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Bled, 3. do 5. oktober 2013 

Program in izvlečki 



Zborovanj slovenskih geografov 2013 

Četrtek. 3. 10. 2013 

7.30 - 9.00 Registracija in kava (VSŠGT) 

9.00- 9.45 

<2^3 £ 

v 

"toioiBa f 

Uvod in pozdravni govori (VSŠGT) 

Stanko Pele, 
predsednik Zveze geografov Slovenije 
Branka Kalenič Ramšak, 
dekanja Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani 
Janez Fajfar, 
župan Občine Bled 
Blaž Repe, 
predstojnik Oddelka za geografijo. Filozofska fakulteta, UL 
Mitja Bricelj, 
predsednik Alumni kluba geografov Univerze v Ljubljani 
Marjan Luževič, 
predsednik Geografskega društva Gorenjske 
Janez Damjan, 
v.d. direktorja VSŠGT 

9.45-12.15 

12.30 -14.00 

Plenarna predavanja (VSŠGT): Gorenjska - Glokalnost - Geografija 

Anton Gosar: Stanje in položaj slovenske geografije 

Karel Natek: Naravni procesi ali naravne nesreče? J Ž. I k -o 

-   -    
Slavka Zupan: Gorenjska na razvojnem razpotju 

Igor Lipovšek: Šolska geografija med znanostjo in splošno -j 
izobraževalnostjo ^ 

Kosilo (Hotel Astoria) 

14.00 -19.00 Terensko delo in delavnice 

14.00 -19.00 Terensko delo 1 (Tržič in okolica): vodja Irena Mrak 

Klemen Klinar, Matjaž Geršič: Hišna in ledinska imena na primeru 
k. o. Leše in Blejska Dobrava 
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Karel Natek, Irena Mrak, Regis Braucher; Časovna dimenzija 
naravnih procesov v luči novih možnosti absolutne datacije - 
primeri z Gorenjskega 
MIha Pavšek In sodelavci: Zemljevidi nevarnosti za snežne plazove 
na Gorenjskem 
Blaž Repe, Matej Blatnik: Višinska pasovitost rastlinstva na 
Gorenjskem 

14.00 -19.00 Terensko delo 2 (Kranj In oklica): vodja Irma Potočnik Slavlč 
Žiga Zwitter: Krčenje in agrarna raba gozdov na Gorenjskem v času 
višinske kolonizacije 
Irma Potočnik Slavlč: Prepoznavanje nekaterih znakov glokalizacije 
na podeželju Srednje Gorenjske 

Erik Logar: Sodobna vloga polkmetov na primeru Voklega 

Barbara Lamplč, Irena Mrak: Pridelava in trženje ekološke hrane 
na Gorenjskem 
Dejan Rebernlk: Prostorska in funkcijska preobrazba mestnega 
središča ter analiza novih območij storitvenih dejavnosti v Kranju 

14.00 -15.30 
Delavnica 1: Globalno učenje v geografiji - vodji Mateja Kraševec, 
Rene Suša (VSŠGT) 

15.30 -16.00 Odmor 

16.00 -18.30 

20.00 - 23.00 

Delavnica 2: Izobraževanje za trajnostno mobilnost - vodijo 
Tatjana Resnik Planine, Matej Ogrln, Mojca lic (VSŠGT) 

Večer Zveze geografov Slovenije In Ljubljanskega geografskega 
društva (Blejski grad) 

Petek. 4.10. 2013 

9.00-10.30 

Jutranja kava in okrogla miza z gorenjskimi župani: (Ne)raba 
lokalnih in regionalnih potencialov Gorenjske 
Moderatorji: Dušan Plut, Stevo Ščavničar, Valentina Lavrenčič 
(VSŠGT) 

Novinarska konferenca Sklada Si.voda: Uvrstitev Kranjske stene 
10.30 -11.15 na seznam Unescove 

dediščine - svečana predaja listine Republiki Sloveniji (VSŠGT) 

11.30-13.00 Mitja Bricelj: Kranjska stena - primer zelene infrastrukture s 
slovenskim geografskim poreklom (VSŠGT) 
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Kosilo (Hotel Astoria) 

Predavanja in delavnice (VSŠGT) 

Sekcija 1 a: Razvojne in prometne dileme Gorenjske 

Andrej Černe, Simon Kušar: Sodoben razvojni položaj Gorenjske 
statistične regije 
Simon Kušar: Gospodarska vloga naselij v Gorenjski statistični 
regiji 
Petra Rus in sodelavci: Upravljanje območij z vidika sprememb 
funkcijskih zaledij centralnih krajev: primer Gorenjske 
Matej Ogrin: Prometni oris Gorenjske s poudarkom na njeni vlogi v 
slovenskem prometnem sistemu 
Matej Grabrovec, David Bole: Rast prometnih površin na 
Gorenjskem v zadnjih dvesto letih 

Sekcija 1 b: Spreminjanje prebivalstvenih struktur na Gorenjskem 

Stanko Pele, Danilo Dolenc: Temeljne prebivalstvene značilnosti 
Gorenjske v prvem desetletju 21. stoletja 
Damir Josipovič: Procesi etničnosti na Gorenjskem v luči 
poselitvenih vzorcev etničnih skupin 
Jani Kozina: Prostorska razmestitev prebivalcev z ustvarjalnim 
poklicem na Gorenjskem 
Boštjan Kerbler, Nataša Ravbar: Suburbanizacija na območju Udin 
boršta in potreba po spremljanju vplivov na okolje 

Jernej Zupančič: Simbolizacija obmejnega prostora 

Delavnica 3: Uporaba novega Atlasa Slovenije za osnovne in 
srednje šole pri pouku - vodi Mičo Stankovič 

Odmor (VSŠGT) 

Predavanja (VSŠGT) 

Sekcija 2 a; Okoljske spremembe 

Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil, Matej Ogrin: Splošne podnebne 
razmere Gorenjske in lokalno podnebje Kamniške Bistrice 
Miha Klemenčič in sodelavci: Spreminjanje podnebja na 
Gorenjskem v obdobju 1961 - 2000 

Bojan Erhartič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer 
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Bojan Erhartič, Aleš Smrekar: Ali je lepota merilo za umeščanje 
reliefnih oblik med naravne vrednote? 
Andrej Mihevc: Toplotni in vegetacijski obrat ter permafrost na 
krasu kot posledica jamske cirkulacije zraka na primeru Velike 
ledene jame v Paradani, Smrekove drage in sosednjih vrtač 

16.45 -18.30 Sekcija 2 b: Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri 
Peter Frantar, Florjana Ulaga: Pregled hidrogeografskih značilnosti 
Gorenjske 
Nataša Ravbar, Gregor Kovačič: Viri pitne vode na Gorenjskem: 
pregled vodooskrbe in upravljanja 
Tomaž Cunder, Barbara Lampič: Strukturne spremembe in 
trajnostna naravnanost kmetijstva na Gorenjskem 
Miha Koderman, Staša Salmič: Prebivati ob "jezeru bliz' Triglava" - 
prostorska analiza počitniških bivališč v občini Bohinj 

18.30 -19.00 Odmor (VSŠGT) 

19.00 -19.30 Predstavitev študentskega dela (VSŠGT) 
Študentje Oddelka za geografijo FF UL: Predstavitev rezultatov 
študentskega raziskovalnega tabora Škofja Loka 2013 

19.30 - 20.15 Predstavitev plakatov (VSŠGT) 
Matjaž Geršič, Blaž Repe: Pionirske rastlinske vrste in sukcesija na 
prodiščih 
Mitja Prelovšek: Meritve kraških procesov - ključ do globljega 
razumevanja kraških pojavov 

Mitja Prelovšek: Kras kot sestavni del globalnega kroženja ogljika 

Natalija Špeh in sodelavci: Obnovljivi energetski potenciali širšega 
območja Šaleške doline 

20.00 - 20.30 Občni zbor Zveze geografov Slovenije (VSŠGT) 

Večer prijetnega geografskega druženja in Podelitev nagrad za 
20.30 - 23.00 študentska dela (Hotel Astoria) 
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Sobota. 5. 10. 2013 

8.30 -13.00 Terensko delo 

8.30 -13.00 Terensko delo 3 (Bled): vodji Irena Mrak in Irma Potočnik Slavic 

Dejan Cigale: Značilnosti turizma na Gorenjskem 

Eva Štravs Podlogar: Najnovejši turistični trendi na Bledu 

Anton Brancelj, Irena Rejec Brancelj: Slovenska alpska jezera in 
okoljske spremembe 
Mojca Vrhunc: Vpetost Triglavskega narodnega parka v turistično 
prepoznavno območje 

13.00 -16.00 Zaključek zborovanja: športno-družabno popoldne v Kampu Zaka 
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PREDAVANJA 

SEKCIJA 1A: 

