTIČNA LJUBLJANA 
Irena Sivec 

Mestni muzej. Gosposka 15, Ljubljana 
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ČETRTEK, 19.10. 2000 ZBORNO MESTO 
14.30 - 15.30 TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 

SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA 
Martin Horvat 

Mestni muzej, Gosposka 15, Ljubljana 

Ogled bo potekal od Križank (Križniška komenda - nemški viteški 
red, Nemška vrata), po Vegovi ulici (Srednjeveški novotrški obram- 
bni stolp), preko Čevljarskega mostu do Tranče (Starotrška vrata, os- 
tanki obrambnega obzidja Tranča-Grad). Nato sledi vzpon na graj- 
ski hrib do stolpa na grajskem pobočju (Smodnišnica), vhodnega 
stolpa na Ljubljanskem gradu in ogled Ljubljanskega gradu. Sestop 
po Študentski poti (ostanki obrambnega obzidja Grad-tržnica-Samo- 
stanska vrata) do stolnice (rezidenca ljubljanskega škofa) in mestne 
hiše (»Rotovž«). 

B4 
ČETRTEK, 19.10. 2000 ZBORNO MESTO 

14.30 - 15.30 TRG FRANCOSKE REVOLUCIJE 

PLEČNIKOVA LJUBLJANA 
Elizabeta Petruša Štrukelj 

Mestni muzej. Gosposka 15, Ljubljana 

Kratka predstavitev Plečnikovega življenja in ogled Križank. Spozna- 
vanje urbanistične osi: Vegova ulica; spomenik francoski revoluciji. 
Narodna in univerzitetna knjižnica. Glasbena matica, Kongresni trg 
- park Zvezda (Južni trg). Sprehod od Šubičeve ceste. Gledališke stol- 
be, preko mostu na Ribji trg do Tromostovja. Vrnitev ob vodni osi do 
izhodiščne točke: Čevljarski most-nabrežje Ljubljanice-Zoisova pira- 
mida-Križanke. 
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ČETRTEK, 19. 10. 2000 CANKARJEV DOM 

15.30-16.30 (prisotnost avtorjev) DRUG1 O PREDDVERJE 

LJUBLJANSKO GEOGRAFSKO DRUŠTVO 
Urška Eniko 

Ljubljansko geografsko društvo je stanovska organizacija geografov 
in ljubiteljev geografije na območju osrednje Slovenije in trenutno 
združuje 320 članov. Ustanovljeno je bilo leta 1981 z namenom, da 
skrbi za strokovno izobraževanje geografov in popularizacijo geogra- 
fije. V ta namen je delovanje usmerjeno v pripravo strokovnih ek- 
skurzij, predavanj, geografskih večerov ter izdajanje zbirk diapoziti- 
vov in vodnikov. 
Vsako leto organiziramo šest enodnevnih ekskurzij, od katerih so tri 
regionalno geografsko obarvane, tri pa tematsko. V letu 1999 smo 
spoznavali regionalno geografske značilnosti kraškega zaledja Krke, 
Belo Krajino in Gerkljansko hribovje. Na primeru Save, s posebnim 
ozirom na Pokokrje, v Šaleški dolini in na Krško-Brežiški ravnini smo 
se seznanjali z okoljsko problematiko. V letu 2000je bil sklop spomla- 
danskih regionalno geografskih ekskurzij usmerjen v spoznavanje 
Mirnske doline, litijske občine in Tržiča z okolico. Jesenske ekskurzi- 
je v letu 2000 bodo potekale v okviru programa zborovanja sloven- 
skih geografov v Ljubljani. Tema spomladanskih ekskurzij za leto 2001 
paje terensko spoznavanje regionalno geografskih značilnosti zahod- 
ne Slovenije. Spoznavali bomo problematiko obalnih ekosistemov, 
naravo in ljudi na Krasu ter geografsko problematiko Tolminskega 
in Bovškega. Vse ekskurzije so namenjene tudi stalnemu strokovne- 
mu izpopolnjevanju učiteljev geografije. 
Posebno pozornost namenjamo pripravi večdnevne prvomajske geo- 
grafske ekskurzije v tujino. V zadnjih letih smo popotovali po Irski, 
Siriji in Iranu ter izdali vodnike po omenjenih državah. Pripravili smo 
še vodniček po Kozjaku, Rogaški Slatini, Boču in Kraškem robu, v 
katerem je zbrano gradivo terenskega geološkega dela. 
Vsak mesec organiziramo strokovna predavanja, štirikrat letno pa še 
geografske večere, ki so namenjeni zanimivim in aktualnim temam 
in s katerimi želimo spodbuditi diskusijo med geografi. Letošnja pom- 
ladanska geografska večera sta bila namenjena okoljski problemati- 
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ki, predavanja pa so bila posvečena kakovosti slovenskega obalnega 
morja, problematiki mokrišč in z njimi povezanimi mednarodnimi 
konvencijami, recentni poledenitvi v Andih s poudarkom na Patago- 
niji in jamski učni poti v Dimnicah. 
Za potrebe poučevanja geografije je društvo izdalo sedem zbirk dia- 
pozitivov s spremnim besedilom: Azija, Severna Amerika, Afrika, Slo- 
venija z zamejstvom. Zemeljsko površje - pojavi in procesi. Latinska 
Amerika ter Avstralija z Oceanijo in polarnimi območji. 

MIGRACIJE DIJAKOV 
NA SREDNJI UPRAVNO ADMINISTRATIVNI ŠOLI 

Sabina Hrovatin 
Srednja upravno administrativna šola. Poljanska cesta 24, Ljubljana 

Migracije kot učna tema pri predmetu geografija ponujajo različne me- 
tode poučevanja. Seveda je najbolj preprosta razlagalna, dejanski po- 
seg v migracije pa odkriva svet, kije živ in v neprestanem spreminjanju. 
Dijaki raziskujejo svojo najbližjo okolico - dijaško populacijo na do- 
mači šoli. Pri zbiranju podatkov (občina stalnega bivališča vseh dija- 
kov na šoli) uporabljajo osebni pristop. Vsi podatki so dobljeni nepo- 
sredno s strani dijakov, kar omogoča izredno natančnost. Dijaki - 
raziskovalci pa s tem krepijo samozavest, se zavedajo pomembnosti 
raziskovalne naloge in jo osebno močneje doživljajo. 
Dijaki-raziskovalci zbrane podatke statistično obdelajo. Na tej stopnji 
izdelave raziskovalne naloge se seznanijo z različnimi statističnimi me- 
todami obdelave podatkov in se v njih tudi urijo. 
Zadnja stopnja - analiza podatkov - pa temelji na potrditvi hipoteze, kije 
bila prvotno postavljena. Raziskovalci ugotovijo, katere občine prispeva- 
jo največ dnevnih dijaških migrantov , iz katerih občin prihajajo in pre- 
vladujejo tedenski migranti in katere so najbolj oddaljene občine. 
Dijaki-raziskovalci še izdelajo predstavitveno karto, kije rezultat celotne- 
ga dela. Kot osnovo uporabljajo karto Občine v Sloveniji, na katero vriše- 
jo dobljene rezultate. Urijo se v poznavanju in določevanju geografskega 
položaja slovenskih občin ter v novih znanjih grafičnega prikazovanja 
podatkov (izris karte, uporaba barv, določevanje barvnih lestvic, prenos 
podatkov iz številk v barve, izdelava legende in naslova karte). 
Raziskovalna naloga nudi spoznavanje migracij na drugačen, zanimiv 
način. Dijaki so neposredno vpleteni v stanje in so del raziskave. Glav- 
ni poudarek je na spoznavanju, odkrivanju in urjenju v različnih me- 
todah in osvajanju novih znanj. 
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»TUKAJ SEM DOMA« 
Tej a Kovač 

Osnovna šola Trnovo, Kamnova ulica 14A, Ljubljana 

Projekt »Tukaj sem doma« je nastajal v okviru širšega projekta »Bere- 
mo z medvedkom«, v katerem so se učenci tretjega razreda OS Trno- 
vo preko računalnika povezali s tretješolci OS Gradec v Litiji. Pripra- 
vili so vodič po svojem širšem življenjskem okolju s poudarkom na 
naslednjih vsebinah: Trnovo - prelepi del Ljubljane; Ljubljanica - 
reka Trnovčanov, Ljubljančanov, Slovencev; Ljubljansko barje - ne- 
koč in danes. Domača pokrajina in domači kraj sta področji, ki naj bi 
ju učenci tretjega in četrtega razreda spoznavali s terenskim delom, 
ekskurzijami, opazovalnimi nalogami, pa tudi preko obravnave po- 
ljudnoznanstvene literature. Zelo uspešna izkušnjaje spoznavanje do- 
mačega kraja v širših projektih, ki niso ozko vezani le na omenjeni 
cilj, ampak zasledujejo tudi druge cilje (spodbujanje bralnih navad, 
dopisovanje, učenje dela z računalnikom,...). Otroci se navajajo na 
obdelavo podatkov in jih poskušajo ustrezno predstaviti. Največkrat 
izdelajo vodič po domačem kraju ali pa pripravijo plakat, ki predstav- 
lja domači kraj. Izdelki služijo izmenjavi med šolami, lahko pa celo 
organiziramo srečanje otrok, ki vodijo predstavitev domačega kraja 
na terenu. Pri tej starostni stopnji otrok so geografske vsebine največ- 
krat povezane z zgodovinskimi, ekološkimi in naravoslovnimi vedami 
in smiselno je uporabiti celostni pristop k spoznavanju okolja. 

FENOFAZE PRI ZGODNJIH SPOMLADANSKIH RASTLINAH 
KOT POKAZATELJ MESTNE KLIME LJUBLJANE 

Gaber Gunde 
Študent 2.1etnika, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 

Aškerčeva 2, Ljubljana 

Ljudje s svojim delovanjem močno spreminjamo svoje okolje. Posle- 
dice našega delovanja so največkrat negativne, kažejo pa se na različ- 
ne načine. Mestna klima je eden izmed številnih znakov človekove 
aktivnosti. Tudi Ljubljana kot največja gosto poseljena površina v Slo- 
veniji ima svojo mestno klimo, po kateri se loči od okolice. Na nje- 
nem območju se ob ustreznem tipu vremena razvije mestni toplotni 
otok, kije značilen pojav večjih mest. 
Značilnosti in intenzivnost mestne klime so raziskovali številni znans- 
tveniki, pri čemer so si pomagali z različnimi metodami. Pri svojem 
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raziskovanju nekaterih značilnosti ljubljanske mestne klime v okviru 
seminarja iz klimatogeografije sem opazoval fenofazo cvetenja zgod- 
njih pomladnih rastlin (zvonček, spomladanski žafran, trobentica, for- 
zicija) spomladi leta 2000 na profilu od mestnega središča, kjer je 
toplotni otok najbolj izrazit, do Brda na zahodnem obrobju mesta. 
Raziskava je pokazala, da se center Ljubljane glede fenofaze cvetenja 
loči od svoje okolice. Razlike niso velike, so pa značilne. V določeni 
meri rezultati odstopajo od pričakovanih, kar je posledica posebnosti 
izbranega profila. Tako je cvetenje na Brdu nastopilo približno isto- 
časno kot v mestnem središču. To pojasnjujem z lego Brda v termal- 
nem pasu, kjer so klimatske razmere ugodnejše, kakor npr. v sred- 
njem delu profila v Rožni dolini, kjer je cvetenje nastopilo najkasne- 
je. V Rožni dolini pozidava ni gosta (vilska četrt), razen tega so tu 
pogostejše temperaturne inverzije, opazno je tudi stekanje hladnej- 
šega zraka s pobočij Rožnika, kar vse skupaj slabša razmere za rast. 

NEUREJENA ODLAGALIŠČA ODPADKOV 
NA LJUBLJANSKEM POLJU 

Simon Kušar 
Študent, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 

Aškerčeva 2, Ljubljana 

Z natančnim pregledom neurbaniziranega dela Ljubljanskega polja 
marca leta 2000 je bilo kartiranih 359 neurejenih odlagališč odpad- 
kov. Odlagališča so razporejena po vsem Ljubljanskem polju, vendar 
so zgoščena na gozdnih površinah ob reki Savi. Odpadki prekrivajo 
163.400 m2. Na njih je odloženo blizu 84.000 m3 različnega materia- 
la. Največji delež količin odpadkov predstavljajo izkopan material in 
gradbeni odpadki (78,6 %). Na Ljubljanskem polju je odlpženih 683 
m3 nevarnih odpadkov (0,8%). Industrijski odpadki so bili evidenti- 
rani na dveh odlagališčih. Prevladujejo odlagališča z manjšo količino 
odpadkov. Večina odpadkov je na manjšem številu zelo velikih odla- 
gališč. Na območju ožjih vodovarstvenih pasov (2. vodovarstveni pas), 
kjerje odlaganje odpadkov prepovedano, je 52% vseh odlagališč. Mar- 
ca leta 2000 je bilo tri četrtine lokacij neurejenega odlaganja odpad- 
kov evidentiranih prvič, saj jih septembra leta 1996, koje že bil oprav- 
ljen popis odlagališč, še ni bilo. Za odlagališča odpadkov na Ljubljan- 
skem polju je torej značilno, da so zelo hitro spremenljiv prostorski 
pojav. Njihovo število in količine odloženih odpadkov se povečujejo. 
To pa predstavlja vedno večje tveganje za onesnaženje podtalnice na 

23 



Geografija mesta • Mesto geografije • Povzetki 

C Ljubljanskem polju, ki zagotavlja 90 % potrebnih količin pitne vode 
za oskrbo mesta Ljubljane, saj je onesnaženje podzemnih vod eden 
glavnih možnih vplivov neurejenih odlagališč na okolje. 

DOSTOPNOST MEŠČANOV LJUBLJANE 
DO ZAVAROVALNIH STORITEV 

Tomaž Mancini 
Slovensko zavarovalno združenje. Železna cesta 14, Ljubljana 

Ljudje so se že pred stoletji zavedali, kako pomembno je zavarovati 
premoženje. S procesom industrializacije in urbanizacije so se lastni- 
ki premoženja vse bolj koncentrirali v mestnih naseljih. Pojavile pa so 
se tudi nove oblike premoženja (npr. avto), ki gaje bilo vredno in 
umno zavarovati pred različnimi tveganji. Gospodarni lastniki so zato 
iskali možnost zavarovanja svojega premoženja. To so jim omogočale 
novonastale specializirane družbe - zavarovalnice, ki so lastnikom us- 
tvarjale gospodarsko varnost z izravnavanjem gospodarskih nevarno- 
sti in tako prispevale k socialni varnosti zavarovancev, njihovemu bla- 
gostanju in posledično razcvetu mest. Zato lahko rečemo, da sodi 
zavarovalna dejavnost med mestotvorne funkcije. 
V Ljubljani je bila že leta 1872 ustanovljena prva slovenska zavaroval- 
nica - Zavarovalna banka Slovenija, ki pa je kmalu propadla. Leta 
1900, koje bila ustanovljena slovenska Vzajemna zavarovalnica proti 
požarnim škodam in poškodbi zvonov, je v Ljubljani delovalo še 23 
organizacijskih enot tujih zavarovalnic. Z naraščanjem števila sklepal- 
nih mest, to je mest, kjer so prebivalci lahko sklenili zavarovanje, seje 
dostopnost zavarovalnih storitev prebivalcem Ljubljane vse bolj kre- 
pila. Danes v Ljubljani deluje vsega 14 zavarovalnih družb, a s pro- 
storsko razporeditvijo svojih poslovalnic omogočajo Ljubljančanom 
razmeroma enostaven in hiter dostop do zavarovalnih storitev, da de- 
javnosti zavarovalnih zastopnikov niti ne omenjamo. 
Na karti mesta Ljubljane je prikazano sedanje stanje dostopnosti meš- 
čanov do zavarovalnih storitev (oddaljenost prebivalcev do zavaroval- 
nih sklepalnih mest) glede na naslednje skupine zavarovanj: vsa zava- 
rovanja, prostovoljna zdravstvena, življenjska, avtomobilska, nezgod- 
na, premoženjska in druga zavarovanja. Z grafičnim prikazom pro- 
storske dostopnosti zavarovanj želi avtor preveriti in potrditi tezo, da 
je večina Ljubljančanov od zavarovalnega sklepalnega mesta oddalje- 
na le en kilometer ali rnanj. 
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FUNKCIJSKA RABA TAL V DELU STARE LJUBLJANE 
Marjeta Vidmar 

Gimnazija Bežigrad, Peričeva 4, Ljubljana 

V prispevku je predstavljena vaja iz urbane geografije z naslovom Kar- 
tiranje funkcijske rabe mestnega prostora na primeru Mestnega trga 
v Ljubljani, ki so jo opravili dijaki mednarodne mature Gimnazije 
Bežigrad decembra leta 1999. 
Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšno funkcijo opravlja pritličje in cela 
zgradba ter prevladujočo funkcijo ulice in razloge za takšno stanje. Z 
metodo kartiranja, računanjem deleža posameznih dejavnosti v tem 
delu stare Ljubljane, opisovanjem starosti in videza zgradb ter gosto- 
te pozidave so dijaki prišli do naslednjih glavnih zaključkov: 
• na Mestnem trgu prevladuje trgovska dejavnost (2/3 vseh dejavnosti), 
• v pritličjih je poleg trgovske dejavnosti močno zastopana tudi obrt 

(12%), 
• stanovanja so izključno v zgornjih nadstropjih, 
• Mestni trg ne spada v tipično poslovno-trgovsko središče mesta, 
• prevladujoča trgovska funkcija v zadnjem času stagnira zaradi moč- 

nejše rasti velikih trgovskih centrov ob mestnih vpadnicah. 
Prispevek vsebuje dve karti funkcijske rabe za pritličje in ostala nad- 
stropja ter fotografije, posnete na terenu. 

ISKANJE ZAKLADA V LJUBLJANI 
Ljubica Zornik 

Osnovna šola Danile Kumar, Godeževa 11, Ljubljana 

Vodenje večje skupine učencev po mestu seje izkazalo kot naporno 
delo brez pravega rezultata, saj je večina učencev zijala v izložbe in 
komaj čakala, da bo konec.Da bi učence čim bolj aktivno vključila v 
raziskovanje mesta, sem jim pripravila neke vrste igro - iskanje zakla- 
da. Na bronasti maketi na Prešernovem trgu smo si ogledali mestno 
jedro in povedali nekaj besed o mestu. Manjše skupine (5-8) otrok 
so dobile preproste zemljevide z vrisano potjo skozi staro Ljubljano. 
Vsakaje vodila čez Ljubljanski grad in po drugi poti navzdol. Na stol- 
pu je vsaka skupina opravila nekaj krajših vaj iz orientacije (orientira- 
nje karte, iskanje šole, doma, določanje azimuta) Med potjo so reše- 
vali enostavne naloge, iskali znamenite stavbe in spomenike ter na 
pripravljene učne liste prepisovali njihova imena. V razredu smo re- 
zultate primerjali, dopolnili in tako skupaj obnovili naučeno. 
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STANJE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
Urša Šole et al. 

Študentje 4, letnika, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 
Aškerčeva 2, Ljubljana 

Študenti 4. letnika geografije smo v okviru usmeritve Varstvo geo- 
grafskega okolja izdelali raziskovalno nalogo, katere glavni namen je 
bil pedagoško naravnan: hoteli smo spoznati celoten raziskovalni pro- 
ces, od prijave nekega projekta na razpis, do zbiranja gradiva in obli- 
kovanja elaborata. 
V vsebinskem smislu je bil poglavitni cilj opredelitev stanja okolja na 
območju mestne občine Ljubljana na podlagi izbranih fizičnih dejav- 
nikov okolja. Tako prvi del naloge predstavlja funkcijsko vrednotenje 
naravno geografskih značilnosti, kot so reliefna izoblikovanost, geo- 
loška zgradba, klimatske značilnosti ter vodovje in zelene površine, z 
vidika stanja okolja. V drugem delu pa smo se posvetili zbiranju po- 
datkov o pritiskih in stanju naslednjih pokrajinskih elementov urba- 
nega ekosistema: zrak, voda, hrup, zelene površine in odpadki. 
Ljubljana se kot največje in najpomembnejše urbano središče Slove- 
nije srečuje z vedno večjimi pritiski na okolje, na drugi strani pa s 
težnjami po preobrazbi v naravi prijaznejše, sonaravno mesto, z viso- 
ko kvaliteto bivalnega okolja, ki jo zahteva vse več njenih prebivalcev. 
Prvi korak, ki vodi do zastavljenega cilja, je priprava lokalne Agende 
21 za Ljubljano, ki bi natančneje predstavila današnje stanje in strate- 
gije nadaljnjega razvoja vseh segmentov mestnega življenja. V nalogi 
smo se posvetili le okoljskemu vidiku, ostale pa prepuščamo drugim. 

KULTURNA DEDIŠČINA LJUBLJANE 
V ZBIRNEM REGISTRU DEDIŠČINE 

mag. Ksenija Kovačec Naglič, Veronika Leskovšek 
Uprava RS za kulturno dediščino, Plečnikov trg 2, Ljubljana 

Kulturna dediščina so območja in kompleksi, grajeni in drugače obli- 
kovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena 
materializirana dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih raz- 
ličnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posa- 
mezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je 
zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pome- 
na vjavnem interesu (Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list 
RS št. 7/99). 

C 

26 



Geografija mesta • Mesto geografije • Povzetki 

Zbirni register dediščine (ZRD) je uradna zbirka podatkov o nepre- 
mični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije, ki jo vodi 
Uprava Republike Slovenija za kulturno dediščino v sodelovanju z 
regionalnimi zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine. ZRD 
vsebuje osnovne podatke o posamezni enoti nepremične kulturne 
dediščine in ji določa enotno identifikacijo - evidenčno številko de- 
diščine (ESD). Podrobnejši podatki o enotah so obdelani v ostalih 
podsistemih informacijskega sistema kulturne dediščine in se preko 
ESD povezujejo z ZRD, ZRD vsebuje tudi prostorske podatke o posa- 
meznih enotah (centroid), zato je osnova za geografski informacijski 
sistem kulturne dediščine. 
Na območju mestne občine Ljubljana so zastopani vsi tipi nepremič- 
ne kulturne dediščine, kar nam priča o zgodnji, kontinuirani ter pe- 
stri poselitvi in dogajanju na obravnavanem območju. Do junija 2000 
smo v ZRD evidentirali več kot 530 različnih enot nepremične kultur- 
ne dediščine. Plakat predstavlja posamezne tipe nepremične kultur- 
ne dediščine, njihove deleže in razprostranjenost na območju mest- 
ne občine Ljubljana. Na primeru izbrane enote nepremične kultur- 
ne dediščine so prikazani podatki o kulturni dediščini, zajeti v geo- 
grafskem informacijskem sistemu. 

VPLIV TERCIARNIH IN KVARTARNIH DEJAVNOSTI NA 
RAZPOREDITEV GOSTINSKIH LOKALOV 

Aleš Veršič, Jernej Kac, Primož Pipan, Suzana Kreft 
Studence, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 

Aškerčeva 2, Ljubljana 

V prispevku smo si za predmet proučevanja izbrali določene gostin- 
ske obrate. Ker je gostinskih obratov več vrst, smo določili skupni 
imenovalec le teh - v naš izbor smo uvrstili tiste gostinske obrate, 
katerih ponudba zajema vsakodnevno pripravljena kosila ali »klasič- 
no« veliko pico. Ker je določanje kvalitete in kvantitete posameznih 
kosil in pic zelo subjektivno, smo se odločili, da bomo naše vrednote- 
nje gostinskih lokalov omejili le na ceno posameznega obroka. Naše 
vodilo za izdelavo GlS-a gostinskih obratov je bilo, da bi s pomočjo 
zbranih podatkov in njihovo interpolacijo dobili zaključena cenovna 
območja gostinskih obratov v Ljubljani. Na podlagi podatkov o go- 
stinskih lokalih, pridobljenih iz Statističnega urada RS, smo najprej 
izločili obrate, ki niso spadali v naše izbrano območje proučevanja. 
Sledilo je zbiranje podatkov o cenovni ponudbi dotičnih gostinskih 
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C obratov, bodisi na terenu bodisi preko telefona. Na podlagi cenovne- 
ga seznama smo na digitalno karto mesta Ljubljane, ki nam je služila 
kot podlaga, izdelali in nanesli nov sloj »gostilne s hrano« ter podat- 
ke digitalizirali. Dobljene točkovno prikazane podatke smo barvno 
razdelili v pet cenovnih razredov. Samo na podlagi GlS-a gostinskih 
lokalov še nismo mogli sklepati o možnih zaključenih cenovnih ob- 
močjih teh gostinskih lokalov, ker so različno dragi gostinski lokali 
navidezno brez vsakršnega reda razmetani po celem območju mesta 
Ljubljane, kar smo na karti tudi točkovno prikazali. Pri proučevanju 
prostorske razporeditve smo prišli do ugotovitve, da obstajajo tudi 
razlike v povprečni ceni po zaključenih območjih. Zaradi tega smo si 
izbrali še eno spremenljivko -poslovne objekte - s pomočjo katere 
smo jasneje definirali vprašanje razporeditve gostinskih lokalov in raz- 
like v njihovi ceni. Za pridobitev informacij o razporeditvi poslovnih 
objektov v Ljubljani smo se odločili zaradi izkušenj, ki smo jih prido- 
bili s terenskim delom, ko smo prišli do zaključka, da so določeni 
gostinski obrati namenjeni večinoma ljudem, zaposlenim v bližnjih 
zaposlitvenih sektorjih zgolj na kosilo. Zato se bomo pri ugotavljanju 
razlogov o specifični razporeditvi gostinskih obratov omejili na ob- 
močje okoli vsakega lokala v polmeru 500m, saj to predstavlja ekviva- 
lent petih minut hoje. S pomočjo interpolacije smo izpostavili vpliv 
razporeditve zaposlitvenih sektorjev in njihovo korelacijo glede cen 
kosil v gostinskih lokalih. Zaradi prevelike količine podatkov smo se 
pri našem delu omejili na podjetja iz terciarnih in kvartarnih dejav- 
nosti, ker imajo večinoma v podjetjih sekundarne dejavnosti svoje men- 
ze. Pri podjetjih smo postavili kriterij velikosti podjetja oz. javnega 
zavoda po minimalnem številu zaposlenih (10) in oddaljenost od go- 
stinskega lokala do 500 m. 