Razvojne in prometne dileme Gorenjske 

Andrej Černe, Simon Kušar: Sodoben razvojni položaj Gorenjske statistične regije 

Gorenjska je bila na 12. zborovanju slovenskih geografov, ki je bilo leta 1981 na Bledu, 
prepoznana kot ena izmed najbolj razvitih regij v Sloveniji z visoko stopnjo 
industrializiranosti. Toda tudi Gorenjska je v zadnjih 30 letih zaradi korenitih gospodarskih, 
socialnih in političnih sprememb v Sloveniji in širšem prostoru doživela intenzivno razvojno 
preobrazbo. Namen prispevka je s pomočjo kazalcev za merjenje in vrednotenje 
regionalnega razvoja in strukture opredeliti današnji razvojni položaj Gorenjske. V prispevku 
uporabljeni sistem kazalcev, ki je bil oblikovan za spremljanje regionalnega razvoja v 
CONSPACE projektni regiji, zagotavlja kakovostno primerjalno podlago za vrednotenje 
regionalnega in prostorskega razvoja. Kazalci v največji možni meri odražajo uravnoteženo 
kombinacijo gospodarskih, socialnih, prostorskih in okoljskih vidikov razvoja. Z njimi smo 
primerjali Gorenjsko statistično regijo s povprečjem EU-27, državnim povprečjem, drugimi 
statističnimi regijami v Sloveniji, pa tudi s sosednjimi NUTS 3 regijami v Italiji in Avstriji. 

Ključne besede: regionalno planiranje, regionalni razvoj, sistem kazalcev. Gorenjska 

Simon Kušar; Gospodarska vloga naselij v Gorenjski statistični regiji 

Sodoben z globalizacijo zaznamovan razvoj gospodarstva ruši tradicionalne odnose v sistemu 
naselij. Zaradi dekoncentracije prebivalstva in delovnih mest, oblikovanja razvojnih osi, 
tekmovanja na globalni ravni ter procesov politične in gospodarske transformacije so tudi 
naselja v Gorenjski statistični regiji doživela izjemne spremembe. Če je za 80. leta 20. stoletja 
značilen relativno centraliziran razvoj v največjih središčih, so se danes dejavnosti in 
središčne funkcije oblikovale v decentralizirani prostorski vzorec: skoraj vsa naselja v 
Gorenjski statistični regiji so v zadnjih 20. letih pridobila na gospodarskem pomenu. Tudi v 
najmanjših in najbolj perifernih naseljih so prisotne proizvodne in storitvene dejavnosti, s 
tem pa tudi delovna mesta. Na gospodarski moči so pridobila predvsem nova občinska 
središča. Nekatera od njih so celo prerastla tradicionalno razumevanje središčnih naselij 2. 
stopnje, saj imajo veliko gospodarskih dejavnosti, ki so značilne za središčna naselja višje 
stopnje. Namen prispevka je podrobneje predstaviti gospodarsko vlogo naselij v Gorenjski 
statistični regiji s posebnim poudarkom na razvoju središčnih naselij nižje hierarhične ravni in 
aglomeracij naselij, ki si delijo središčne funkcije. 

Ključne besede: ekonomska geografija, gospodarski razvoj, naselja, Gorenjska 
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Petra Rus in sodelavci: Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij 
centralnih krajev; primer Gorenjske 

Prostor In razmerja v njem se nenehno spreminjajo. Tako je za poosamosvojltveno obdobje 
značilno Izrazito zgoščanje gospodarskih dejavnosti v Ljubljanski urbani regiji ter posledično 
povečan vpliv Ljubljane, kar se odraža tudi v širitvi njenega funkcijskega območja. To 
spreminja tudi prostorske odnose na Gorenjskem. Naraslo je število ljudi, ki delajo Izven 
regije, spreminja se vloga centralnih naselij, zaradi spremenjenih odnosov je upravljanje 
območij zahtevnejše. Če želimo doseči učinkovit regionalni razvoj, je treba ukrepe prilagoditi 
novim prostorskim razmerjem, bodisi s spremembo administrativnih meja ali pa z 
oblikovanjem prožnih sistemov upravljanja, ki bi omogočili učinkovito Izvajanje ukrepov na 
celotnem funkcijskem območju. 

V prispevku bomo preučili spremembe funkcijskih območij centralnih krajev na Gorenjskem 
ter pregledali, kako so se občine prilagajale novim prostorskim razmerjem. Na podlagi 
dobljenih rezultatov bomo predlagali ukrepe za optimizacijo procesov na občinski in 
regionalni ravni. 

Ključne besede: geografija, regionalno planiranje, lokalna samouprava, občine, regionalni 
razvoj, medobčinsko sodelovanje 

Matej Ogrin: Prometni oris Gorenjske s poudarkom na njeni vlogi v slovenskem 
prometnem sistemu 

Prometna vloga Gorenjske se je skozi zgodovino spreminjala, odvisno od geopolitičnih silnic 
in njene vloge v državi, ki jI je pripadala. Gorski verigi Karavank in Julijskih Alp sta pripomogli, 
da so določena območja ostala periferna in odmaknjena od pomembnejšega družbenega 
dogajanja vse do danes. Po drugi strani pa so bile čez nekatere nižje prelaze teh gorovij 
speljane poti in kasneje ceste, ki so postale pomembni prometni koridorji, ki so povezovali 
Srednjo Evropo s sredozemskim bazenom in v zadnjih 60 letih tudi z balkanskim prostorom. 
Gorenjska kot turistična regija pa je v zadnjih desetletjih ponekod tudi priča velikim 
prometnim obremenitvam v viških turističnih sezon, kar že prinaša negativne posledice ne le 
ekoslstemskemu, pač pa tudi gospodarskemu potencialu regije. Da bi te pritiske umirili, so 
ponekod lokalne oblasti začele z urejanjem prometa na trajnosten način. Prispevek opisuje 
tudi vlogo Gorenjske kot tranzitne regije in regije, ki ustvarja prometne tokove, ter je tudi 
njihov cilj. 

Ključne besede: Gorenjska, promet, trajnostni razvoj 
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Matej Grabrovec, David Bole: Rast prometnih površin na Gorenjskem v zadnjih dvesto letih 

V Sloveniji je bil v preteklih raziskavah o spreminjanju rabe in pokrovnosti tal poudarek na 
spreminjanju kmetijskih površin. Za zemljišča pod gradbenimi objekti je bilo vsaj v Sloveniji 
med raziskovalci manj zanimanja, večinoma pa je bilo o njih govora v povezavi s pozidavo 
kmetijskih zemljišč. Kljub temu, da med zemljišči pod gradbenimi objekti zavzemajo 
prometne površine pomemben delež, pa spreminjanja teh površin v Sloveniji nihče ni 
analiziral. Za prometno rabo tal doslej ni bilo zanimanja niti med prometnimi geografi. Vse 
večja mobilnost prebivalstva močno vpliva tudi na rabo tal. Zaradi rasti motoriziranih oblik 
prometa se povečuje prometna raba tal zlasti v suburbaniziranih obmestjih, kjer je dnevna 
mobilnost delavcev in šolarjev najmočnejša, na Gorenjskem pa je značilna nadpovprečna 
raba prometne rabe tal na nekaterih turističnih območjih. 

V prvem delu raziskave smo analizirali površino prometnih površin v času tradicionalne 
agrarne družbe v prvi polovici 19. stoletja. V nadaljevanju nas je zanimala stopnja rasti 
prometnih površin v različnih tipih naselij v naslednjih 200 letih. Seveda pa ni pomembna 
samo stopnja rasti prometnih površin, ampak tudi spreminjanje razmerja med prometnimi in 
drugimi pozidanimi površinami oziroma razmerje med prometnimi površinami in številom 
prebivalstva. IMa podlagi opravljenih analiz sprememb prometnih površin bomo lahko ocenili, 
v kolikšni meri posamezni poselitveni vzorci na Gorenjskem ustrezajo merilom trajnostnega 
razvoja. 