POKRAJINSKI VIDIKI RABE OBVODNEGA SVETA SAVE 
V LJUBLJANI 

Elizabeta Grmek Romih 
Študentka, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 

Aškerčeva 2, Ljubljana 

Odsek Ljubljanskega polja od Mednega do sotočja Save z Ljubljanico 
in Kamniško Bistrico je bil glede prostorskega urejanja vseskozi potis- 
njen vstran. Vzroke za takšno stanje lahko na eni strani iščemo v reki 
Savi, kije v preteklosti, predenje bila njena struga regulirana, pred- 
stavljala nevarnost in hkrati tudi oviro po širšem razvoju tega območ- 
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ja. Takšnemu stanju seje sredi osemdesetih let pridružila še dolgo- 
ročna planska usmeritev, kije na Savi od Tacna do sotočja predvidela 
gradnjo hidroenergetskih objektov. Navedeni razlogi so pripeljali do 
današnje podobe, kar pomeni, da imamo na eni strani ob Savi v Ljub- 
ljani še dokaj ohranjeno naravno okolje. Na drugi strani paje prav ta 
odmaknjenost privedla do tega, daje področje postalo neurejeno v 
smislu nelegalnih odlagališč ter številnih nesaniranih izkopov peska, 
ki bistveno kvarijo obvodni prostor ob reki. 
Vodni in obvodni prostor reke Save v Ljubljani predstavlja za mesto 
Ljubljano eno zadnjih možnih prostorskih lokacij za rekreacijo v ze- 
lenju in v pretežno naravnem okolju. Uporabniki obravnavanega pro- 
stora so različni, prav tako so različni tudi interesi po izrabi prostora, 
toda ne iz vidika sonaravnega razvoja ali sonaravne rabe. 
S terenskim delom smo ugotovili, da se rekreacijske aktivnosti ob Savi 
odvijajo tudi tam, kjer po dolgoročnem planu niso določene, kar po- 
meni, da se na posameznih mestih poznajo tudi že določene obreme- 
nitve okolja. Zavzemamo se za urejenost obsavskega prostora v smislu 
sprehajalnih poti in prostorov za piknike, saj bi prav to vplivalo tudi 
na ostale uporabnike ter bi prispevalo k še privlačnejši podobi. 
Onesnaženost reke Save se po letu 1992 zmanjšuje, zato Sava pred- 
stavlja kljub neugodni kopališki temperaturi pomembno rekreacij- 
sko vodno površino Ljubljane. 
Za bodoči razvoj mesta in potrebo po zelenih površinah bo obsavski 
prostor v prihodnje prav gotovo predstavljal pomembno rekreacijsko 
območje, ki ga bo potrebno obravnavati v smislu sonaravne rabe ter 
tako omogočiti tudi prihodnjim generacijam privlačen prostor za za- 
dovoljevanje svojih rekreacijskih potreb, 

POKRAJINSKA OBČUTLJIVOST IN ONESNAŽENJE ZRAKA 
V LJUBLJANI 
Aša Mansoor 

Študentka, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, 
Ljubljana in Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 

Poster predstavlja povzetek diplomske naloge, v kateri bi rada ugoto- 
vila, kakšne so nevtralizacijske sposobnosti območij v Ljubljani, kjer 
so skoncentrirani največji onesnaževalci zraka, in kakšna je stopnja 
onesnaževanja zraka glede na njegove nevtralizacijske in regeneracij- 
ske sposobnosti. Predpostavljam, da so na območju Ljubljane največ- 
ji onesnaževalci zraka promet, toplarne in industrijski objekti. Indivi- 
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Cdualna kurišča z vse večjo plinifikacijjo predstavljajo vse manjši prob- 
lem. Problem onesnaženosti zraka v Ljubljani pa so tudi vremenske 
razmere in kotlinska lega. Želim si, da bi ustvarila neko realno sliko 
obremenjenosti zraka na območju Ljubljane, na podlagi katere bi na 
koncu lahko podala tudi predloge za varovanje zraka na tem območ- 
ju. Z upoštevanjem naravno geografskih in družbeno geografskih fak- 
torjev ter podatkov o emisijah in imisijah skušam določiti pokrajin- 
sko ekološke enote glede na onesnaženost zraka. Za določanje ranlji- 
vosti in obremenjenosti ozračja v Ljubljani bi uporabila metodo izde- 
lave študije ranljivosti okolja z vidika njegove obremenjenosti. 

ŠTUDENTI RAZREDNEGA POUKA O LJUBLJANI 

mag. Maja Umek, Irena Hergan 
Oddelek za razredni pouk Pedagoške fakultete, Kardeljeva ploščad 16, 

Ljubljana 

Na Oddelku za razredni pouk Pedagoške fakultete v Ljubljani je pri 
didaktiki družboslovja v študijskem letu 1999/2000 potekala vrsta de- 
javnosti, povezanih z Ljubljano. 
Študenti so: 
• odkrivali predstave ljubljanskih in neljubljanskih učencev razred- 

ne stopnje o Ljubljani, 
• spraševali učitelje, kako z učenci spoznavajo Ljubljano, kaj si ogle- 

dajo na terenu, kaj učenci najbolje poznajo, 
• izdelovali različna učila o Ljubljani - v obliki didaktičnih iger, za 

delo z računalnikom, za neposredno terensko spoznavanje Ljublja- 
ne, 

• raziskovali okolice izbranih ljubljanskih šol z vidika primernosti za 
delo na prostem,- 

• spoznavali metodo ekskurzije na primeru Ljubljane, 
• izdelali več diplomskih nalog z zgornjo tematiko. 
Delo je potekalo pod vodstvom Maje Umek in Irene Hergan. Nekaj 
rezultatov skupnega dela bo prikazanih na plakatu in z razstavo učil 
in drugih izdelkov študentov. 
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STANJE OKOLJA V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 
Študentje, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 

Aškerčeva 2, Ljubljana 
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METROPOLITANIZACIJA LJUBLJANE V GLOBALIZACIJSKI PASTI 
dr. Marjan Ravbar 

Inštitut za geografijo. Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

Slovenija v skladu s svojim geopolitičnim položajem postaja del glo- 
balizacijskih tokov in ima vedno bolj (nad)nacionalen značaj. V vsa- 
kem primeru pa gre za vse obsežen proces, ki ga tudi v Sloveniji obli- 
kuje dinamičen pretok dobrin, kapitala in tehnologije. Države z raz- 
lično stopnjo razvitosti in ekonomskimi sistemi vse bolj in bolj sili v 
medsebojno odvisnost. Globalizacija krepi konkurenčnost med gos- 
podarskimi območji, še posebej pa med mesti oz. mestnimi regijami, 
ki predstavljajo »motoije« regionalnega razvoja. Položaj, razvoj in vloga 
mest v hierarhiji se v pogojih svetovnega tekmovanja spreminja. Kla- 
sični modeli centralnih krajev, temelječi na pomembnosti oskrbnih 
funkcij mestnih sistemov, ki so Jih izžarevali v svojo okolico, stopajo v 
ozadje. Kot kriteriji opazovanja globalizacijskih procesov stopajo v os- 
predje ekonomsko-funkcijski kazalci. V sodobnosti lahko uspešno kon- 
kurirajo le tista mesta, ki izkazujejo raznovrstnost produkcijskih struk- 
tur in organizacijskih oblik svojih regionalnih struktur. Konkurenč- 
nost mesta oz. mestne regije ni več določena zgolj z njegovim geo- 
grafskim položajem in z infrastrukturno opremljenostjo, marveč s proi- 
zvodnim in regulacijskim sistemom, ki ga sestavljajo kvaliteta indu- 
strijske proizvodnje, finančnih in oskrbnih aktivnosti ter simbioza in- 
stitucionalnih gospodarskih resursov. 
Osrednja lega Ljubljane, dosežen količinski in kvalitativni razvojni 
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C prag ter koncentracija znanja z raznovrstnostjo ponudbe postavlja me- 
sto v novo vlogo. Razvoj vodi v metropolitanizacijo in urbano dekon- 
centracijo, ki jo spodbuja še vitalnost manjših urbanih središč v nje- 
nem zaledju. 
Funkcijo Ljubljane bomo ovrednotili na področju inovativnosti, ki jo 
sestavljajo socialno in kulturno okolje, oblikovanje (med)regional- 
nih omrežij, mobilnost delovne sile in regionalna identiteta, ki se izra- 
ža v : »novih« smereh v mobilnosti prebivalstva ter v spremembi loka- 
cijskih faktorjev za oblikovanje proizvodnih središč in delovnih mest. 
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KARTOGRAFSKA UPODOBITEV IN RAZVOJ LJUBLJANE NA 
IZBRANIH NAČRTIH OD 16. DO SREDINE 20. STOLETJA 

Bibijana Mihevc 
Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

Poselitvam ljubljanskega prostora in razvoju mesta Ljubljane lahko sle- 
dimo od srednje kamene dobe do danes. Za tovrstne raziskave so nam 
na voljo različni viri, med katere sodijo tudi situacijski in regulacijski 
načrti mesta Ljubljane v različnih merilih. Nastajali so iz različnih po- 
treb in namenov, v različnih časovnih obdobjih od 16. stoletja do da- 
nes. Tako najstarejšim ohranjenim načrtom, izdelanim v obrambne na- 
mene pred turško nevarnostjo, sledijo različni situacijski načrti mesta, 
ki se jim ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja ponovno pridružijo regu- 
lacijski načrti popotresne Ljubljane in prvi turistično-informativni na- 
črti mesta iz obdobja med obema svetovnima vojnama. 
V 16. stoletju seje začelo veliko utrjevanje Ljubljane zaradi povečane 
turške nevarnosti. Prav iz tega časa seje ohranil najstarejši tloris Ljub- 
ljane, ki gaje izdelal italijanski gradbeni mojster Nicolo Angielini. 
Nastal je kmalu po letu 1560, hrani pa ga arhiv v Dresdnu. Iz 17. 
stoletja seje ohranila Valvasorjeva podoba Ljubljane, ki sta seji leta 
1744 pridružila še Florijančičeva veduta in tloris mesta. Prva polovica 
19. stoletja je prinesla in realizirala zamisli o zelenem mestu, mestu 
parkov in drevoredov. 
Na načrtih iz druge polovice 19. stoletja je zarisana že železniška pro- 
ga, kije kasneje odločilno vplivala na razvoj in širjenje mesta. Že pred 
katastrofalnim potresom ob koncu 19. stoletja so se pojavile zahteve 
po regulacijskem načrtu, ki bi preprečil stihijsko pozidavo mestnega 
prostora. Na osnovi različnih predlogov je bil tak načrt sprejet šele 
po potresu leta 1896. V prvi polovici 20. stoletja so mu sledili različni 
regulacijski načrti znanih arhitekov, med katerimi je zlasti Jože Pleč- 
nik dal mestu pečat, ki ga nosi še danes. Poleg regulacijskih so v tem 
času nastali tudi mnogi situacijski načrti mesta, dopolnjeni s turistič- 
no informativno vsebino. 
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VPLIV REKREACIJE NA FUNKCIJSKO IN 
STRUKTURNO ZGRADBO LJUBLJANE 

dr. Matjaž Jeršič 
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

V prispevku povzemamo rezultate raziskovanja, s katerim smo ugo- 
tavljali, kako preživljajo prebivalci mesta prosti čas zunaj doma, zlasti 
s kakšnimi dejavnostmi se ukvarjajo in kje so poglavitna območja tega 
udejstvovanja. Hkrati smo proučevali, kako njihovo prostočasno rav- 
nanje vpliva na mesto in njegovo okolico, predvsem kakšne oblike 
rekreacijske rabe in prostočasne infrastrukture se oblikujejo in kako 
se prostorsko razmeščajo. 
Raziskovanje je pokazalo, da se preživljanje prostega časa zunaj doma 
vedno bolj diferencira, saj se poleg tradicionalnih prostočasnih de- 
javnosti, kot so na primer sprehod, obiskovanje sorodnikov in prija- 
teljev, obiskovanje lokalov, sončenje s kopanjem in gorništvo v novej- 
šem času uveljavljajo in širijo tudi druge aktivnosti, kakršne so na pri- 
mer kolesarjenje, tenis, vrtičkarstvo, fitnes, rolkanje in smučanje. 
Vzporedno s tem se širijo različne rabe tal, navezane na mestni terito- 
rij in na njegovo ožjo in širšo okolico. Nekatere so vtkane v stanovanj- 
ske soseske, druge tvorijo samostojne segmente mestne izrabe tal, tret- 
je se navezujejo na izvenmestna kmetijska, gozdna in obvodna zem- 
ljišča, pretežno kot vzporedna raba. Rekreacijska raba postaja tako 
vse bolj razširjena funkcija urbane in njene okoliške podeželske po- 
krajine. 

DOHODKI IN ŽIVLJENJSKA RAVEN PREBIVALSTVA LJUBLJANE 
dr. Marko Krevs 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Dohodek je pomemben kazalec življenjske ravni prebivalstva, saj je z 
njim povezano zadovoljevanje velikega dela življenjskih potreb prebi- 
valstva. V referatu/ bom predstavil: 
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• glavne prostorske razlike z vidika dohodkov prebivalstva v Ljubljani, 
• povezanost dohodkov prebivalstva z drugimi vsebinami življenjske 

ravni in 
• razmišljanja o možnostih sklepanja o glavnih značilnostih »prostor- 

skega vedenja« prebivalcev Ljubljane glede na njihove dohodke. 
Rezultati bodo prikazani po popisnih okoliših ali vsaj po krajevnih 
skupnostih - torej bodo veljali za »lokalno raven«. 

OGROŽENOST LJUBLJANE ZARADI NARAVNIH NESREČ 
dr. Milan Orožen Adamič, Mauro Hrvatin 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 

Slovenijo ogrožajo najrazličnejše naravne nesreče, to še posebej velja 
za Ljubljano. V Ljubljani je še prisoten spomin na posledice, ki jih je 
povzročil rušilni potres leta 1895. Za celotno območje mestne občine 
Ljubljana so bile izdelane karte ogroženosti za potrese, poplave ter 
zemeljske plazove. Oceno ogroženosti smo izračunali s pomočjo geo- 
grafskega informacijskega sistema. V Ljubljani živi nekaj manj kot 1500 
ljudi v potresnih območjih 92 in 9S (MCS) v objektih, pri katerih bi 
prišlo ob večjem potresu do uničenja in zelo verjetno tudi do smrtnih 
žrtev.. Katastrofalne poplave ogrožajo skupaj 3881 najrazličnejših ob- 
jektov. V najbolj ogroženih območjih živi 305 prebivalcev, na srednje 
ogroženih 3789 in na poplavno malo manj ogroženih območjih 2929. 
Zemeljski plazovi ogrožajo skupaj 7048 ljudi. 

NOTRANJA ČLENITEV LJUBLJANE IN 
NJENO POVEZOVANJE Z URBANO REGIJO 

Angelca Rus 
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, 

Oddelek za urbanizem. Poljanska 28, Ljubljana 
Ivan Stanič 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana 

Za potrebe nadaljnjega razvoja in učinkovitega prostorskega uprav- 
ljanja mesta in regije je neobhodno predhodno opredeliti ključne 
dejavnike razvoja in sestavne prostorske člene, tudi v luči sprememb 
v sistemu lokalne samouprave. V prispevku so prikazane prostorske 
in demografske dileme členjenja, kot so fizična rast mesta, rast števila 
prebivalcev, gostota prebivalstva in delovnih mest, zaposlenost, struk- 
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tura zaposlenosti po sektorjih dejavnosti in dnevna delovna migracija 
v mestu in urbani regiji. V nadaljevanju so opisana dejanja, ki jih je 
treba opraviti za izboljšanje razmerij med mestom in regijo ter polo- 
žaj posameznih delov mesta, mestnih četrti. Bližina osrednjega gravi- 
tacijskega središča je lahko priložnost ali problem za manjša naselja, 
podobno pa velja tudi za mestne četrti. V obeh je treba krepiti lokal- 
ne skupnosti in omogočiti lasten razvoj, obenem pa jih funkcijsko 
vključevati v urbano regijo s ciljem učinkovitega prostorskega razvoja 
in kakovostnega bivanja 

NARODNOSTNA SESTAVA LJUBLJANE LETA 1991 
Peter Repolusk 

Inštitut za geografijo. Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

Spremembo narodnostne sestave mesta Ljubljane so povzročile mi- 
gracije z območja nekdanje Jugoslavije.Najmočnejše so bile v obdob- 
ju 1975-1982. Večina migrantov je prihajala iz Bosne in Hercegovi- 
ne, Hrvaške in ožje Srbije. V naselju Ljubljana so za Slovenci najšte- 
vilčnejša narodnostna skupina Srbi (77,7 %), sledijo Hrvati, Bošnja- 
ki, Makedonci, Črnogorci in Albanci. Ljubljana sodi med slovenska 
naselja z najvišjim deležem prebivalstva, priseljenega z območij nek- 
danje Jugoslavije. V mestu, ki ima 16,4 % prebivalstva države, živi četr- 
tina vsega neslovenskega prebivalstva Slovenije. Najbolj izrazita je kon- 
centracija Srbov - več kot tretjina od vseh v Sloveniji živi v Ljubljani. 
Pri Neslovencih gre večinoma za migrante prve generacije - večinaje 
rojena izven Slovenije. Da gre še vedno za izrazite imigracijske skupi- 
ne prebivalstva, kažejo tudi podatki o starostni in spolni sestavi prebi- 
valstva. Za vse skupine razen Hrvatov je značilen bistveno višji delež 
otrok ter bistveno nižji delež ostarelih kot pri Slovencih. Število moš- 
kih presega število žensk. 
Izobrazbena sestava je pri neslovenskem prebivalstvu v splošnem niž- 
ja kot pri Slovencih. Najnižjaje med Bošnjaki in Albanci. Z razlikami 
v izobrazbi so povezane tudi razlike v zaposlovanju. Pripadniki narod- 
nosti z nižjo stopnjo izobrazbe se pogosteje zaposlujejo v industriji. 
Pri delu neslovenskega prebivalstva, rojenega v Sloveniji, je materin 
jezik slovenski. Ta delež je najvišji pri skupinah, ki so bodisi zaradi 
večje kulturne sorodnosti bodisi zaradi višje izobrazbe številčneje za- 
stopane v narodnostno mešanih družinah s slovenskim prebivalstvom 
- pri Hrvatih, Črnogorcih in Makedoncih. Pri rabi jezika v družini je 
pri Hrvatih, Črnogorcih in Makedoncih v prevladi slovenščina, pri Al- 
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bancih, Bošnjakih in Srbih pa materin jezik. Slovenščina kot jezik ko- 
munikacije izven družine prevladuje pri vseh narodnostnih skupinah. 
Ob popisu leta 1991 se 7,3 % prebivalstva narodnostno ni opredelilo 
ali je podatek o njihovi narodnostni pripadnosti ostal neznan. Ustre- 
zen delež za Slovenijo je znašal 4,1 %. Najštevilčnejši so bili tisti iz 
kategorije neznano, Jugoslovani , narodnostno neopredeljeni v ož- 
jem pomenu besede, najmanj se jih je opredelilo regionalno. 

SRBI V LJUBLJANI 
Divna Ognjanovič 

Osnovna šola Polje, Polje 358, Ljubljana 

S tem prispevkom želim osvetliti vlogo in doprinos Srbov v kultur- 
nem, gospodarskem, političnem in verskem življenju v Ljubljani. 
Prispevek bo vseboval; 
- zgodovinski oris priseljevanja Srbov v Ljubljano 
- prostorsko poselitev 
- izobrazbeno strukturo 
- zaposlitveno strukturo 
- število Srbov do leta 1991 in po letu 1991 
- pomembnejše osebe, ki so prispevale k razvoju Ljubljane 
- institucije srbskih priseljencev v Ljubljani. 

D2 
PETEK, 20. 10. 2000 

115-9.45 
SREDNJA 

ZDRAVSTVENA ŠOLA 

KONCEPTI RAZVOJA LJUBLJANE IN GEOGRAFSKE RAZISKAVE 
Vera Kokole 

Kot pri vsakem večjem mestu je tudi v Ljubljani zanimivo opazovati, 
kje in kako so se tekom razvoja uveljavili bodisi splošni koncepti me- 
sta ali pa individualne posamezne ideje o izgradnji in razvoju mesta. 
Z Ljubljano imamo urbani geografi to srečo, daje po burnih deset- 
letjih urbanizacije zrasla vendarle v srednje veliko mesto, kjer je mož- 
no identificirati tudi osnovne urbane koncepte (koncentričnega, sek- 
torskega in kombinacijo obeh). Seveda pa je možno ugotavljati tudi 
težnje rasti središča proti severu kakor tudi vplive iz časov naporov za 
decentralizacijo »preobremenjenega« središča. Koncept stanovanjske 
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soseske, kije za dolgo časa pomenil najboljše organizirano izgrajeno 
| bivalno okolje v mestu, je bil v Ljubljani pogosto realiziran v različnih 
variantah. Intenzivna gradbena dejavnost stanovanj v času urbanizacije 
je sovpadala s prav tako hitro rastjo industrije, ki naj bi dohitela zamu- 
jeno in stopila v korak z drugimi srednje velikimi mesti povojnega ob- 
dobja. Kljub temu, da ima gradbeno teritorialna rast Ljubljane izrazito 
krakasto podobo, ki jo določa prometni križ in jo še potrjuje geomor- 
fologija z Gradom, Golovcem in Rožnikom, je mogoče v teritorialni 
strukturi mesta ugotavljati sledi temeljnih urbanih konceptov. V razpo- 
reditvi industrije so razvidni trije obroči, prvo danes tik ob samem sre- 
dišču (Tobačna, Union, Rog), drugi z industrijskimi conami na Viču, v 
Šiški (Litostroj) in v Mostah in tretji že na robu mesta v Gameljnah, 
Medvodah, Črnučah. Stanovanjske soseske so razporejene manj pravil- 
no, vendar pa dajejo podobi mesta značilne poudarke z višjimi stavba- 
mi in večjo gostoto. Za urbanega geografa je zanimiva njihova izstopa- 
joča podoba in funkcionalna neodvisnost v sklopu mesta. Težnje seli- 
tve trgovine na obrobje, ki smo jim priča, pa napovedujejo še nove spre- 
membe v strukturi mesta, ki bodo ustvarile nova funkcionalna raz- 
merja med središčem mesta in njegovim obrobjem. 

LJUBLJANA: VELIKA ALI MALA? 
Aleksander Jakoš 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, LJubljana 

Rast števila prebivalcev Ljubljane je omejena z nizko (negativno) na- 
ravno rastjo in ustavljenimi selitvami. Večjih priselitev ni mogoče pri- 
čakovati, kajti Slovenija je privlačna le za priseljevanje manj kvalifici- 
rane delovne sile. Notranje selitve pa ne morejo prispevati k hitrejši 
rasti, ker gre za prestolnico le dvomilijonske države. Kljub negativni 
projekciji prebivalstva po naravni rasti pa se bo število prebivalcev 
Ljubljane vsaj rahlo zviševalo. 
Razvoj Ljubljane mora temeljiti na kvaliteti in ne kvantiteti. Ljublja- 
na mora predvsem izkoristiti vse prednosti, kijih nudi njena vloga 
največjega slovenskega mesta in formalnopravni položaj prestolnice 
države, kije že na pragu vstopa v Evropsko unijo. 
Ena večjih prednosti Ljubljane je njen geografski položaj tako znotraj 
Slovenije kot tudi v Evropi. Tu se križa kar nekaj pomembnejših promet- 
nih koridorjev (danes zelo popularen Barcelona-Kijev in nekoliko po- 
zabljen, vendar nekoč zelo obremenjen Srednja Evropa-Bližnji vzhod). 
Na koncu je potrebno poudariti, da ima Ljubljana velike razvojne 
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možnosti, vendar paje glede na sedanje demografske razmere in na- 
cionalni vidik treba razvoj razumeti kvalitativno, ne pa v neki utopič- 
ni obliki o »milijonski« Ljubljani. Ocene bodočega demografskega 
razvoja Ljubljane na temelju naravne rasti niso optimistične in ne 
omogočajo rasti (kaj šele hitre) števila prebivalcev. Bistvena rast števi- 
la prebivalcev Ljubljane lahko torej temelji le na zmanjševanju deleža 
Slovencev v Ljubljani (Sloveniji) ali pa opustitvi skladnega regional- 
nega razvoja Slovenije. 

PROSTORSKA MOBILNOST PREBIVALSTVA V LJUBLJANI 
Danilo Dolenc 

Statistični urad Republike Slovenije, Parmova 33, LJubljana 

Nekateri demografski procesi, ki veljajo za celotno slovensko prebi- 
valstvo, so značilni tudi za sodoben prebivalstveni razvoj Ljubljane. 
Poleg ničelnega naravnega prirasta, kije posledica vse manjše rodno- 
sti, je poglavitni demografski proces intenzivno staranje prebivalstva. 
Po letu 1991 pa seje v Ljubljani začelo upadanje števila prebivalstva 
predvsem zaradi presežka odseljevanja nad priseljevanjem. Ta pomem- 
ben proces prostorske mobilnosti oziroma prerazporejanja prebivals- 
tva je mogoče označiti kot suburbanizacijo, pri kateri se v bližnje, po- 
navadi celo teritorialno povezane občine odseljuje predvsem prebi- 
valstvo z boljšim socioekonomskim položajem. Območje sodobne su- 
burbanizacije se oblikuje na južnem in jugovzhodnem obrobju Ljub- 
ljane, medtem koje ta proces na severnem obrobju več ali manj že 
končan. Vzporedno s procesi suburbanizacije pa poteka intenzivna 
delovna dnevna migracija, saj ima Ljubljana za dobro tretjino delov- 
nih mest več kot pa delovno aktivnih prebivalcev. Za priseljevanje v 
Ljubljano je najbolj značilna specifična starostna in izobrazbena se- 
stava priseljencev (mlade, dobro izobražene osebe v starosti 25-34 
let), ki prihajajo iz širšega prostora Slovenije. Glavni razlog za priseli- 
tev je zaposlitev, ki jo lahko nudi le Ljubljana. 
Najpomembnejša komponenta prostorske mobilnosti v Ljubljani so 
selitve znotraj mesta, saj predstavljajo 55 % vseh selitvenih tokov, po- 
vezanih z Ljubljano. Osnovni motiv za preselitev v mestu je spremem- 
ba (ponavadi izboljšanje) stanovanjskih razmer. Zato na število in po- 
gostost selitev v mestu najbolj vpliva dobro razvit nepremičninski trg 
ter zlasti število novozgrajenih stanovanj, ki pa jih je v Ljubljani v zad- 
njih letih vedno manj (v obdobju 1995-1998 povprečno na leto le 
400, v obdobju 1971-1990 pa letno okrog 2200). Od števila razpolož- 
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Ijivih stanovanj so odvisne tudi smeri selitev. V Ljubljani se nadaljuje 
[praznjenje mestnega središča, z oddaljevanjem proti obrobju mesta 
pa se veča število priseljencev, kar lahko označimo za notranjo subur- 
banizacijo. Med selivci v mestu s 54 % deležem prevladujejo ženske, 
najbolj mobilna skupina so prebivalci, stari od 25 do 39 let (38 % 
vseh selivcev). Bolj mobilni so tudi priseljenci iz republik nekdanje 
Jugoslavije, ki prevladujejo tudi med večkratnimi selivci. Te lahko po- 
vežemo tudi z njihovim socioekonomskim položajem, kije praviloma 
nižji od povprečja. Pomemben dejavnik, ki negativno vpliva na notra- 
njo mobilnost, je lastništvo stanovanja. Posledica notranjega preselje- 
vanje v Ljubljani je tudi oblikovanje relativno homogenih območij z 
značilno socialnogeografsko zgradbo (na primer Šmartno pod Šmar- 
no goro, Nove Fužine). 