Ključne besede: prometna raba tal, spreminjanje rabe tal, Gorenjska 

SEKCIJA IB: 
Spreminjanje prebivalstvenih struktur na Gorenjskem  

Damir Josipovič: Procesi etničnosti na Gorenjskem v luči poselitvenih vzorcev etničnih 
skupin 

Članek predstavlja prostorske etnične odnose na Gorenjskem po osamosvojitvi Slovenije. 
Avtor uvodoma pojasni nekatere ključne postavke teorije etničnosti in se s te perspektive loti 
analize podatkov popisa prebivalstva iz leta 2002. Popis iz leta 2002 je bil zadnji, ki je zbiral 
podatke po klasični metodi anketiranja, hkrati pa tudi zadnji, ki je zbiral podatke o etnični 
pripadnosti prebivalstva. Prav zato so ti podatki še posebej pomembni. Avtor za analizo 
prostorske porazdelitve posameznih popisnih etničnih skupin uporabi metodo 
demogeografskih homogenih con (DHC ali JR cone). S pomočjo te metode prostorskega 
agregiranja podatkov je bila sploh mogoča mikroregionalna analiza poselitvenih vzorcev 
izbranih večjih etničnih skupin. Članek s pomočjo statistično-kartografskih orodij predstavi 
geografsko distribucijo Bošnjakov, Srbov in Hrvatov ter drugih večjih etničnih skupin 
(Črnogorcev, Makedoncev in Albancev) na Gorenjskem oz. v Gorenjski statistični regiji. Na 
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podlagi primerjav s splošno etnično sliko Slovenije ugotavlja temeljna regionalna in 
mikroregionalna odstopanja. Na osnovi povezovanja teh izsledkov z nekaterimi širšimi, zlasti 
geografsko-lingvističnimi značilnostmi in splošno geografsko umeščenostjo Gorenjske avtor 
ugotavlja vzroke za relativno večjo notranje etnično homogenizacijo in manjšo stopnjo 
popisne neodzivnosti oz. etničnega neopredeljevanja kakor v drugih slovenskih regijah. 

Ključne besede: etnična struktura, etničnost, popis prebivalstva, geografska distribucija, JR 
cone, Bošnjaki, Srbi, Hrvati, Gorenjska statistična regija. 

Stanko Pele, Danilo Dolenc: Temeljne prebivaistvene značilnosti Gorenjske v prvem 
desetletju 21. stoletja 

V prispevku obravnavamo prebivalstvo Gorenjske in sicer deloma v obsegu enako 
imenovane statistične regije, pretežno pa v okviru območja njenih nekdanjih upravnih meja. 
To vključuje tudi območje Ljubljane z okolico in vzhodne Gorenjske, ki sega globoko v 
Zasavje. Prebivaistvene značilnosti smo opazovali na podlagi popisnih podatkov za leti 2002 
in 2011, v obravnavo pa smo vključili analizo starostne in spolne sestave, selitvene 
značilnosti, rodnost in smrtnost, pri aktivnosti nas je zanimala predvsem skupina 
brezposelnih, navajamo pa tudi nekatere druge ugotovitve o gospodinjstvih. 

Ključne besede: Gorenjska, prebivalstvo, starost, rodnost, smrtnost, selitve, aktivnost, 
brezposelni 

Jani Kozina: Prostorska razmestitev prebivalcev z ustvarjalnim poklicem na Gorenjskem 

Ustvarjalnost dobiva na poti v družbo znanja vedno večji pomen. V novejših razvojnih 
paradigmah se jo čedalje pogosteje omenja kot ključni dejavnik gospodarske rasti in razvoja 
mest, regij ter naprednih tržnih ekonomij na sploh. V zadnjem obdobju se o ustvarjalnosti 
veliko govori v povezavi s prebivalci z ustvarjalnim poklicem. Empirične raziskave so 
pokazale, da je prostorska razporeditev ustvarjalnega kapitala neenakomerna tako z vidika 
regionalne delitve kot glede na stopnjo urbanizacije. Ob tem igrajo pomembno vlogo različni 
lokacijski dejavniki, ki ustvarjalno delovno silo v določeno okolje pritegnejo oziroma jo tam 
zadržijo. Prispevek na primeru Gorenjske prikazuje prostorsko razporeditev prebivalcev z 
ustvarjalnim poklicem po kraju bivanja in osvetljuje razloge za takšno stanje. 

Ključne besede: ustvarjalnost, ustvarjalni poklici, geografija ustvarjalnosti, regionalni razvoj. 
Gorenjska, Slovenija 
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Boštjan Kerbler, Nataša Ravbar: Suburbanizacija na območju Udin boršta in potreba po 
spremljanju vplivov na okolje 

Suburbanizacija in z njo povezano širjenje pozidanih površin je eden od zelo perečih 
okoljevarstvenih izzivov. Kljub globalno razširjeni problematiki pa je zaradi posebnosti 
posameznih pokrajin k njenemu raziskovanju treba pristopiti na podlagi lokalnih študij. 
Namen prispevka je zato na Izbranem primeru Gorenjske izpostaviti vplive širjenja pozidanih 
površin na naravno okolje. Raziskava se osredotoča na konglomeratni kras Udin boršta in 
njegovo okolico, kjer je suburbanizacija še posebej izrazita, naravne danosti območja pa so 
izredno ranljive. Na podlagi analiz podatkov o spremembi rabe tal, naraščanju števila 
prebivalcev, pozidanih površin in gostoti prometa so identificirani negativni učinki posegov v 
prostor (npr. širjenje naselij, avtocesta, umestitev odlagališča odpadkov). Izpostavljen je 
problem pomanjkanja spremljanja vplivov na okolje in njegove sestavine. Natančna 
identifikacija in ocena teh vplivov so lahko podlaga za takojšnje ukrepanje ter za načrtovanje 
pozidave in človekovih aktivnosti v prihodnosti. 

Ključne besede: suburbanizacija, vpliv na okolje, ranljivost okolja, posegi v prostor. 

Jernej Zupančič: Simbollzacija obmejnega prostora 

Prispevek obravnava vprašanje simbolizacije prostora in sicer na primeru zahodnega dela 
obmejnega območja ob slovensko-avstrijski meji. Simbolizacija je proces prepoznavanja, 
vzpostavljanja, vzdrževanja in uporabe vidnih elementov v pokrajini, ki imajo zaradi svoje 
lege, videza in funkcij določen simbolni pomen. S tem identificirajo prostor in prebivalce ter 
pripomorejo k njihovi prepoznavnosti, zato imajo poleg kulturno- politične (determinirajo 
tako državni kot etnični oz. kulturni prostor) vloge tudi velik gospodarski pomen. Mnogi 
»gorenjski« elementi so hkrati tudi slovenski narodni, V času nadzora prostih meja je 
potreba po simbolizaciji prostora še posebej izpostavljena, možnosti za to pa veliko. 

Ključne besede: meja, socialna geografija, simbolni prostor, identiteto prostora 

SEKCIJA 2A: 
Okoljske spremembe  

Darko Ogrin, Miroslav Vysoudil, Matej Ogrin: Splošne podnebne razmere Gorenjske in 
lokalno podnebje Kamniške Bistrice 

V prispevku so prikazane osnovne topoklimatske značilnosti doline Kamniške Bistrice, ki so 
rezultat splošnih podnebnih potez in specifičnih lokalnih razmer. Topoklimatske razmere 
smo ugotavljali s pomočjo kombinacije terenskih meritev in opazovanj ter indirektnih metod 
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ugotavljanja lokalnih podnebnih razmer s pomočjo analize reliefnih razmer, vegetacijskih 
značilnosti in rabe tal. Prostorsko najbolj razširjene topoklimatske enote so posledica razlik v 
osončenosti ter kombinacije lokalnih reliefnih danosti (nadmorske višine, ekspozicije, 
naklona pobočij, konkavnosti in konveksnosti površja) in rabe površja. Končni rezultati 
raziskave so prikazani na topoklimatski karti v merilu 1:50.000. 

Ključne besede: lokalno podnebje, topopklima, topoklimatsko kartiranje, topoklimatska 
karta, termalni monitoring. Kamniška Bistrica 

Miha Klemenčič in sodelavci: Spreminjanje podnebja na Gorenjskem v obdobju 1961 - 
2000 

Podnebje Gorenjske je znano kot hladno in vlažno, kar je posledica bližine gorovij in 
prevladujočih zahodnih do jugozahodnih vetrov. Vendar pa je globalno segrevanje tudi 
Gorenjski prineslo spremembe podnebja, kar se še najbolj kaže pri trajanju in razporedu 
snežne odeje, kar je posledica spremenjenega padavinskega režima in dviga temperatur v 
hladni polovici leta. Prispevek govori o primerjavi podnebnih razmer med obdobji 1961 - 
1990 in 1980 - 2010, kot so jih zabeležile postaje Agencije Republike Slovenije za okolje in 
nakazuje posledice teh spremembe v rabi tal in nekaterih ekonomskih dejavnostih. 