LJUBLJANA KOT ZAPOSLITVENO SREDIŠČE 
dr. Branko Pavlin, Gregor Sluga 

Statistični urad Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana 

V prispevku je predstavljena vloga Ljubljane kot največjega zaposli- 
tvenega središča v državi. Osrednja pozornost je namenjena delov- 
nim migracijam v Ljubljano. Analizirali smo razprostranjenost območ- 
ja zaposlitvene privlačnosti Ljubljane v povezavi s prometno dostop- 
nostjo ter primerjali v Ljubljani zaposlene migrante glede na področ- 
ja dejavnosti (po Standardni klasifikaciji dejavnosti), v katerih so 
zaposleni, z Ljubljančani. Podana je tudi kritična ocena glavnega po- 
datkovnega vira za analizo delovnih migracij - Statističnega registra 
delovno aktivnega prebivalstva. 

BODOČA PROMETNO-GEOGRAFSKA VLOGA LJUBLJANE 
Aljaž Plevnik 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana 

Prispevek obravnava izbrane elemente (gravitacijska zaledja, dostop- 
nost, vozliščnost) bodoče prometno-geografske vloge Ljubljane na 
evropski, državni in regionalni ravni. Osrednji del prispevkaje name- 
njena elementom prometno-geografske vloge Ljubljane na državni 
ravni, ki so opredeljeni na osnovi rezultatov analiz, opravljenih z mo- 
delom dostopnosti. Na evropski in regionalni ravni so izpostavljene 
nekatere nevarnosti, ki lahko obravnavano vlogo Ljubljane ogrozijo. 
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D3 
PETEK, 20. 10. 2000 SREDNJA ZDRAVSTVENA 

8.45 -9.45; ŠOLA (UČILNICA 108) 

GEOGRAFIJA NA POKLICNIH IN SREDNJIH 
STROKOVNIH ŠOLAH 

Klemen Jernej 
Srednja zdravstvena šola, Poljanska cesta 61, Ljubljana 

D5 
PETEK, 20.10. 2000 SREDNJA UPRAVNO 

8.15 - 9.45 ADMINISTRATIVNA ŠOLA 

PORTFOLIO - NOVA UČNA METODA 
Matjaž Napokoj 

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Celjska 16, Ljubljana 
Andreja Šifer 

Osnovna šola Miha Pintaija Toleda, Kidričeva 21, Velenje 

POMANJKANJE HRANE IN LAKOTA V AFRIŠKIH DEŽELAH 
Matjaž Napokoj 

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Celjska 16, Ljubljana 
(HOSPITACIJA) 

D6 
PETEK, 20. 10. 2000 SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO 

8.30 - 10.10 KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 

DIDAKTIČNA VREDNOST ELEKTRONSKE PROSOJNICE 
PRI POUKU GEOGRAFIJE 

mag. Slavko Brinovec 

Bistvo geografskega poučevanja je omogočanje predstav o pojmih in 
pojavih v konkretnem geografskem p ros toni, to je v tistem realnem 
okolju, ki nas obdaja. To pa omogoča multimedija. Učenci bodo od 
tega imeli toliko več, kolikor bo učitelj kot organizator pouka obvla- 
dal didaktične osnove ponazarjanja. 
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Tako kot se elektronske prosojnice razlikujejo po obliki, je različna 
tudi njihova didaktična vrednost. Uporaba nekaterih vrst prosojnic 
ni posebna novost v metodiki geografije, druge pa so prinesle veliko 
koristnega in celo spremenile način dela. Grafični materiali so po 
svoji funkciji različni. Nekateri prikazi so lahko vir informacij, drugi 
dopolnjujejo učbenik, z njimi lahko učbenik tudi precej skrajšamo. 
Grafični material svojo funkcijo opravi le, če je kvaliteten (enostaven, 
brez detajlov, če daje osnovne informacije). 
S pomočjo elektronske prosojnice vnašamo v pouk demonstracijo z 
diagrami, grafikoni, tabelami, kartami in slikami. Metoda grafičnega 
dela se s pomočjo elektronske prosojnice nenehno razvija. Učencem 
služi kot vir pri sprejemanju novega znanja, kot sredstvo konkretiza- 
cije in oblikovanja geografskih pojmov. Oblike elektronskih prosoj- 
nic, metode dela z njimi in njihovo vrednotenje so v didaktikah in 
metodikah geografije še slabo obdelane. 
Tako kot so prosojnice različnih oblik, jih tudi uporabljamo na raz- 
lične načine. Elektronske prosojnice so vse bolj razširjene, tudi teh- 
niki uporabe posvečamo veliko pozornosti, pojavljajo se vedno novi 
načini uporabe prosojnic. Računalnik je za pouk geografije lahko 
izredno pomemben. Na eni strani omogoča številne informacije, saj 
z možnostjo prikaza slikovnih materialov omogoča posredno opazo- 
vanje, na drugi strani pa nas vodi v različne oblike in metode geograf- 
skega poučevanja. Z uporabo različnih medijev na računalniku pouk 
tudi popestrimo. 
Ločimo naslednje načine poučevanja z elektronskimi prosojnicami: 
zakrivanje, zakrivanje večjih površin, zakrivanje tabel, liki v nemi kar- 
ti, simboli, prikazovanje, odkrivanje, animacija. 

Z ROKO V ROKI - GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA 
Zdenka Dimnik 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo. Zemljemerska 5, Ljubljana 
(HOSPITACIJA) 
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PETEK, 20. 10. 2000 DIJAŠKI DOM 
10.15 - 11.45: IVANA CANKARJA 

J 

LJUBLJANA Z OKOLICO MED JAVOROM INJANČAMI 
Marija Cimerman 

Osnovna šola Polje, Polje 358, Ljubljana 

LJUBLJANA V LUČI SREDNJEŠOLSKEGA RAZISKOVANJA 
dr. Tatjana Ferjan 

Srednja trgovska šola. Poljanska cesta 28A, Ljubljana 

Moj prispevek želi prikazati rezultate inovativnih metod učenja in nji- 
hovo vlogo na primeru raziskav Ljubljane. V razredih je bilo opravlje- 
nih mnogo poizkusov in na tej osnovi slone ugotovitve. 
Med inovativnimi metodami sem izbrala raziskovalno učenje, izkus- 
tveno učenje in projektno delo. Raziskovalno učenje raziskuje kvali- 
teto situacij in procesov. Izkustveno učenje temelji na izkušnji. Razi- 
skovalno učenje je hkrati izkustveno učenje. Rezultat dela je kom- 
pleksen prikaz, skratka projekt. 
Prikaz primerov različno zahtevnih stopenj raziskav: 
- Ljubljana - razvoj mesta, kulturne in umetnostne značilnosti - pro- 

jektna raziskava po literaturi, 
- Ljubljana - prikaz funkcij posameznih mestnih četrti - raziskoval- 

no in izkustveno učenje na terenu, 
- Ljubljana prikaz na slikah - izkustveno učenje. Možni sta dve va- 

rianti: 
- dijaki zbirajo slike in poskušajo slikovno predstaviti Ljubljano, 
- dijaki slikajo po različnih umetnostnih oz. arhitekturnih delih Ljub- 

ljane in tako ustvarijo samostojno fotografsko predstavitev mesta, 
- Ljubljana - raziskovalne naloge - primeri kompleksne povezave 

modernih metod. Tu gre za prikaz rezultatov mnogih raziskav o 
Ljubljani, ki so bile izdelane v okviru raziskovalnih nalog v toku 
vseh let, kar potekajo mladinska raziskovalna srečanja. Teme na 
nov način predstavijo Ljubljano. 

Raziskovalno in s tem izkustveno učenje pomeni bistvo modernega 
pouka. Omogoča dijakom, da se srečajo s problemsko stvarnostjo in 
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si tako pridobe izkušnje, analizirajo elemente v prostoru in se učijo 
podajati sintezo med njimi, torej izdelajo večjo ali manjšo raziskavo v 
projektni obliki. 

NASELJA NA PERIFERIJI LJUBLJANE 
(POLJE, VEVČE, SLAPE IN STUDENEC) 

Divna Ognjanovič 
Osnovna šola Polje, Polje 358, Ljubljana 

Referat bo podal kompleksno sliko imenovanih naselij in to: 
L zgodovinski razvoj naselij, 
2. geološko zgradbo, 
3. nacionalno strukturo naselij, 
4. razvoj šolstva in zdravstva, 
5. spremembe v gospodarski dejavnosti, 
6. pomembnejše gospodarske dejavnosti danes, 
7. zaposlitvena gravitacija prebivalstva. 

OCENA REKREACIJSKO TURISTIČNEGA POTENCIALA 
VELENJSKEGA, ŠKALSKEGA, TURISTIČNEGA IN 

DRUŽMIRSKEGA JEZERA TER NJIHOVIH BREGOV 
Zoran Pavšek, mag. Emil Sterbenk 

ERICo, Inštitut za ekološke raziskave. Koroška 58, Velenje 

Šaleška jezera (Velenjsko 137 ba, Družmirsko 50 ha, Škalsko 17 ha, 
Turistično 2,4 ha) predstavljajo vedno večjo možnost za razvoj rekrea- 
cije in turizma. Po sanaciji in rekultivaciji rudniških ugreznin so na- 
stale nove površine, ki se bodo namenile različnim uporabnikom. Po- 
krajinski potencial teh površin za različne oblike rekreacijeje bil obrav- 
navan multidisciplinarno, kar pomeni, daje bila pokrajina proučena 
tako iz rekreacijsko turističnega, kot tudi iz ekološkega vidika. Jezera 
so namreč občutljivi ekosistemi, ki se hitro odzivajo na vsa človekova 
poseganja vanje. 
Glavna predpogoja za izvajanje rekreacije na prostem in v vodi sta 
ugodna klima in primerna kakovost jezerske vode. Z analizo glavnih 
hidroloških (temperatura vode v jezerih) in meteoroloških podatkov 
(temperatura zraka, padavine in veter) je bila ugotovljena primer- 
nost klime in vremena za rekreacijo. Temperatura vode je primerna 
za kopanje od maja do oktobra, temperature Velenjskega jezera pa 
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so zelo podobne temperaturam Blejskega jezera. Kakovost vode je v 
letu 1999 pri veliki večini odvzetih vzorcev ustrezala normam iz Pra- 
vilnika za kopalne vode. Na osnovi razpoložljivih podatkov je bil oce- 
njen naravni potencial za večino rekreacijskih panog, ki se običajno 
odvijajo v jezerski pokrajini (sončenje s kopanjem, čolnarjenje, ja- 
hanje, igranje golfa, kampiranje, sprehajanje...). Glavni poudarek je 
bil namenjen vrednotenju oziroma določanju prednostnih območij 
za rekreacijo in okoljsko posebej ranljivih območij z različnimi vars- 
tvenimi stopnjami, ki naj bi se ohranila kot naravni biotopi. 
Po soočenju naravovarstvenih con s prednostnimi območji za rekrea- 
cijske aktivnosti na prostem, so bili deli jezer in njihovih bregov raz- 
vrščeni v izrazite naravovarstvene cone (brez rekreacije), mirne cone 
(rekreacija brez posebnih objektov ali posegov) in cone intenzivne 
rekreacijske rabe (z gradbeno tehničnimi posegi in veliko uporabni- 
ki). 
Z nadaljnjimi raziskavami bo potrebno določiti, katere dejavnosti bodo 
na bregovih Šaleških jezer osnovne, katere jih bodo dopolnjevale, 
katere pa so neprimerne. S tem bodo nastale osnove za pripravo stro- 
kovnih rešitev, ki bodo upoštevale tako socialne in ekonomske zako- 
nitosti kot tudi nosilnost okolja in njegovo samočistilno sposobnost. 
Le na takšen način bo zagotovljen sonaravni in trajnostni razvoj ob- 
močja. 
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PETEK, 20. 10. 2000 SREDNJA 

10.15-11.45: ZDRAVSTVENA ŠOLA 

PERSPEKTIVE JAVNEGA POTNIŠKEGA PROMETA 
V LJUBLJANSKI REGIJI 

dr. Matej Gabrovec 
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 

Ali se bodo nadaljevali sedanji trendi in bodo javni potniški promet 
uporabljali le še dijaki in posamezni upokojenci, osebni potniški pro- 
met pa bo skokovito naraščal? Ali pa bomo morda z novo prometno 
politiko uveljavili načela sonaravnega razvoja mesta in regije, ko bomo 
ob določenih omejitvah osebnega prometa izboljšali javni potniški 
promet z uvedbo tirnega mestnega prometa in novih primestnih vla- 
kov? Kakšna je dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljan- 
ski urbani regiji? O takih in podobnih vprašanjih bomo razpravljali s 
prometnimi strokovnjaki, mestnimi načrtovalci, predstavniki ministr- 
stev in prevozniških podjetij. 
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10.15 - 11.45: KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 

DNEVNO-NOČNI GLOBUS 
Jože Zumer 

Osnovna šola Dušana Bordona, Rozmanova 21a, Koper 

Razvoj in raba grafičnih ter fotografskih didaktičnih pripomočkov, 
tudi računalniških, sta pokazala, da modeli v treh razsežnostih niso 
povsem zamenljivi. Dnevno-nočni globus je namenjen učinkovitejše- 
mu ponazarjanju značilnosti in posledic glavnih gibanj Zemlje v 
povezavi z njeno osvetljenostjo od Sonca ter razsežnostmi časa. Na 
delavnici bodo predstavljeni prototip globusa in primeri njegove rabe 
pri pouku. 
Osnova didaktičnega pripomočka je navaden, vrtljiv, globus, pritrjen 
na polkrožnem nosilcu, ki stoji navpično na podstavku. Globus obda- 
ja plastična zatemnjena polkrogla, ki ponazarja noč in pasove mraka. 
Polkrogla neosvetljene polovice Zemlje je nepremično pritrjena na 
polkrožni nosilec. V nosilcu je reža, ki omogoča spreminjanje nagiba 
osi globusa za vse kote med ± 23,5°. Premično pritrjena os omogoča 
ponazarjanje vseh položajev Zemlje med obema Sončevima obrato- 
ma. V vseh položajih zelo nazorno vidimo dolžine dni in noči na ce- 
lotni površini Zemlje. 
Poudarjeni glavni vzporedniki na globusu olajšajo ponazarjanje 
spreminjanje dolžin dni in noči med letom glede na geografsko širi- 
no in toplotne pasove. Polkrog z enakomerno razmaknjenimi vodo- 
ravnimi Sončevimi žarki kaže njihove vpadne kote na Zemljo v odvi- 
snosti od geografske širine in nagnjenosti njene osi. 
Na globusu so posebej poudarjeni tudi glavni časovni pasovi in da- 
tumska meja. V povezavi s ponazorjeno osvetljenostjo Zemlje v kate- 
remkoli položaju glede na njeno kroženje in vrtenje omogočajo učin- 
kovitejše razumevanje časovnih pojmov. Poseben dodatek ponazarja 
matematični časovni pas s sredinskim poldnevnikom. Z njegovo po- 
močjo lahko primerjamo teoretične časovne pasove z dejanskimi. 
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PETEK, 20. 10. 2000 
10.15-11.45: 

E4 
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO 

KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 

IZDELAVA IN OCENJEVANJE RAZISKOVALNIH NALOG ZA 
SREDNJEŠOLCE 

mag. Aleš A. Smrekar, 
Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

V okviru Gibanja znanost mladini pri Zvezi za tehnično kulturo Slo- 
venije potekajo že več kot trideset let srečanja ustvarjalnih srednješol- 
cev, ki se predstavljajo s svojimi raziskovalnimi nalogami tudi s 
področja geografije. Vsako leto številni srednješolci izdelujejo razi- 
skovalne naloge in jih predstavijo na šolskih tekmovanjih. Z izbrani- 
mi nalogami sodelujejo mladi raziskovalci na regijskih tekmovanjih, 
običajno pa do 15 najboljših nalog pridobi pravico do sodelovanja na 
državnem tekmovanju. Ključno pri usmerjanju izdelave nalog je ak- 
tivno kakovostno sodelovanje mentorjev na začetku raziskovalnih poti 
srednješolcev. Na delavnici bo predstavljen izbor primernih in izve- 
dljivih tem, zasnova pravilno in kakovostno izdelane naloge, priprava 
posterja ter predstavitev in zagovor raziskovalne naloge. Udeleženci 
delavnice se bodo natančneje seznanili tudi s kriteriji za vrednotenje 
raziskovalnih nalog ter bodo lahko tudi sami preizkusili ocenjevanje 
le teh s pomočjo poenostavljenega ocenjevalnega lista. 

LJUBLJANA IN PRESTOLNICE SOSEDNJIH DRŽAV 
Borut Drobnjak 

Gimnazija Poljane, Strossmayerjeva ulica 1, Ljubljana 
(HOSP1TACIJA) 

Učenci v obliki skupinskega pouka primerjajo Ljubljano, Budimpešto, 
Dunaj, Rim in Zagreb. Razdeljeni so v pet skupin, vsaka skupina pripra- 
vi predstavitev ene prestolnice. Poročila pripravijo v računalniškem pro- 
gramu PowerPoint. Predstavitev prestolnic poteka po enakem koncep- 
tu, tako daje možna primerjava (geografski položaj, velikost in število 
prebivalcev, mestne značilnosti, kulturne in zgodovinske znamenito- 
sti). Vsaka skupina ima pri predstavitvi poročila na voljo približno 8 
minut. Pri predstavitvi uporabijo učenci tudi ustrezni slikovni material. 

PETEK, 20. 10. 2000 
11.10-11.55: GIMNAZIJA POLJANE 
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HHHHHHHHHHHHHHIHIHHHHH 
PETEK, 20. 10. 2000 ODDELEK ZA URBANIZEM 

12.15 - 13.45: MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

PREDSTAVITEV ODDELKA ZA URBANIZEM 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

mag. Marija Cerkvenik 
Oddelek za urbanizem Mestne občine Ljubljana, Poljanska 28, Ljubljana 

Franc Zakrajšek 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, Ljubljana 

Oddelek za urbanizem deluje v okviru občine in pokriva naslednja 
področja dejavnosti; 
- pripravlja in izdeluje prostorski plan in mestni načrt, 
- pripravlja strokovne podlage za usklajevanje medobčinskih planov, 
- pripravlja programske in projektne rešitve prometa in komunalne 

infrastrukture, 
- pripravlja smernice in metodologijo za izdelavo prostorsko izved- 

benih aktov in za lokacijske dokumentacije, 
- načrtuje mestne projekte, 
- daje mnenja in informacije za različne posege v prostor. 
Posebno pozornost namenja razvoju in posodobitvi geografskih in- 

formacijskih sistemov ter računalniški podpori pri odločanju in us- 
merjanju prostorskega razvoja in posegov na različnih ravneh. Stra- 
teški cilj programa je povečanje transparentnosti in učinkovitosti 
postopkov odločanja o posegih v prostor, ki so v pristojnosti Mest- 
ne občine Ljubljana in vsebuje: 

- pripravo podatkovne baze območij urejanja namenske rabe pro- 
stora (čistoris pravnega stanja, uskladitev s topografsko in katastr- 
sko podlogo) 

- pripravo podatkovne baze prostorsko ureditvenih pogojev (inte- 
gracija veljavnih prostorsko-ureditvenih pogojev v tehnično-strokov- 
no enoten akt), 

- posodobitev postopkov priprave informacij za posege v prostor in 
za izdelavo lokacijske dokumentacije (implementacija obrazcev, gra- 
fična podpora). 

49 



Geografija mesta • Mesto geografije • Povzetki 

F 

Ustanova Hiša eksperimentov je center, kjer so razstavljeni številni 
eksperimenti iz področij znanosti in tehnike. Izdelani so tako, da jih 
obiskovalci izvajajo sami - eksperimenti tipa »izvedi sam«. Poudarek 
je na samostojnem opravljanju poskusov, oz. samostojnem raziskova- 
nju, kjer se obiskovalec uči »na lastni koži«. Naredi poskus in razume. 
Vsak eksperiment ima navodilo, običajno za različne stopnje, ki us- 
merja delo obiskovalca in ga seznani s potekom eksperimenta (kaj se 
dogaja, kaj bo videl, na kaj naj bo pozoren). 
Ekperiment »pokrajina v peskovniku« in simulacija erozijskih poja- 
vov in procesov sestoji iz dveh osnovnih, med sabo povezanih delov: 
posode oz. korita za pesek in posode za vodo. Iz spodnje posode čr- 
palka črpa vodo v peskovnik, kjer teče po koritu in na koncu prečiš- 
čena skozi filter odteka nazaj. Peskovnik lahko poljubno nagnemo, 
voda vanj priteka hitreje ali počasneje. Tako lahko opazujemo različ- 
no intenziteto procesov. 
Eksperiment zelo poenostavljeno ponazarja delovanje tekočih voda v 
naravi. Reka teče od izvira do izliva; na svoji poti poglablja strugo, 
spodjeda, prestavlja, nekje odnaša gradivo, drugje ga odlaga, tvori 
okljuke, otočke, ravnice, terase in na koncu ob izlivu odloži gradivo v 
obliki delte. 
Seveda so procesi v naravi bistveno bolj zapleteni, saj nanje vpliva 
množica različnih dejavnikov, so neprimerno obsežnejši, potekajo nee- 
nakomerno in bistveno počasneje. Toda princip delovanja eksperi- 
mentalnih procesov je enak in zaradi poenostavitve in preprostosti 
vsakemu lahko razumljiv. 

PETEK, 20. 10. 2000 
12.15-13.45: 

HISA EKSPERIMENTOV 
TRUBARJEVA 39 

GEOGRAFSKI EKSPERIMENT V USTANOVI 
HIŠA EKSPERIMENTOV 

Marjeta Natek 
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PETEK, 20. 10. 2000 SREDNJA ZDRAVSTVENA 
12.15-13.45: ŠOIA 

LOV ZA ZAKLADOM V SREDNJEVEŠKI SKOFJI LOKI 
Nataša Pokorn 

Srednja trgovska šola, Župančičeva 22, Kranj 

Končni cilj delavnice Lov za zakladom v srednjeveški Škofji Loki je, 
da učenci z lastno izkušnjo doživijo staro mestno jedro Škofje Loke. 
Kasneje pa lahko učenci primerjajo njihov domači kraj s Skofjo Loko 
ter ugotavljajo podobnosti in razlike. Omenjena delavnica predvido- 
ma traja dve šolski uri. 
Učitelji zemljepisa predhodno (npr, 1 do 2 šolski uri) pripravijo svo- 
je učence v razredu na interdisciplinarno ekskurzijo. Po končanem 
glavnem delu ekskurzije, npr. v predalpski svet, pridejo v mesto Skof- 
ja Loka, dajo spoznajo. Učence in njihove učitelje, ki so prišli na 
ekskurzijo v Skofjo Loko, sprejmemo na glavni avtobusni postaji v 
Škofji Loki. Učencem razložimo, daje pred njimi prijetna naloga t.i. 
»Lov za skritim zakladom v srednjeveški Ško^i Loki«. Razdelimo jih v 
skupine, npr. po 6-7 učencev, ter naročimo, naj skupine določijo 
vodjo, ki ga morajo ostali poslušati in mu slediti. Vsaki skupini razde- 
limo delovni list ter ostale učne pripomočke, kijih bodo potrebovali 
za reševanje nalog (pisalo, kompas, zemljevid oziroma tloris Škofje 
Loke). Razložimo jim potek in pravila igre. Pripravila sem tri različne 
poti do skritega zaklada, zato druge tri skupine pošljemo na teren v 
časovnem zamiku (10 min.) ter jim omejimo čas reševanja delovnih 
listov (45 min.). Na določeni lokaciji jih čaka skriti zaklad. Na cilju 
skupine učencev oddajo izpolnjene delovne liste. 
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PETEK, 20. 10. 2000 SREDNJA EKONOMSKA 
12,15 - 13.00: ŠOLA (UČILNICA ŠT. 27) 

GEOGRAFIJA NA EKONOMSKI SOLI 
Ana Maroit 

Srednja ekonomska šola, Roška 2, Ljubljana 

Na Srednji ekonomski šoli Ljubljana bomo v okviru pouka geografije 
pripravili pedagoško delavnico za udeležence zborovanja. Profesorji 
in dijaki bomo predstavili okolico naše šole z geografskega vidika. 
Predstavitev v učilnici bo zajemala učno pot, naravnogeografske in 
družbenogeografske prvine Poljan v neposredni okolici naše šole (npr. 
Grubarjev kanal, Dolenjska železnica, dnevna migracija na šoli, pro- 
metna obremenjenost Roške in Poljanske ceste). Pri pripravi in pred- 
stavitvi bomo uporabili različne geografske metode dela. 

I^MP ■' ' F5 
PETEK, 20. 10. 2000 DIJAŠKI DOM 

12.15 -13.45: IVANA CANKARJA 

PROJEKT »AFRIKA« ZA 7. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 
Nataša Lipovšek Hrga 

Osnovna šola dr.Ivana Korošca Borovnica, Papleijeva 15, Borovnica 

PETEK, 20. 10. 2000 SREDNJA TRGOVSKA 
13.30-14.15: ŠOLA (UČILNICA ŠT. 214] 

KAJ MORA TRGOVEC VEDETI O LJUBLJANI? 
Branka Gabrenja Miiller 

Srednja trgovska šola. Poljanska cesta 28A, Ljubljana 
(HOSPITACIJA) 
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G1 
PETEK, 20. 10. 2000 ZBORNO MESTO 

15-30 - 18.30: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 
' 

C 

PROBLEMATIKA FUNKCIJSKE ZGRADBE LJUBLJANE 
dr.Mirko Pak 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Oskrbno-storitvene in proizvodne funkcije so s svojimi strukturnimi 
in prostorskimi učinki v ospredju mestnega razvoja. Veča se zlasti de- 
lež površin oskrbno-poslovnih dejavnosti, v Ljubljani je daleč nad slo- 
venskim povprečjem. Tudi mestno središče se še nadalje terciarizira, 
čemur se uspešno upirajo le redki mestni predeli. Ob tem pa oskrb- 
no-storitvene dejavnosti zasedajo vedno bolj tudi stanovanjske prede- 
le, z živahno suburbanizacijo pa tudi obrobje mesta. 
Cilj terenske vaje je spoznati oblike in tipe terciarizacije Ljubljane, 
sestavo takšnih okolij ter njihov vpliv na zgradbo in razvoj mesta nas- 
ploh. V ogled bodo zato vključeni značilni oskrbno-storitveni in proi- 
zvodni predeli Ljubljane: srednjeveško mestno jedro, severno obrob- 
je mestnega središča. Dunajska cesta, severni univerzitetni kompleks, 
BTC, Fužine, predel med Koprsko in Tbilisijsko ulico ter med Celovš- 
ko cesto in železnico v Šiški. 