Ključne besede: Gorenjska, podnebje, podnebne spremembe 

Andrej Mihevc: Toplotni in vegetacijski obrat ter permafrost na krasu kot posledica jamske 
cirkulacije zraka na primeru Velike ledene jame v Paradani, Smrekove drage in sosednjih 
vrtač 

Proučili in primerjali smo zračno cirkulacijo in temperature v Veliki ledeni jami ter v 
dihalnikih na pobočjih Smrekove drage in v bližnjih vrtačah. Velika Ledena jama v Paradani 
pozimi sesa mrzel zrak, ta močno podhladi vhodni del, kjer nastane jamski led. Letna 
cirkulacija je obrnjena, iz notranjega dela jame, ki ima poprečno temperaturo okrog 4° C piha 
zrak, ki se ob prehodu skozi podhlajeni del jame ohladi do okrog 1° C. Ta zrak skozi vhod 
pride na površje ter tam lokalno vzdržuje poleti in podnevi izrazit toplotni obrat. Podobne 
značilnosti poteka letne temperature imajo dihalniki, kjer jamski zrak piha skozi neprehodne 
ali zasute jame, ki so lahko na pobočjih ali v dnu vrtač. To povzroča lokalne toplotne 
anomalije. Pojav hladnega jamskega zraka v pobočjih ali dnu kraških kotanj ustvarja toplotni 
obrat v njih, pri čemer so velikosti in oblike kotanj drugotnega pomena. 

Nizke temperature zraka v nekaterih dihalnikih dokazujejo, da pod njimi obstaja močno 
ohlajena kamnina in stalni led. Tu so tla na površju pogosto zamrznjena še v avgustu. Ledene 
jame so posebna vrsta permafrosta, ta opazovanja in meritve pa kažejo, da se trajno zamrzla 
tla pojavljajo tudi tam, kjer kraški jamski sistem omogoča podobno zračno cirkulacijo skozi 
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nasuto skalovje oziroma zasute jamske vhode. Na Trnovskem gozdu je tak kraški permafrost 
v nadmorski višini okrog 1100 m. 

Ključne besede: ledeno jama, Jamska klima, mrazišče, topoklima, vrtača, kras, permafrost 

Bojan Erhatič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer 

Prispevek se osredotoča na reliefno analizo Doline Triglavskih jezer in naravovarstveno 
vrednotenje reliefnih oblik. Dolina je geomorfološko izredno pestra in razgibana. Na njeno 
preoblikovanje so vplivali številni dejavniki in procesi, zlasti oligocensko-spodnjemiocensko 
narivanje Slatenske tektonske krpe in neogena tektonika, v kvartarju pa učinki pleistocenske 
poledenitve, holocensko zakrasevanje in pobočni procesi. Osrednji del raziskave je sestavljen 
iz reliefne analize in vrednotenja reliefa. Izkušnje kažejo, da imajo večji naravovarstveni 
pomen kot posamezne reliefne oblike območja z njihovo veliko gostoto in raznovrstnostjo, 
saj so posamezne oblike lahko tudi v različnih razvojnih stopnjah. Zato je površje v Dolini 
Triglavskih jezer glede na morfogenetske pokrajinsko-reliefne dejavnike razdeljeno na enote 
oziroma geomorfološke komplekse. Za vrednotenje 17 enovitih geomorfoloških enot je bila 
uporabljena preprosta metoda Univerze v Lozani. Vrednotenje reliefa je pokazalo, da so 
geomorfološko najvrednejši zelo različni deli doline. Kot naravovarstveno najpomembnejši 
so ovrednoteni jezera in območje Velikih vrat. Slednje je pomembno zaradi številnih 
korozijskih in ledeniškoerozijskih oblik, ki so v različnih razvojnih fazah. Po pomembnosti 
sledijo območje podov južno pod Prehodavci, zlasti na račun celovitosti ter prisotnosti redkih 
in značilnih visokogorskih kraških pojavov, mutonirano površje južno od Ledvice in Gladki 
lašt. Podana sta predloga podelitve statusa naravne vrednote in zavarovanja. 

Ključne besede: geografija, geomorfologija, varstvo narave, geomorfološka dediščina, 
vrednotenje. Triglavski narodni park, Dolina Triglavskih jezer 

Bojan Erhartič, Aleš Smrekar: Ali je lepota merilo za umeščanje reliefnih oblik med naravne 
vrednote? 

V naravi je vse povezano in enako pomembno. Ljudje smo nagnjeni k njenemu razvrščanju na 
materialne in/ali nematerialne prvine ter njihovemu vrednotenju. Vprašanje vrednot in 
vrednotenja je temelj vsakega režima (za)varovanja narave: zakaj in v kakšni meri je 
določeno območje vredno (zajvarovati. V starejši fazi (za)varovanja narave je prevladovalo 
estetsko vrednotenje, pred nekaj desetletji pa je prišlo do izključevanja estetskega kriterija 
zaradi domnevne neobjektivnosti pri določanju naravnih vrednot, 

V naši raziskavi smo vrednotili lepoto pokrajinskih oblik, ki so čim manj pod človekovim 
vplivom, zato smo se naslonili na zavarovano območje narave, na Dolino Triglavskih jezer v 
Triglavskem narodnem parku. Na obravnavanem območju smo na podlagi različnih 
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pokrajinskih sestavin (na primer rastje, voda, nerodovitno) določili za spletno anketiranje 
značilne pokrajinske oblike. Izvedli smo spletno anketo na vzorcu 606 oseb, kjer smo jih 
spraševali o lepoti fotografiranih pokrajin in ne lepoti fotografij. 

Med 16 fotografijami so se anketiranci nedvoumno odločili za jezero kot najbolj privlačno 
pokrajinsko obliko, sledi rahlo valovita, delno s travo porasla pokrajina ter zaobljena kamnita 
pokrajina z le malo vegetacije. Kot najmanj privlačno pokrajinsko obliko pa so anketiranci 
izbrali "razbito in surovo" visokogorje. Rezultate smo preverili še z dvema kontrolnima 
postopkoma in prišli do povsem podobnih ugotovitev. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, 
da pokrajinske oblike z vodo in vegetacijo najbolj privlačijo ljudi in se sprašujemo, ali lahko 
govorimo vsaj o kolektivnih, če ne celo univerzalnih vzorcih dojemanja lepote. 

Temeljno vprašanje, ki si ga lahko ob koncu zastavimo je, ali lahko sinteza z vključenim 
estetskim vrednotenjem, ki je v zadnjem obdobju nekoliko na obrobju, omogoča družbeno 
učinkovitejšo in širše sprejeto utemeljitev (za)varovanja narave. 

Ključne besede: geografija, geomorfologija, varstvo narave, vrednotenje 

SEKCIJA 2B: 
Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri 

Peter Frantar, Florjana Ulaga: Pregled hidrogeografskih značilnosti Gorenjske 

Članek predstavlja poglavitne hidrološke značilnosti Gorenjske: osnovne elemente vodne 
bilance, pretočne režime, značilnosti temperatur voda, trende pretokov površinskih 
vodotokov ter gladine podtalnic. Analiza pretočnih režimov je pokazala, da so na Gorenjskem 
zastopani trije glavni tipi pretočnih režimov: alpski snežno-dežni, alpski dežno-snežni in 
dinarski dežno-snežni. V novejšem obdobju so opazne spremembe v pretočnih režimih rek 
Gorenjske; zmanjšuje se vpliv snega na odtok, spremenjen pa je tudi sezonski razpored 
odtoka, saj pozno-jesenski višek postaja izrazitejši. Analiza temperaturnih režimov rek 
izkazuje, da so imele reke v primerjalnem obdobju 1976-90 alpski temperaturni režim. V 
zadnjem obdobju so temperature rek vse višje, spremenjen pa je tudi temperaturni režim. 
Analiza gladin podtalnic na reprezentativnih postajah aluvialnih vodonosnikov z medzrnsko 
poroznostjo na Kranjskem, Sorškem, Ljubljanskem polju ter na Kamniškobistriški ravnini 
izkazuje upadajoč trend gladine podtalnic. Večina rek na Gorenjskem prav tako izkazuje 
značilen padajoč trend srednjih in malih pretokov. Z vidika zaznavanja podnebnih sprememb, 
upravljanja z vodami in prilagajanja na spremembe so analize trendov značilnih pretokov 
izjemnega pomena. Na pretoke rek vpliva s svojimi dejavnostmi tudi človek, posredno s 
spremembami v rabi tal in neposredno z emisijami ter rabo vode. 

Ključne besede: hidrogeografija, hidrologija, pretok rek, pretočni režim, podtalnica. Gorenjska 
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Nataša Ravbar, Gregor Kovačič: Viri pitne vode na Gorenjskem: pregled vodooskrbe in 
upravljanja 

Gorenjska je zelo bogata z vodnimi zalogami predvsem v kraških in medzrnskih 
vodonosnikih. Prispevek predstavlja pregled stanja vodooskrbe v Gorenjski statistični regiji 
na podlagi različnih javno dostopnih podatkov o virih pitne vode, npr. o razpoložljivosti 
vodnih virov za uporabo, o tipih vodnih virov, njihovi razširjenosti in o izkoriščanju pitne 
vode. Predstavljeni so tudi podatki o številu ljudi, ki se oskrbujejo z Izbranimi vodnimi viri, o 
količinah porabljene vode ter podatki o kakovosti vode. Posebna pozornost je posvečena 
varovanju in upravljanju z vodnimi viri. Izpostavljene in obravnavane so najbolj pereče težave 
v trenutni vodooskrbi ter predlagane rešitve. Obstoječi viri pitne vode so potencial za razvoj 
Gorenjske, vse dokler je njihova kakovost in količina upravljana na sonaraven način. 