G1 
PETEK, 20. 10. 2000 ZBORNO MESTO 

15-30 - 18.30: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 

SOCIALNOGEOGRAFSKA ZGRADBA LJUBLJANE 
dr. Dejan Rebernik 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Namen ekskurzije je spoznavanje raznolikosti socialnogeografske 
zgradbe Ljubljane in procesov njene preobrazbe. Po svoji socialno- 
geografski zgradbi je Ljubljana primerljiva s podobno velikim mesti 
srednje in zahodne Evrope. Socialnogeografska zgradba mesta se ka- 
že predvsem v socioekonomski, družinski in etnični diferenciaciji mest- 
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nega prostora. V Ljubljani lahko omejimo določena značilna in spe- 
cifična socialnogeografska območja. Posebno izrazita so tista, ki od- 
stopajo po zelo dobrem oziroma zelo slabem socioekonomskem po- 
ložaju prebivalstva. V večjem delu mesta pa je socialogeografska dife- 
rencijacija mesta manj izrazita, kar še posebno velja za blokovske so- 
seske. 
Ekskurzija bo potekala po nekaterih najbolj značilnih in zanimivih 
socialnogeografskih območjih Ljubljane. Z začetkom na Poljanah 
bomo spoznali staro ljubljansko predmestje, za del katerega je znači- 
len zelo slab socioekonomski položaj prebivalstva. Na primeru »Kapi- 
telja« pa bomo spoznali pojav socialnogeografske transformacije mest- 
nega središča. V nadaljevanju bomo prečkali starejšo sosesko eno- 
družinskih hiš Kodeljevo, nato pa si bomo ogledali mestno obrobje 
in primer urbaniziranih ruralnih naselij, kot na primer Bizovik in 
Dobrunje. V vzhodnem delu Ljubljane se bomo ustavili v dveh naj- 
večjih blokovskih soseskah: Stepanjskem naselju in Novih Fužinah 
ter v največji delavski četrti - Zeleni jami. Za Bežigradom pa se bomo 
seznanili s problematiko barakarskih in socialno degradiranih nase- 
lij (Tomačevo) ter z novimi »elitnimi soseskami« (Bežigrajski dvor). 

PETEK, 20. 10. 2 
15-30- 18.30; 

ZBORNO MESTO 
SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 

LJUBLJANSKO POLJE 
mag. Valentina Brečko Grubar, Simon Kušar 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 

Namen ekskurzije je ogled lege treh črpališč talne vode na Ljubljan- 
skem polju in njihovih ožjih vodovarstvenih območij, ki naj bi zago- 
tavljala varovanje pred neposrednim onesnaženjem, hkrati pa pome- 
nijo omejitev širjenju mesta in drugi rabi zemljišč. Kljub določilom 
varstvenega režima, ki predvideva ekstenzivno kmetijsko, rekreacij- 
sko in gozdno rabo, pa so znotraj ožjih varstvenih območij tudi nase- 
lja z različnimi gospodarskimi dejavnostmi in intenzivne kmetijske 
površine. 
Smer poti: Šiška - Stanežiče - Vižmarje - Ježica - Tomačevo - Hrastje 
- Zalog - Ljubljana 
Pot nas bo vodila po jugozahodnem robu Ljubljanskega polja do Sta- 
nežič, kjer so v gramoznicah lepo vidni fluvioglacialni sedimenti, ki 
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zapolnjujejo Ljubljansko kotlino in gradijo vodonosnik Ljubljanske- 
ga polja. Sledilo bo »prečenje« ožjega vodovarstvenega območja čr- 
pališč Šentvid in Kleče od Vižmarij do Ježice, ki je vkleščeno med 
pozidane površine, prometne koridorje in Savo ter nadaljevali pot po 
mlajši savski terasi od Stožic do Hrastja. Naselja Tomačevo, Jarše, Obri- 
je in Šmartno ležijo znotraj ožjega vodovarstvenega pasu drugega naj- 
pomembnejšega črpališča za oskrbo Ljubljane, to je Hrastje. Kljub 
omejitvam, kijih narekuje varovanje črpališča pred onesnaženjem,je 
v teh naseljih močno prisotna gradnja nadomestnih in novih hiš (brez 
dovoljenj), gospodinjstva imajo pomanjkljivo komunalno infrastruk- 
turo, prisotne so različne proizvodne dejavnosti, neurejene ali nepri- 
merno sanirane gramoznice in divja odlagališča odpadkov. Črpališče 
Hrastje je zaradi navedenega in manj ugodne lege glede na smer do- 
tekanja talne vode izpod gosto pozidanega osrednjega dela mesta moč- 
no ogroženo. Ogledali si bomo lokacijo črpališča z ograjenim najož- 
jim vodovarstvenim območjem, rabo zemljišč in divja odlagališča od- 
padkov v njegovi neposredni bližini. Pot bomo nadaljevali do Zaloga, 
kjer je delno zgrajena čistilna naprava za odpadne vode Ljubljane in 
laboratorij javnega podjetja Vodovod-kanalizacija (VO-KA) Ljublja- 
na, ki dnevno spremlja kakovost pitne vode v črpališčih in vodovodnem 
omrežju ter onesnaženost odpadnih vod. Po predstavitvi se bomo vra- 
čali po južnem obrobju Ljubljanskega polja vzdolž spodnjega toka 
Ljubljanice, kije zaradi neprimernega odvajanja odpadnih vod Ljub- 
ljane in naselij na Ljubljanskem barju prekomerno obremenjena ter 
onesnažena. 

■ V T1 ■l"' I 

PETEK, 20. 10. 2000 ZBORNO MESTO 
15-30 - 18.30: SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA 

AGRARNI ELEMENTI V MESTU: 
ZGORNJA ŠIŠKA, KOSEZE IN PODUTIK 

dr. Matej Gabrovec 
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 

Nekdanje vasi Zgornja Šiška, Koseze in Podutik so danes sestavni del 
mesta. Na nekdanjih vaških zemljiščih so zrasle soseske stanovanjskih 
blokov in enodružinskih hiš. Zanimivo pa je, da seje v nekdanjih 
vaških jedrih do danes ohranila kmetijska dejavnost. Še posebej 
presenetljive so aktivne kmetije v Zgornji Šiški ob Vodnikovi cesti. Na 
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ekskurziji se bomo sprehodili skozi nekdanja vaška jedra ter si potek 
urbanizacije razložili ob zemljevidih iz različnih časovnih obdobij. V 
Zgornji Šiški se bomo od Vodnikove domačije sprehodili Pod hri- 
bom in Za vasjo. V Kosezah je bila ob starem vaškem jedru z ohranje- 
nimi kozolci v sedemdesetih letih zgrajena soseska nizkih »terasastih 
blokov« in naselje enodružinskih hiš, na robu vasi pa na mestu nek- 
danje opekarne in kasnejšega Agrostroja gradijo novo stanovanjsko 
sosesko Mostec. Ekskurzijo bomo zaključili v Podutiku pri obnovljeni 
apnenici. 
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PREDAVANJA 

Hl 
SOBOTA, 21. 10.2000 

8.45-9.45: 

KVARTARNE TERASE LJUBLJANSKEGA MESTNEGA OZEMLJA 
dr. Ivan Gams 

ZNAČILNOSTI BIOTOPOV NA OBMOČJU MESTA LJUBLJANA 
dr. Ana Vovk Ko rže 

Oddelek za geografijo Pedagoške fakultete, Koroška cesta 160, Maribor 

V urbanih središčih so med pozidanimi površinami območja z različ- 
nimi rastiščnimi razmerami, ki omogočajo uspevanje travnikov, goz- 
dov ali pa so urejene zelene površine (parki, rekreacijske površine, 
pokopališča, zavarovana območja). Poznavanje vrste biotopov mest- 
nega območja je pogoj za njihovo vrednotenje. Vrednotenje bioto- 
pov glede na stopnjo naravnosti, strukturno različnost, velikost, raz- 
voj (starost) in redkost kaže na njihov ekološki pomen. Skupne zna- 
čilnosti evidentiranih biotopov na delu mesta Ljubljane so velika in- 
tenzivnost rabe prostora, ki se kaže v odsotnosti vegetacije ter širjenju 
pozidanih površin na travnike. Redki biotopi, kot so njivski, travniški 
in gozdni življenjski prostori, so prav tako antropogeno spremenjeni. 

KVALITETA BIVALNEGA OKOLJA V LJUBLJANI 
dr. Metka Spes, mag. Aleš A. Smrekar, Barbara Lampič 
Inštitut za geografijo. Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

Urbane ekosisteme označuje velik snovno-energetski pretok, ki ob 
omejenih nosilnih sposobnostih okolja hitro privede do prekomerne 
onesnaženosti oziroma zmanjšane kvalitete življenja njegovih prebi- 
valcev. Dejavnosti, ki tvorijo in oblikujejo urbana območja, so obe- 
nem tudi glavni dejavniki, ki vplivajo na kvaliteto urbanega okolja. V 
mestnem okolju izraziteje prihaja do nenehnega križanja, nasproto- 
vanja in redkeje tudi dopolnjevanja interesov raznovrstnih uporabni- 
kov prostora. Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani vrednotimo na 
podlagi izbranih fizično in družbenogeografskih dejavnikov. 

PREŠERNOVA 
DVORANA SAZU 
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•Kakovost mestnega ozračja se v Ljubljani zadnja leta izboljšuje, saj se 
zmanjšujejo tradicionalni viri emisij. Zaskrbljujoče pa je naraščanje 
koncentracij C02 in NO^v ljubljanskem ozračju. Manjši delež poveča- 
nja teh emisij gre pripisati TE-TOL, kjer se pri uporabi uvoženega 
premoga tvori več NOx, največ pa jih prispevajo prometni viri. 
S prometom je zaradi neprilagojenega uličnega sistema najbolj obre- 
menjeno mestno središče, ekološko nesprejemljivaje tudi velika obre- 
menjenost vpadnic (neposredno sredi bivalnega okolja), medtem ko 
je povečano število vozil na zahodni in delu severne obvoznice za mest- 
no okolje pozitivno. Hitro naraščanje prometne obremenjenosti ljub- 
ljanskih ulic z osebnimi avtomobili postaja za mesto pereč problem. S 
tega zornega kotaje zato zanimiv podatek, da ima kar 90 % Ljubljanča- 
nov manj kot 500 metrov (po tujih izkušnjah je to še optimalna odda- 
ljenost) do najbližje postaje mestnega potniškega prometa in da se šte- 
vilo potnikov, ki uporabljajo javna prevozna sredstva, celo zmanjšuje. 
Slabše paje stanje, če javni mestni promet ocenjujemo z vidika hitrosti 
in časovni usklajenosti s potrebami različnih skupin prebivalstva. 
97 % objektov v Ljubljani dobiva kakovostno pitno vodo iz centralne- 
ga vodovodnega, od tega pa le tri četrtine mestnih zgradb odvaja od- 
padne vode na javno kanalizacijsko omrežje, od katerih večina odte- 
če na centralno čistilno napravo, ki pa ima le mehansko čiščenje. 
Neustrezno prečiščena voda tako močno obremeni Ljubljanico in na- 
prej še Savo. Največjo aktualno nevarnost za podtalnico Ljubljanske- 
ga polja predstavlja kmetijstvo (pesticidi, gnojenje) potencialno pa 
točkovni viri onesnaževanja (odlagališča odpadkov, naftni derivati, 
zbiralniki goriv, nesreče, itd.). 
Ljubljana ima v povprečju dovolj zelenih površin, predvsem naravnih 
(Rožnik, Golovec...), ki zvišujejo kvaliteto bivalnega okolja. Primanj- 
kuje pa tipičnih mestnih zelenih površin (parki, urejene peš in kole- 
sarske poti), ki so namenjene sprehodom, rekreaciji, oddihu in ne le 
ugodnim estetskim občutkom ob njihovem opazovanju iz primerne 
razdalje. 
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REGIONALIZACIJA IN TIPIZACIJA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
Mauro Hrvatin, dr. Drago Perko 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 

Ljubljanska občina meri 275 km2, kar v geografskem smislu niso prav 
velike razsežnosti, kljub temu paje njeno ozemlje pokrajinsko razme- 
roma pestro, kar je tudi sicer ena od temeljnih značilnosti Slovenije 
in njenih pokrajin. 
Glede na obstoječe regionalizacije Slovenije je ozemlje ljubljanske 
občine smiselno razdeliti na pet geografsko razmeroma enotnih po- 
krajin, na katere se navezujejo temeljne geografske razlike v občini. 
To so: Polhograjsko hribovje, ki na ozemlje občine sega na njenem 
skrajnem zahodu, Smarnogorski osamelci, ki ležijo na skrajnem seve- 
rozahodu občine. Ljubljansko polje, ki zavzema osrednji del občine, 
Posavsko hribovje na vzhodu oziroma jugovzhodu občine, kamor se- 
gajo njegovi najbolj zahodni odrastki, ter Ljubljansko barje na jugu 
oziroma jugozahodu občine. 
Glede na tri sestavine pokrajine, relief, kamnine in rastje, ki so se pri 
obdelavi naravnih sestavin pokrajine z geografskim informacijskim 
sistemom pokazale za najpomembnejše pri oblikovanju in zunanji 
podobi pokrajine v občini, smo izvedli pokrajinsko tipizacijo občine 
in določili več tipov naravne pokrajine. Za vsak hektar občine smo 
ugotovili vrednosti za relief, kamnine in rastje ter določili njihove 
kombinacije. Ker ima relief 3 vrednosti, kamnine in rastje pa po 4, je 
teoretično možno 48 kombinacij, dejansko pa seje pojavilo 39 kom- 
binacij. Vse kombinacije, ki imajo razmerje med dejansko in teoretič- 
no pogostnostjo pojavljanja večje od 0,5, smo opredelili kot pomem- 
bne. Takih kombinacij je petnajst. Imenovali smo jih tipi naravne po- 
krajine. Skupaj pokrivajo 25.181 ali 91,6 % površine. Ker večina osta- 
lih kombinacij izvira iz napak oziroma netočnosti na zemljevidih, s 
katerih smo črpali podatke, smo ostale kombinacije smiselno pridru- 
žili tem petnajstim kombinacijam. 
Trije najobsežnejši tipi naravne pokrajine, ki pokrivajo dobro polovi- 
co površine občine, so: 
- pokrajina z narazgibanim površjem, prodom ter gozdom belega 

gabra in gradna, 
- pokrajina z močno razgibanim površjem, nekarbonatnimi kamni- 

nami ter gozdom bukve, 
- pokrajina z nerazgibanim površjem, glino ter gozdom belega ga- 

bra in doba. 
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SOBOTA, 21. 10. 2000 ZEMLJEPISNI 

8.45-9.45 MUZEJ 

SEDANJE STANJE IN RAZVOJNE MOŽNOSTI KMETIJSTVA 
Tomaž Cunder 

Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za ekonomiko kmetijstva, 
Hacquetova 17, Ljubljana 

Kmetijstvo na območju mestne občine Ljubljana je zaradi različnih 
naravnih in socioekonomskih dejavnikov zelo heterogeno, kot posle- 
dica pretežno neugodnih pridelovalnih razmer pa v veliki meri tudi 
omejeno v svojem razvoju. Najboljša kmetijska zemljišča so pod moč- 
nim pritiskom urbanizacije, ki posredno vpliva na slabšanje agrarne 
in zaposlitvene strukture na kmetijah. Nadaljnji razvoj bo v veliki meri 
odvisen od kmetijske, predvsem pa splošne gospodarske in prostor- 
ske politike v mestnem in primestnem prostoru. 