Ključne besede: vodni viri, vodooskrba, upravljanje z vodnimi viri. 

Tomaž Cunder, Barbara Lampič: Strukturne spremembe in trajnostna naravnanost 
kmetijstva na Gorenjskem 

Podobno kot druge slovenske regije se tudi Gorenjska na področju kmetijstva v zadnjih letih 
sooča z intenzivnimi strukturnimi spremembami. V prispevku je predstavljena tako analiza 
aktualnega stanja kmetijstva in agrarne strukture kot tudi značilnosti ključnih strukturnih 
sprememb po letu 2000 znotraj regije pa tudi glede na spremembe v Sloveniji. Kmetijska 
zemljišča v regiji predstavljajo izjemno omejen naravni vir. V strukturi rabe ima najmanjši 
delež kmetijskih zemljišč med vsemi slovenskimi regijami (komaj 20 %), skupaj pa razpolaga z 
38.749 ha kmetijskih zemljišč, kar znaša komaj 0,2 ha na prebivalca. Obseg kmetijskih 
zemljišč pa se še naprej zmanjšuje, ob dosedanjem upadanju števila kmetij se povečuje 
povprečna velikost kmetijskega gospodarstva (od 6,6 ha leta 2000 na 7,1 ha leta 2010), priče 
smo vse večji specializacija pridelave, veča se tržna naravnanost, izboljšuje se tudi starostna 
in izobrazbena struktura kmetov. Analiza trajnostne naravnanosti kmetijstva (ekonomski, 
okoljski in družbeni vidik) je pokazala, da je ta na Gorenjskem med vsemi slovenskimi 
regijami najnižja, skupaj z Osrednjeslovensko in Zasavsko regijo jo uvrščamo med tiste, kjer 
lahko kmetijstvo kot dejavnost označimo kot netrajnostno. 

Ključne besede: kmetijstvo, agrarna geografijo. Gorenjska 
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Miha Koderman, Staša Salmič: Prebivati ob "jezeru bliz' Trigalva" - prostorska analiza 
počitniških bivališč v občini Bohinj 

Prispevek se osredotoča na problematiko počitniških bivališč v občini Bohinj in analizi njihove 
vloge in lokacije v prostoru. Počitniška bivališča so v posameznih naseljih občine povzročila 
spremembo morfologije naselja, ki se odraža zlasti v naselbinski zgostitvi teh bivališč in 
umeščanju večstanovanjskih stavb v prostor, za katerega takšna oblika pozidave ni značilna. 
Osrednja pozornost je poleg kronološkega pregleda razvoja teh bivališč namenjena analizi 
njihove umestitve v prostor, kar podrobneje prikazujemo tudi na več kartografskih prikazih. 
Avtorja sta podatke črpala iz statističnih popisov. Registra nepremičnin Geodetske uprave 
Republike Slovenije in evidence plačnikov pavšalne turistične takse občine Bohinj, s pomočjo 
katere predstavljata tudi regionalno poreklo lastnikov počitniških bivališč v omenjeni občini. 

Ključne besede: počitniška bivališča, občina Bohinj, prostorska razporeditev, regionalno 
poreklo lastnikov počitniških bivališč 

Sanja Dukič, Valentina Brečko Grubar: Ekološko kmetijstvo na Gorenjskem 

Prispevek predstavlja značilnosti ekološkega kmetijstva na Gorenjskem, ugotovljene s 
pomočjo anketiranja. Vprašalnike je izpolnilo 91 pridelovalcev, kar predstavlja 48 % 
ekoloških kmetov Gorenjske v letu 2010. Največ anketiranih ekoloških kmetij je v občinah 
Bohinj in Železniki. Ekološki kmetje predstavljajo 4,3 % kmetijskih gospodarstev Gorenjske, 
povprečna velikost ekološke kmetije pa je 9,91 hektarjev. Rezultati ankete kažejo, da kar 50 
% anketiranih kmetij presega 20 ha, da glede na lego prevladujejo hribovske in gorske 
kmetije, prevladujoča raba tal pa je travinje. Glavna proizvodna dejavnost je živinoreja, v 
poljedelstvu pa pridelava žita in krompirja. Četrtina je kmetij z mešano pridelavo in rejo 
živali. Največ kmetij se je vključilo v ekološko pridelavo v letih 2000-2005, kot razlog pa so 
najpogosteje navedli nadaljevanje ekstenzivnega kmetovanja svojih prednikov, lastno 
osveščenost in željo po pridelavi zdrave hrane. Kar 60 % kmetij je pretežno samooskrbnih, 
prodajo le viške pridelkov na kmetiji. Pa tudi kmetije, ki so tržno usmerjene, v največji meri 
prodajajo svoje pridelke doma. V večini so zadovoljni s povpraševanjem porabnikov in za 
prihodnost načrtujejo razširitev ponudbe. Kot glavno oviro pri kmetovanju navajajo 
neugodno lego in pogoje za kmetovanje, nezanesljiv dohodek, pri trženju pa neorganiziran 
odkup in premajhno pomoč države. Vprašani so mnenja, da povpraševanje po ekološko 
pridelani hrani narašča in kar 94 % jih namerava ekološko kmetovati tudi v prihodnje. 

Ključne besede: ekološko kmetijstvo, samooskrba, trženje ekoloških pridelkov 

15 



Zborovanj slovenskih geografov 2013 

DELAVNICE 

Globalno učenje v geografiji - vodji Mateja Kraševec, Rene Suša 

Svet, v katerem živimo, se je zaradi številnih vezi medsebojne odvisnosti držav razvil v 
globalizirani sistem. Na življenje ljudi lahko vplivajo dogodki in procesi, ki potekajo tisoče 
kilometrov stran. Zato je za izobraževanje pomembno, da nam pomaga prepoznati našo 
vlogo ter individualno in kolektivno odgovornost, ki jo imamo kot dejavni člani te globalne 
skupnosti v prizadevanju za družbeno in gospodarsko pravičnost za vse ter za varovanje in 
obnovo ekosistemov našega planeta. Globalno učenje je osnovano na vrednotah 
solidarnosti, sodelovanja, enakopravnosti in inkluzivnosti ter stremi k spremembi (odnosov, 
delovanja itd.). Želi nam omogočiti boljše razumevanje svetovnih problemov ter nas opremiti 
z znanjem, veščinami, vrednotami in notranjo naravnanostjo, za katere je zaželeno, da bi jih 
kot državljani sveta imeli za spoprijemanje z globalnimi izzivi. 

Geografija (predvsem šolska) spodbuja raziskovanje percepcij o prostoru in uporablja prostor 
kot sredstvo boljšega razumevanja različnih kontekstov in z njim povezanih procesov, ki so ta 
prostor oblikovali oz. v njem potekajo. Dobra geografija zajema tudi vpogled v to kako je 
posamezen prostor vpet v širši globalni kontekst in izpostavlja pomen medsebojnih povezav 
in odvisnosti med posameznimi prostori. Takšen način dela vzpodbuja tudi kritično mišljenje 
in zmožnost razumevanja več(plastnosti) perspektiv. 

Dobra geografija torej že vključuje principe globalnega učenja. Problem pa ponavadi nastane 
na izvedbeni ravni, zato je pomembno, da izpostavimo posamene primere in pokažemo tudi 
kako globalno učenje deluje v praksi. 

Delavnica bo zajemala predstavitev globalnega učenja in globalno učenje v geografiji. Pri 
čemer bo prvi del zajemal predstavitev področij in metodologij globalnega učenja, drugi del 
pa bo posvečen Interaktivnim metodam globalnega učenja v povezavi z geografijo. 

Ključne besede: globalno učenje, globalna dimenzija, geografija, medsebojna odvisnost, 
globalno-lokalno, kritično mišljenje 
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Izobraževanje za trajnostno mobilnost - vodje Tatjana Resnik Planine, Matej Ogrin, Mojca 
lic 

Trajnostna mobilnost pomeni pomemben korak na poti k doseganju trajnostnega razvoja, saj 
so pešačenje, kolesarjenje in uporaba javnega prevoza skladni z okoljskim, ekonomskim in 
socialnim stebrom. Zato sodobna družba ne more mimo iskanja novih poti za izobraževanje 
otrok in mladostnikov o vsebinah, ki se nanašajo na razumevanje prvin in procesov prostora 
ter posledično na delovanje v skladu z zahtevami trajnostne mobilnosti. S tem smo se 
ukvarjali v okviru projekta Dobimo se na postaji, katerega osnovni cilj je bil krepitev zavesti o 
javnem potniškem prometu kot pomembni alternativi avtomobilskemu prevozu in 
spodbuditev spreminjanja potovalnih navad v smeri njegove večje uporabe znotraj ciljnih 
skupin (otroci in vzgojitelji v vrtcih, osnovnošolci in dijaki z učitelji, študenti in uporabniki 
osebnih avtomobilov). Vzgojiteljem in učiteljem bomo predstavili različne možnosti za 
vključevanje vsebin, povezanih s trajnostno mobilnostjo, v celotno vertikalo izobraževanja. 