PROJEKT CELOSTNEGA RAZVOJA PODEŽELJA 
IN OBNOVE VASI 

dr. Stanko Pele 
Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, SI 1000 Ljubljana 

Projekt celostnega razvoja podeželja in obnove vasi (CRPOV) ima 
namen usposabljati podeželsko prebivalstvo za celostni pristop k gos- 
podarskemu in socialnemu razvoju ob hkratnem upoštevanju pro- 
storskih možnosti in omejitev. Od leta 1992 naprej je v projekt vklju- 
čen del podeželskega območja sedanje Mestne občine Ljubljana. V 
krajevni skupnosti Besnica je bila oblikovana 2Sadna cesta2, ki izbolj- 
šuje ponudbo v rekreacijskem območju Ljubljane in omogoča dodat- 
ni zaslužek na domu. 
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OKOLJSKI UČINKI INTENZIVNEGA KMETOVANJA V 
RASTLINJAKIH NA OBMOČJU OBČINE LJUBLJANA 

dr. Irena Rejec Brancelj 
Inštitut za geografijo, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

Mesta so veliki porabniki sveže zelenjave in sadja, na drugi strani pa 
zaradi vira dodatnih informacij tudi močni vzpodbujevalci širjenja 
inovacij v kmetijstvu. Tako tudi v zaledju slovenske prestolnice v zad- 
njih petih letih opažamo nov element v pokrajini - obsežne pokrite 
površine za zelenjadarsko in cvetličarsko pridelavo. Spomladi leta 2000 
smo opravili vzorčno anketiranje kmetij z rastlinjaki. Vanj smo zajeli 
50 gospodinjstev, ki so skupaj imela 159 rastlinjakov, med njimi 126 
plastenjakov, 24 visokih tunelov in 9 steklenjakov. V prispevku so pri- 
kazani nekateri okoljski učinki tovrstne pridelave. Naveliko intenziv- 
nost kmetovanja v rastlinjakih kažejo dolžina ogrevalne dobe, poraba 
vode za namakanje, poraba organskih in mineralnih gnojil ter škro- 
piv. Količino mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin kmeto- 
valci večinoma določajo na osnovi lastnih izkušenj. Več kot tretjina 
kmetij se uvršča med energetsko zelo intenzivne z vnosi nad 100 GJ/ 
ha, večina jih tudi presega prag 15 GJ/ha, ko se okoljski vplivi kmeti- 
je širijo izven njenega območja. Med okoljskimi učinki pridelave v 
rastlinjakih, moramo poudariti predvsem vpliv na prst in vodne raz- 
mere, natančneje na kakovost podtalnice. Se zlasti moramo biti po- 
zorni na njihovo širjenje v vodovarstvenih pasovih vodnih virov. Na 
več kot tretjini kmetij nameravajo v naslednjih letih postaviti nove 
rastlinjake. Nesmiselno bi bilo njihovo širjenje onemogočati, saj so 
potrebe po pridelkih velike. Vendar pa bi jih bilo potrebno usmerjati 
izven zavarovanih območij vodnih virov in zanje zahtevati ustrezno 
izobrazbeno raven in knjigovodstvo obratov (kmetij), ki bi upošteva- 
lo tudi ustrezno količino analiz, tako prsti kot tudi pridelkov. 
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NARAVOVARSTVENI VIDIKI LJUBLJANSKEGA BARJA 
dr. Karel Natek 

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, Aškerčeva 2, Ljubljana 
dr. Davorin Tome 

Nacionalni inštitut za biologijo. Večna pot 111, Ljubljana 

Smer poti: Center Ljubljane-Trnovo-Cesta dveh cesarjev-Crni log- 
Vnanje Gorice-Brezovica-Mali plac-Notranje Gorice-Podpeč-Gori- 
čica-Podpeško jezero-Lipe-z ladjo po Ljubljanici nazaj v LJubljano. 
Ljubljansko barje je ena od najbolj nenavadnih slovenskih pokrajin, 
pomembno mokrišče in življenjski prostor številnih rastlinskih in ži- 
valskih vrst, tako da si zagotovo zasluži večjo pozornost geografov in 
širše javnosti. Kljub več poskusom osuševanja in legi na robu glavne- 
ga mesta so se tu še ohranile značilne barjanske naravno- in družbe- 
nogeografske poteze, ki bi jih bilo potrebno na nek način bolje zašči- 
titi, predvsem pred hitrim in nenadzorovanim širjenjem mesta. Da- 
leč premalo upoštevan element pokrajine so tudi poplave. 
V prvem delu ekskurzije se bomo seznanili z zanimivim profilom juž- 
nega dela Ljubljane od njenega strogega središča proti južnemu 
obrobju, ki mu je že bolj ali manj določena usoda rezervnega, manj 
vrednega mestnega prostora, v katerem je možno namestiti manj pri- 
vlačne mestne dejavnosti (odlagališče odpadkov, avtoodpad, skladiš- 
ča, begunski center) ali črne gradnje. 
V drugem delu bomo pri Vnanjih Goricah spoznali klasično barjan- 
sko kmetijsko pokrajino z izjemnim prepletanjem naravnih in kultur- 
nih elementov ter hitro širjenje suburbanizacije v to občutljivo, do- 
nedavna povsem agrarno okolje; to je še zlasti očitno vzdolž zahodne- 
ga roba barjanske ravnine od Brezovice proti Vrhniki. 
Pri Bevkah bomo obiskali mokrišče Mali plac, ki nam ponazarja, kako 
je izgledalo Ljubljansko barje v času koliščarjev, pri Goričici pa si bomo 
pod strokovnim vodstvom biologa podrobneje ogledali naravo na na- 
jobsežnejšem ohranjenem šotišču. Na južnem, že povsem dinarsko- 
kraškem robu Barja se bomo ustavili še pri kraškem Podpeškem jeze- 
ru, kopenski del poti pa končali pri Lipah in Črni vasi, ki sta sredi 
Barja nastali šele ob načrtni kolonizaciji v prvi polovici 19. stoletja. 
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PODEŽELSKO ZALEDJE VZHODNEGA DELA LJUBLJANE 
dr. Stanko Pele 

Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, SI 1000 Ljubljana 
mag. Drago Kladnik 

Inštitut za geografijo. Trg francoske revolucije 7, Ljubljana 

Smer poti: Ljubljana Center-Smartinska cesta-Sentjakob ob Savi-Be- 
ričevo-Dol pri Ljubljani-Dolsko-Podgrad-Zalog-Sostro-Pečar-Spod- 
nja Besnica-Vnajnarje-Janče-Tuji Grm-Volavlje-Prežganje-Veliko 
Trebeljevo-Mali Vrh pri Prežganju-dolina Besnice-Javor-Pečar-So- 
stro-Dobrunje-Bizovik-Stepanja vas-Ljubljana Center 
Obmestna, nekdaj povsem podeželska naselja na vzhodnem obrobju 
mesta so že več desetletij sestavni del slovenske prestolnice. Doživela 
so sicer precejšnjo preobrazbo v smislu urbanizacije in suburbaniza- 
cije, vendar v glavnih potezah še ohranjajo vaško fiziognomijo. Za 
geografa so zanimivi predvsem prostorski, družbeni, gospodarski in 
okoljski vidiki preobrazbe ter širjenje mestnih funkcij (industrija, in- 
frastruktura, promet, pozidava) na nekdanje podeželje. Za ta območ- 
ja je še vedno značilen precejšen pomen kmetijstva, pri čemer se z 
oddaljevanjem od mestnega središča kažejo zametki kmetijskih pasov 
z različnimi usmeritvami pridelave. Zlasti je opazna razlika med rav- 
ninskimi območji in bolj oddaljenimi hribovskimi predeli skrajnih 
zahodnih obronkov Posavskega hribovja. Pri posodabljanju kmetova- 
nja je vse bolj pomembna vloga rastlinjakov. Pridelovanje v rastlinja- 
kih je tudi čedalje pomembnejši člen v verigi oskrbe Ljubljančanov. 
Predvidevamo podrobnejši ogled »plastenjakov« z usmeritvijo v cvet- 
ličarstvo in »tunelov« za pridelovanje jagod. Na območju krajevne 
skupnosti Besnica so leta 1993 začeli s projektom CRPOV (Celostni 
razvoj podeželja in obnova vasi), katerega rezultat so med drugim 
tudi sadna cesta ter borovničeva in kostanjeva pohodna pot. Kmetije 
so se pričele usmerjati v pridelavo jagod in sadja na sadnem drevju. 
Ljudje dejavno sodelujejo v krajevnem turističnem društvu, ki junija 
pripravlja zdaj že tradicionalno prireditev Praznik jagod, oktobra pa 
Kostanjeve nedelje. Na Malem Vrhu pri Prežganju predvidevamo krajši 
ogled gozdne učne poti in v dolini Vakovke, pritoka Besnice, manjše- 
ga slapu. 
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GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VELIKE PLANINE 
Miha Pavšek, Borut Peršolja 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 

K širšemu pašnemu območju Velike planine uvrščamo poleg Velike 
planine še Malo in Gojško planino. Gre za eno najstarejših in največ- 
jih pašnih območij v slovenskem alpskem svetu. Raziskave so pokaza- 
le, da na tem skoraj 1000 ha velikem prostoru, človek gospodari že 
več kot tri tisoč let. K nastanku te starosvetne pokrajine so pripomo- 
gle tako naravnogeografske kot tudi družbenogeografske prvine. Med 
prvimi so najugodnejše kamninske, reliefne, podnebne in rastne raz- 
mere, manj ugodne pa so vodne razmere. Družbeni dejavniki, ki ob- 
segajo prebivalstvene in zemljiške razmere v dolini, pašno gospodars- 
tvo, lastninske odnose, dostopnost planin, sestavo prepašene živine 
ter prisotnost drugih oblik (so) uporabe planinskega sveta, so se v zad- 
njih desetletjih intenzivno spreminjale in tudi spremenile. Zato se 
bomo skušali seznaniti s součinkovanjem geografskih prvin ter njiho- 
vimi učinki, zlasti v luči sonaravnega oziroma trajnostnega razvoja 
alpskega sveta v neposrednem zaledju Ljubljane. Predstavitev bo po- 
tekala kot zametek morda »nove« geografske učne poti. 
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TABORSKA JAMA 
Ingrid Florjane 

Gimnazija Ledina, Resljeva 12, Ljubljana 

V šolskem letu 1999/2000 smo srednješolski učitelji prvič izvajali te- 
rensko delo kot del priprav na maturo. Skupaj z geografsko ekskurzi- 
jo je terensko delo tvorilo 20 % pridobljene maturitetne ocene iz 
geografije. 
Učiteljem geografije se je tako ponudila priložnost, da so skupaj z 
dijaki povezovali teorijo s prakso ter spoznavali vzročno-posledične 
zveze med procesi in pojavi v naravnem in družbenem okolju. Do tu, 
vse lepo in prav. 
Kot problem pa se je pokazala lokacija šole. Sama učim na srednji 
šoli, ki se nahaja v samem centru Ljubljane in zato je bilo terensko 
delo s področja fizične geografije v okviru pouka, povsem neizvedlji- 
vo. Rešitev seje ponudila v času t.i. obveznih izbirnih vsebin, ko smo 
dijakom lahko organizirali krajše ekskurzije s terenskim delom v bliž- 
njo okolico Ljubljane. 
Kot ena izmed zelo primernih lokacij, seje na samem pragu Ljublja- 
ne pokazala Grosupeljska kotlina. Sama po sebi niti ni toliko zanimiva, 
kot so njeni stranski deli, ki predstavljajo pravcato »kraško učilnico«. 
Pa naj bo to Radensko polje, kjer se pojavljajo vse značilnosti krasa, 
od kraških izvirov, ponikalnic, estavel ali pa Taborska jama, kot naj- 
lepši primer kraške jame v neposredni bližini Ljubljane. 
Mnogi naši dijaki so se prvič srečali s podzemeljskim svetom ob obi- 
sku najbolj poznane Postojnske jame, ki pa je za izpeljavo šolskega 
terenskega dela manj primerna. Če odmislimo oddaljenost od Ljub- 
ljane, je moteča tudi njena turistična obleganost, ki onemogoča ne- 
moteno izvedbo terenskega dela. 
Prav zaradi tega se Taborska jama s kraško okolico sama ponuja za 
izvedbo raznovrstnih terenskih proučevanj, ki se jih lahko uporabi 
tudi pri maturi iz geografije. 

65 



18. zborovanje slovenskih geografov 
Ljubljana, 19. -21. oktober 2000 

Program • Povzetki 

Uredil 
Matej Gabrovec 
Oblikovanje 
Milojka Zalik Huzjan 

Izdalo 
Ljubljansko geografsko društvo 
Za izdajatelja 
Irena Rejec Brancelj 

Tisk 
Littera Picta, Ljubljana 



BELEŽKE 



BELEŽKE 