Ključne besede: trajnostna mobilnost, trajnostni razvoj, izobraževanje, javni potniški promet 

Uporaba novega Atlasa Slovenije za osnovne in srednje šole pri pouku - vodja Mičo 
Stankovič 

Poučevanja oz. spoznavanja določene tematike ali vsebine se lahko lotimo tudi nekoliko 
drugače, kot je sicer najpogostejša praksa v naših šolah - s frontalnim poukom, razlago in 
učenjem s pomočjo učbenika —, temveč s pomočjo atlasa in nanj vezanega samostojnega 
dela učencev/dijakov oz. dela v parih, lahko tudi skupinah. Izvedba učne ure, ki bi jo lahko 
imenovali »iz neznanega v znano«, je lahko velik izziv in popestritev pouka, saj predstavlja 
drugačen, redkeje uporabljen pristop pri poučevanju, ki pa je med učenci/dijaki praviloma 
dobro sprejet. Atlas je izjemno dober učbenik ali »plonk listek«, če ga seveda znamo 
uporabljati oz. če učitelji naučimo učence/dijake pravilne In smiselne uporabe atlasov in 
zemljevidov. 

Ključne besede: atlas, učbenik, Učni načrt. Predmetni izpitni katalog. Alpske in Predalpske 
pokrajine, učenje s pomočjo primerov, analiza, sklepanje 
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PLAKATI 

Mitja Prelovšek: Kras kot sestavni del globalnega kroženja ogljika 

Zakrasevanje (raztapljanje karbonatov) je pomemben del ogljikovega cikla na Zemlji, saj se 
(a) pri interakciji z vodo mobilizira ogljik dolgoročno shranjen v obliki karbonatov v kopensko 
hidrosfero, kjer se vključuje v biosferni (in povratni litosferni del ogljikovega cikla, del pa ga 
»odteče« v oceanski del hidrosfere, po drugi strani pa (b) pri interakciji z 
atmosfero/pedosfero kjer generalno gledano absorbira (danes problematičen) plinasti C02 iz 
atmosfere. Številni pojavi na krasu so ob delovanju drugih dejavnikov torej del globalnega 
kroženja ogljika. Vloga krasa s tega vidika je danes močno podcenjena in kliče po podrobnejši 
obravnavi. 

Osnovni namen podoktorskega projekta ARRS Z6-5568, kjer se bodo izvajale raziskave 
kroženja ogljika na krasu, je določitev in kvantifikacija tokov ogljika na krasu ter 
lokalnih/regionalnih razlik, ki nastajajo predvsem zaradi različnih reliefnih in podnebnih 
značilnosti posameznih območij. V prvi fazi bomo kraške masive dojemali kot črno skrinjico 
(»black box«), kjer nas bodo zanimali predvsem »inputi« in »outputi« ogljika pri reliefno in 
podnebno različnih kraških masivih, ne pa razlike oz. tokovi znotraj le-teh. Razlike znotraj 
kraških masivov bomo ugotavljali v drugi fazi. V okviru tretje faze bomo izsledke prvih dveh 
faz vrednotili v luči preteklih in bodočih sprememb dejavnikov na kraški del ogljikovega cikla, 
predvsem z vidika klimatskih sprememb. Zanima nas predvsem vpliv klimatskih sprememb 
na spremenjen kraški tok ogljika in njegovo odražanje na kraških pojavih. 

Ključne besede: kras, ogljikov cikel, zakrasevanje, raztapljanje, ponor ogljika 

Mitja Prelovšek: Meritve kraških procesov - ključ do globljega razumevanja kraških pojavov 

Slovenski geografi so bili vedno zelo aktivni med geomorfologi. Med bolj izstopajočimi in 
uspešnimi področji velja izpostaviti tudi kraško geomorfologijo, ki se je razvijala tako na 
Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU v Postojni kot tudi na Oddelku za geografijo v 
Ljubljani. Žal je kraška geomorfologija, kot tudi na splošno slovenska geomorfologija, vse 
preveč slonela na opisnem pristopu, kvantifikacija pa je bila prej izjema kot pravilo. Posledica 
je razmeroma malo objektivnih kvantitativnih podatkov, ki bi bili lahko uporabni pri številnih 
interdisciplinarnih raziskavah in pri globljem poznavanju naravnih pojavov. 

Na osnovi tega spoznanja smo se lotili intenzivnega proučevanja temeljnega kraškega 
geomorfnega procesa, to je raztapljanja. Čeprav je znan, je bil do sedaj kvantitativno slabo 
ovrednoten na terenu. Prikazati želimo celoten postopek pri kvantifikaciji določenega 
naravnega pojava, to je razvoj metodologije, terenskega merjenja ter vrednotenje rezultatov 
in njihovo koriščenje v nadaljnje (interne) raziskovalne in (zunanje) aplikativne namene. 
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Aplikativnost raziskav bomo predstavili na primeru ugotavljanja ranljivosti in varovanja jam, 
tako zaradi neposrednih človekovih posegov kakor tudi širših okoljskih sprememb. 

Čeprav je vsaka kvantifikacija strokovno zahtevnejši, dolgotrajen in zato zamuden proces, 
rezultati s svojo kvaliteto velikokrat odtehtajo vloženo delo in prinašajo napredek znanosti. 
Upamo, da nam bodo na svojih področjih sledile tudi druge raziskovalne skupine. 

Ključne besede: fizična geografijo, geomorfologija, kraški procesi, metodologija 

Matjaž Geršič, Blaž Repe: Pionirske rastlinske vrste in sukceslja na prodlščih 

Rečna prodišča so primer okolja, kjer lahko opazujemo začetne nize primarne sukcesije. 
Vrste, ki naseljujejo takšna okolja, imenujemo pionirske rastlinske vrste. Poster predstavlja 
njihove značilnosti, način poraščanja takšnih okolij, funkcijski pomen prodišč ter človekove 
posege v prodiščne habitate. Rezultati temeljijo predvsem na analizi terenskega kartiranja na 
devetih izbranih prodlščih v povirnih krakih reke Save. Na podlagi rezultatov je bil izdelan 
grafični model sukcesije na izbranih prodlščih. 

Ključne besede: biogeografija, pionirske rastlinske vrste, sukcesija, prodišča 

Natalija Špeh in sodelavci: Obnovljivi energetski potenciali širšega območja Šaleške doline 

Kljub zagotovljenim možnostim klasične, fosilne energetske oskrbe na območju Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline pripravljamo regionalni energetski načrt, ki bi vključeval 
energetsko uporabo drugih okoljskih virov. Temeljno vodilo bo učinkovito in okoljsko 
sprejemljivo izkoriščanje dosedanjih konvencionalnih energentov. Skladno z nacionalnimi 
energetskimi usmeritvami pa bomo poleg ustaljene prakse preverili realne regionalne 
možnosti za koriščenje obnovljivih virov energije, ki se ponujajo na območju SAŠA regije; 
geotermalno energijo, sonce in biomaso. Pregledu potencialov omenjenih obnovljivih virov 
bodo sledile predstavitve procesov njihove možne rabe s poudarkom na izkoriščanju 
nekonvencionalnega nizkotemperaturnega geotermalnega vira (izvir Topolšica) v kombinaciji 
s sončno energijo in biomaso. Prikazani so termodinamični modeli hibridnih elektrarn, ki bi 
lahko bile integrirane v lokalno okolje SAŠA regije. 

Preučevanje naravnih energetskih danosti izbrane regije je obvezen postopek, ko načrtujemo 
nove oblike proizvodnje energije. Z (domačimi) energetskimi viri smo dolžni ravnati 
racionalno in transparentno ter istočasno težiti k čim boljšemu izkoristku razpoložljivih 
energetskih virov, energetskih postrojenj in naprav, tako s tehnološkega kot z ekonomskega 
vidika, in s tem trajnostno usmerjati razvoj določenega območja z vidika energetike. 

Ključne besede: energetska oskrba, obnovljivi viri energije. Šaleška dolina 
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Klemen Klinar, Matjaž Geršič: Hišna in ledinska imena na primeru katastrskih občin Leše in 
Blejska Dobrava 

Predmet obravnave v članku so hišna in ledinska imena kot del nesnovne kulturne dediščine 
podeželja. Prikazani bodo rezultati terenskih zbiranj v okviru čezmejnega projekta FLU-LED 
na primeru izbranih katastrskih občin Gorenjske. Hišna imena spadajo med zemljepisna 
imena ter poimenujejo naseljeno ali nenaseljeno hišo s hišno številko v naselju ali delu 
naselja. V raziskavo so vključena tudi poimenovanja za samostojne pomožne gospodarske 
objekte (npr. mlin, žaga, ...) in skupne vaške objekte (npr. cerkev, župnišče, šola). Hišna 
imena so že od nekdaj pomembna za razpoznavanje hiš in ljudi na vasi, označujejo najmanjšo 
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naselitveno enoto. Pomembna so bila zlasti v časih, ko še ni bilo zemljiških knjig. Ime se je 
držalo hiše in posestva, čeprav so se lastniki menjavali, Hišna imena so bila tudi osnova 
družinskih imen, imen naselij in vasi, zato so dragocen del kulturne dediščine, zgodovine 
kraja in naroda. Ledinska imena spadajo med nenaselbinska zemljepisna imena znotraj 
zemljepisnih imen v ožjem (toponimi) in širšem smislu (geonimi). Ledinska imena so ljudem 
nekoč služila za orientacijo v njihovem bližnjem življenjskem okolju in pri njihovih (kmečkih) 
opravilih, danes so pomembna predvsem kot orientacijske točke. Ledinska imena so zrcalo 
geografskih, zgodovinskih in jezikovnih razmer v pokrajini. V domači krajevni narečni govorici 
so se prenašala iz roda v rod. S spreminjanjem načina življenja - tradicionalno kmečko 
gospodarjenje izginja - so tudi ledinska in pokrajinska imena izgubila svoj prvotni namen, a 
so ostala kot vir informacij o neposredni okolici naselij in njihovih prebivalcih. 

Ključne besede: hišna imena, ledinska imena, zemljepisna imena, geografija, Gorenjska 

Karel Natek, Irena Mrak, Regis Braucher: Časovna dimenzija naravnih procesov v luči novih 
možnosti absolutne datacije - primeri z Gorenjskega 

Nove metode določanja absolutne starosti so v zadnjih letih odločilno prispevale k 
razumevanju preteklega geomorfnega dogajanja in posredno tudi k celovitejšemu dojemanju 
okoljskih sprememb. Omogočajo nam relativno natančno določitev časa nastanka tako 
reliefnih oblik kot tudi dogodkov, ki so povzročili nastanek akumulacijskih in erozijskih oblik. 
Takšne absolutne datacije posamičnih ali zaporednih dogodkov, povezane z detajlnimi 
analizami vseh ostalih parametrov, so že same po sebi izjemni znanstveni dosežki, rezultati 
tovrstnih analiz z vseh koncev sveta pa nam omogočajo tudi bolj poglobljeno razumevanje 
časovne dimenzije naravnih procesov. 
Absolutne metode datiranja preteklih dogodkov in reliefnih oblik nam omogočajo povsem 
drugačno razumevanje geomorfnega razvoja neke pokrajine. Velike skalne podore (npr. pod 
Mežaklo, Dobračem in Velikim vrhom) lahko uredimo v jasno definirano časovno vrsto 
dogodkov, ki ostane problematična samo še zaradi naših omejenih zmožnosti dojemanja 
časa, z vidika narave pa zgolj eden od načinov preoblikovanja površja. Z določanjem 
absolutne starosti ledeniških in rečno-ledeniških sedimentov, balvanov ter ledeniško 
zbrušenega površja lahko nadgradimo dosežke naših predhodnikov pri preučevanju 
poledenitev v alpskem svetu (npr. Bohinjski ledenik) in jih pravilno prikažemo v kontekstu 
konkretnega časa. Kljub hitremu razvoju in vse večji zanesljivosti rezultatov različnih metod 
absolutne datacije pa je še vedno ključnega pomena ustrezna interpretacija tako časovnega 
okvirja dogodkov kot tudi nastanka in spreminjanja površja. 

Ključne besede: fizična geografija, geomorfologija, klimatske spremembe, absolutna dotacija, 
zadnji glacialni maksimum, podor. Gorenjska 
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Miha Pavšek in sodelavci: Zemljevidi nevarnosti za snežne plazove na Gorenjskem 

Zemljevidi nevarnosti za snežne plazove omogočajo hitro in učinkovito prepoznavanje 
območij, na katerih se lahko pojavijo snežni plazovi. Tam morajo biti posegi v prostor 
povezani z natančnimi analizami in posebnimi gradbenimi ali drugimi ukrepi. Leta 2012 so bili 
v Sloveniji v občinskem merilu, v okviru širše zasnovanega državnega projekta izdelave 
občinskih zemljevidov nevarnosti za zemeljske plazove, erozijo in snežne plazove, izdelani 
tudi štirje občinski zemljevidi nevarnosti za snežne plazove. Na primeru gorenjskih Občin 
Železniki in Kranjska Gora predstavljamo lavinsko nevarnost v hribovitih in gorskih pokrajinah 
Gorenjske. 

Ključne besede: geografija naravnih nesreč, zemljevidi nevarnosti, snežni plazovi. Gorenjska 

Blaž Repe, Matej Blatnik: Višinska pasovitost rastlinstva na Gorenjskem 

Med glavne naravne dejavnike, ki vplivajo na razprostranjenost rastlinstva, moramo 
vsekakor šteti podnebje. Za razliko od prsti je podnebno pogojena pestrost rastlinskega sveta 
v Sloveniji zelo velika. Spremembe oziroma zaostrovanja podnebja z nadmorsko višino v 
večjih pogorjih (tudi v Alpah) pogojujejo pojav višinske pasovitosti rastlinstva. Vendar pa ima 
Slovenija kljub veliki razgibanosti površja zelo majhen razpon nadmorskih višin. Iz tega 
razloga je pojavljanje rastlinskih višinskih pasov slabše izraženo, saj jo pogosto prekinjajo, 
modificirajo in povsem zabrišejo drugi dejavniki, predvsem matična podlaga s prstjo, voda in 
lokalne (mikro) podnebne razmere. Gorenjska spada med tiste regije, kjer je razpon 
nadmorskih višin največji, zato je tudi pestrost višinskih rastlinskih pasov največja. Zastopane 
so gozdne rastlinske združbe od planarnega pasu do zgornje gozdne meje ter tudi različne 
grmovne in zeliščne združbe subnivalnega pasu, ki se praktično pojavljajo le na Gorenjskem. 

Poleg splošne rastlinske oznake Gorenjske po posameznih višinskih pasovih so podrobneje 
predstavljene razmere v gorskem svetu. Tudi v tem primeru je Gorenjska posebnost 
Slovenije. Zaradi prisotnosti višjih nadmorskih višin, nižjih povprečnih temperatur, 
dolgotrajne snežne odeje, krajše vegetacijske dobe in aktivnih pobočnih procesov spadajo 
rastlščni pogoji med najbolj ekstremne pri nas. Gre namreč za edino območje, kjer ne le da 
so gozdne površine v manjšini, ampak pri nas naravno prevladuje zeliščno rastlinstvo. 
Pojavljajo se naravni travniki oziroma gozd sploh ne more več uspevati. 

Poseben poudarek je namenjen visokogorskemu meliščnemu rastlinstvu. V teh aconalnih 
zeliščnih združbah, kjer so pogoji uspevanja še posebej težki, se je prav tako izoblikovala 
mikro višinska pasovitost. 

Ključne besede: Gorenjska, rastlščni dejavniki, gozdne združbe, višinski pasovi, visokogorje, 
melišča 
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KRANJ IN OKLICA - vodja Irma Potočnik Slavič 

Žiga Zwitter: Krčenje in agrarna raba gozdov na Gorenjskem v času višinske kolonizacije 

Med poznim 12. in 15. stoletjem so na Gorenjskem nastale obsežne nove gozdne krčevine, 
kljub temu pa je gozd še prekrival znatna za poselitev primerna območja. Z intenzifikacijo 
rabe tal v bližini stalnih naselij so bili povezani okrepljeni pritiski tako na bližnje kot na 
oddaljene gozdove. Planine niso bile omejene na pas ob zgornji gozdni meji, zanje so izkrčili 
tudi nižje lege. V iztekajočem se srednjem veku so na račun gozda uredili številne nove 
senožeti, ki jih je od naselja ne redko ločevala znatna višinska razlika. Nekaj primerov 
dokazuje ogozdovanje opustelih kmetijskih zemljišč tako v bližini stalne poselitve kot na 
planinah. Agrarno izkoriščanje gozdov je vplivalo na zastopanost rastlinskih vrst, siromašilo 
gozdne prsti, na račun gozda so urejali nestalne požigalniške njive. Z živinorejo povezani 
posegi v gozd so bili že v poznem srednjem veku obsežni, zajemali so vsaj gozdno pašo. 
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steljarstvo, kleščenje mladih olistanih vej za krmo in spravilo plodov nekaterih drevesnih vrst. 
Čeprav je bila živina relativno majhna, bi zaradi številčnosti čred ponekod paša vseh živali, ki 
bi jih želeli gnati na gozdno pašo, presegla nosilnost okolja. 

Ključne besede: zgodovino gozda, krčenje gozda, srednji vek. Gorenjska, spremembe rabe tal, 
planine, kolonizacija, živinoreja 

Irma Potočnik Slavlč: Prepoznavanje nekaterih znakov glokallzacije na podeželju Srednje 
Gorenjske 

Prispevek se osredinja na Srednjo Gorenjsko, kjer želi: (1) izpostaviti glavne spremembe rabe 
tal, ki so nastopile predvsem v zadnjih dvajsetih letih in (2) prepoznati nekatere najbolj 
očitne znake glokalizacijskih procesov na podeželju. Kot študijo primera smo izbrali 
katastrsko občino (k.o.) Šenčur, saj je to območje doživelo očitne spremembe v zadnjih 
dvajsetih letih; hkrati pa je potrebno opozoriti, da je sorodne, a mogoče nekoliko manj 
intenzivne spremembe opaziti tudi v nekaterih drugih središčnih naseljih Srednje Gorenjske. 

Še pred desetletji prevladujoča kmetijska raba tal, ki je tako značilno oblikovala pokrajinsko 
podobo Srednje Gorenjske, se je v zadnjih dvajsetih letih bistveno spremenila. V zadnjih 
dvajsetih letih so naselja na ravnini zaradi izboljšanja dostopnosti (avtocesta, občinska 
prometna infrastruktura) postala še bolj privlačna za doselitev, pospešeno pa so ustvarjala 
delovna mesta predvsem na področju storitvenih, manj na področju proizvodnih dejavnosti 
(Šenčur, Naklo, Brnik ipd,). Na vsak način je kmetijska raba postala bolj monostrukturna, 
pogosto sojo nadomestili novozgrajeni stanovanjski in poslovni kompleksi. 

Večletne terenske raziskave v PC Šenčur nas usmerjajo k postavitvi hipoteze, da ne moremo 
trditi, da so bolj lokalno usmerjena podjetja na podeželju (v smislu prodaje, nakupa, 
poslovnega sodelovanja, financiranja itd.) tudi bolj vpeta v lokalno okolje; ravno tako ne 
moremo potrditi, da so močno internacionalizirana (globalizirana) podjetja na podeželju 
manj vpeta v lokalno okolje. Kljub ekonomski globalizaciji ostajajo lokalne podjetniške 
povezave izjemno pomembne, saj povečujejo regionalno prožnost, a se morajo dopolnjevati 
s ciljno naravnanim in dolgoročnim mednarodnim mreženjem. Posledično oblikovanje vse 
bolj zapletenih družbenogospodarskih in prostorskih struktur sili raziskovalce k novemu 
opredeljevanju vsebine podeželja in iskanju novih raziskovalnih metod in tehnik za 
proučevanje učinkov glokalizacije. 

Ključne besede:globalizacija, glokalizacija, raba tal, Šenčur, Gorenjska 
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Erik Logar: Sodobna vloga polkmetov na primeru Voklega 

Prispevek skuša ovrednotiti sodobno vlogo polkmečke strukture v Voklem. Polkmetje imajo 
veliko zaslugo pri ohranjanju drobne posesti, obdelavi njivskih površin ter prehranski 
samozadostnosti. V naselju so včasih upočasnili, drugič pospešili fiziognomske spremembe in 
v njegovi okolici vzdrževali kulturno pokrajino. Od skupno 128 gospodinjstev v naselju je 13 
polkmečkih, 15 kmečkih in 100 nekmečkih gospodinjstev. Polkmetje so zaradi združevanja 
kmetijske dejavnosti in zaposlitve izven kmetije povezovalni člen med različnimi socialnimi 
skupinami v prostoru. Dvojna zaposlitev jim povzroča tudi posebne razvojne probleme: 
njihova kmetijska proizvodnja je na kmetijskih trgih pogosto neekonomična in 
nekonkurenčna, pri trženju pridelkov pa polkmetom za prilagoditev kmetijske dejavnosti 
sodobnim zahtevam manjka inovativnega razmišljanja in poguma. 

Ključne besede: polkmetje, kmetijstvot, deagrorizacija, Voklo, Kranjsko-Sorško polje. 

Barbara Lampič, Irena Mrak: Pridelava in trženje ekološke hrane na Gorenjskem 

Ekološko kmetovanje prispeva k trajnostnemu gospodarjenju z naravnimi viri in hkrati 
zagotavlja visoko kakovost živil, ki z vidika samooskrbnosti ob zadostni pridelavi lahko 
predstavljajo tudi pomembno razvojno prednost nekega območja. Prav problem nezadostne 
stopnje samooskrbe s hrano v Sloveniji in tudi EU stopa vse bolj v ospredje. Ob tem je 
potrebno izpostaviti tako obseg, še bolj pa kakovost pridelane hrane, h kateri lahko bistveno 
pripomore prav ekološko kmetijstvo. Slednje je v Sloveniji in tudi na Gorenjskem vse bolj 
zastopano in tudi tržno uspešno. V prispevku je prikazano stanje ekološkega kmetijstva na 
Gorenjskem z vidika njegove ekonomske uspešnosti in dejanskega ter potencialnega 
prispevka k prehranski samooskrbnosti regije. Podrobneje je predstavljena analiza tržno 
uspešnih ekoloških kmetij, ki kaže, da je tudi na Gorenjskem, kjer so naravni pogoji za 
kmetijstvo na splošno manj ugodni, mogoče doseči večjo stopnjo samooskrbnosti tudi z 
ekološko pridelavo hrane. 

Ključne besede:ekološko kmetovanje, kmetijstvo, Gorenjska    

Dejan Rebernik: Prostorska in funkcijska preobrazba mestnega središča ter analiza novih 
območij storitvenih dejavnosti v Kranju 

Podobno kot v drugih slovenskih mestih je tudi v Kranju v zadnjih dveh desetletjih prišlo do 
procesov deindustrializacije in terciarizacije, kar se odražata tudi v prostorski in funkcijski 
preobrazbi mestnega središča in ostalih gospodarskih con v mestu. Po odprtju nakupovalnih 
središč po letu 2002 je tako prišlo do zamiranja trgovine in obrti v mestnem središču, ob 
sočasnem povečanju števila določenih specializiranih poslovnih in storitvenih dejavnosti. 

Ključne besede: Kranj, trgovina, obrt, storitvene dejavnosti, nakupovalno središče 
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BLED - vodji Irena Mrak in Irma Potočnik Slavič 
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Dejan Cigale: Značilnosti turizma na Gorenjskem 

Gorenjska je med najbolj obiskanimi območji v Sloveniji. Obiskovalce privlači zlasti gorska 
pokrajina, njena vloga kot dejavnika privlačnosti pa se je skozi čas spreminjala. Prispevek 
obravnava značilnosti in spremembe na področju turizma, ki so posledica različnih zunanjih 
in notranjih dejavnikov, kažejo pa se tako v spremenjeni vlogi Gorenjske v okviru slovenskega 
turizma kot tudi v prostorski in časovni distribuciji turističnih tokov in njihovih značilnostih. 

Ključne besede: turizem, Gorenjska, turistično območje, turistični tokovi 
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' Anton Brancelj, Irena Rejec Brancelj: Slovenska alpska jezera in okoljske spremembe 

V prispevku so prikazane ključne značilnosti naravnih slovenskih alpskih jezer. Med nižinska 
alpska jezera se uvrščata Blejsko in Bohinjsko jezero. Visokogorska alpska jezera vklJ« 
kriško in krnsko skupino jezer ter jezera v Dolini sedmerih triglavskih jezer, ™e dod 
vključeno še Jezero na Planini pri jezeru. Predstavljene so njihove prostorske n ekološke 
značilnosti jezer. Lega in kamninska podtaga v veliki meri določata njihove ekološke, 
regionalne in tipološke značilnosti. Wize sedimentov v visokogorskih ie^ih razknvap 
zgodovinske vplive človeka. Ovredn^n pa je tudi vpliv človeka po letu 1850. Podano je 
sedanje ekološko stanje alpskih jezer in napovedani trendi poteka procesov v nj 
v prihodnje. Izpostavljen je ll%wma problematika upravljanja z jezeri. 

Ključne besede: alpska i« ekološke značilnosti, jezerski sediment, antropogeni vpliv, 
upravljanje. Julijske A/#Dg      

[Ibbuo^I 
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Beležka 
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