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V popofnico 19. zborovanju 

slovenskih geografov 

Velenje ni regionalni center višje državne ravni, kot sosednje Celje; 
Savinjska-šaleška dolina ni zgodovinsko uveljavljena regija; prispevki 
letošnjega zborovanja morda ne obravnavajo tolikšnega števila regio- 
nalnih in občegeografskib tem, kot so jih na zadnjem zborovanju 
v prestolnici. Pa vendar zborovanje geografov imamo v Velenju, v 
mestu z zdravo ambicijo biti regionalni center. Zgornja Savinjska 
in Šaleška dolina imata glede na večino centralnih funkcij značaj 
slovenske mezoregije; že zaradi svojstvenega razvoja, ki ni usmer- 
jen samo v industrijo, rudarstvo, turizem ... Pravzaprav je regija 
nekakšna Slovenija v malem, industrijsko razvita, gozdnato zelena, 
polna naravnih in kulturnih lepot, raziskovalno, izobraževalno in 
kulturno razvijajoča se. Kot reprezentanti evropske Slovenije ima- 
mo kaj pokazati. Smo učilnica za okoljske izboljšave, smo model 
sonaravnega gorskega turizma, smo Balkan v malem, smo biodiverzi- 
teta in trajnostni razvoj. Imamo ambicijo biti več kot samooklica- 
na Savinjsko-šaleška regija. Tudi zato, ker smo bili vedno obravna- 
vani kot industrijska Šaleška ali odročna Zgornja Savinjska dolina 
ter želimo to preseči. Centralizacijo države regija kot je naša še kako 
močno čuti, ne samo materialno, ampak tudi duhovno. 

Letošnje zborovanje slovenskih geografov smo geografi in razi- 
skovalci inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje pripravili ob 
podpori in sodelovanju Zveze geografskih društev Slovenije. Veliko 
je bilo vloženega truda, večini nam je bila organizacija prva podo- 
bna izkušnja, res pa je, da smo na tem področju sila iznajdljivi in 
odprti. Vsem udeležencem želimo dobro spoznati obe dolini in me- 
sto Velenje, želimo, da bi se po štajersko (savinjsko in šaleško) v 
Velenju dobro počutili. Želimo si, da bi obogateno znanje in vedenje 
z zborovanja (zbornik bo izšel po srečanju) koristno uporabljali pri 
svojem delu, pa naj bo to upravno organizacijsko delo, geografsko 
raziskovanje ali pouk geografije in domoznanstva. 

Matjaž Šalej, urednik 
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PROGRAM 

I. dan 

2 L oktober 20CW 

8:30 - 9:30 
Regisiracija udeležencev 

9:30 - 
□dprlje in pozdravni nagovori 
- velika dvorana Hotela Paka Velenje 

mag. Emil Sterbenk 
vodja zborovanja, Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje 
mag. Mitja Bricelj 
predsednik Zveze geografskih društev Slovenije 

Srečko Meh 
župan Mestne občine Velenje 

mag. Marko Mavec 
direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje 

10:00 - 10:15 Odmor 

10:15 - 12:00 
□krogla miza z uvodnimi predavanji: 

Regionalni razvojni izzivi v Zgornji Savinjski in 
Šaleški dolini 
- velika dvorana Hotela Paka Velenje 

dr. Dušan Plut 
redni profesor, Filozofska fakulteta Ljubljana 

Alenka Avberšek 
direktorica Savinjsko-Saleške gospodarske zbornice 

mag. Mitja Bricelj 
državni podsekretar za mednarodne evropske zadeve na MOPE 

12:00- 11:00 Odmor za kosilo 

5 



12:DD - 12:30 
Tiskovna konferenca 

predstavitev zborovanja, njegovih ciljev, 
sklepov okrogle mize 

ROG - m:3D 
Prodavanjo o arhifekhjrnEm razvoju Velenja 
- velika dvorana Hotela Paka 

Rok Poles, univ. dipl. inž. arhitekture 

11:30 - 15:15 
Krafek ogled Velenja 

* Arhitekturni sprehod po Velenju, vodi Rok Poles 
* Zgodovinski sprehod po Velenju, vodi Mojca Ževart 

15:15 - 16:00 Odmor 

16:00 - 18:00 
Plenarna predavanja - Slovenija in EU 
- velika dvorana Hotela Paka 

Ivo Piry 
Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj: 

dr. Irena Rejec Brancelj 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS: 

dr. Friedrich M. Zimmermann 
Univerza v Gradcu: 

18:15 - 18:30 
Predstevilev posterjev 
- preddverje Hotela Paka 

19:30 - 22:30 
□krogla miza o hjrizmu, sprejem župana, 
podelilev priznanj ZGD5, kullurni program 
- Velenjski grad 
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PROGRAM 

2. dan 

22. oktober 20CW 

8:30 - 10:00 
Predavanja po tematskih sklopih 

PrebivalsK/o, naselja, promet 
- predavalnica 1 Hotela Paka 

Sonaravni in frajnosfni razvoj, podeželje iurizem 
- predavalnica 2 Hotela Paka 

Pedagoška predavanja 
- mala dvorana Hotela Paka 

io:oo-io:3o Odmor 

10:30 - 12:00 
Predavanja po tematskih sklopih 

Sonaravni in Irajnoslni razvoj, gospodarstvo, 
regionalno planiranje, naravni viri 

- predavalnica 1 Hotela Paka 

Druga predavanja, ki nimajo regionalnega 
značaja 

- mala dvorana Hotela Paka 

12:00 - 11:00 Odmor za kosilo 

14:00 - 15:30 
Predavanje po tematskih sklopih 

Fizična geografija 
- mala dvorana Hotela Paka 

Pedagoška delavnica - okrogla miza: 

Vloga geografije v pridobivanju splošne 
izobrazbe učencev in dijakov 

- predavalnica 1 Hotela Paka 
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PROGRAM 

3. dan 

23. oktober 2004 

16:00 - 18:15 
Ekskufzije 
Ogledi (po izbiri) 

* Termoelektrarna Šoštanj 
* Gorenje, d.d., Velenje 
* Odlagališče nenevarnih in inertnih komunalnih 

odpadkov in Centralna čistilna naprava za komunalne 
odpadne vode v Šoštanju 

* Muzej premogovništva Slovenije in inštitut za 
ekološke raziskave ERICo Velenje 

18:30 - 19:00 
Sklepi posvetovanja 

20:oo Večerja in večerni program 

3. dan / 23. oktober 200^ 

9:00 
Ekskurzije 

* Ekskurzija v Zgornjo Savinjsko dolino 
(brez Solčavskega) 

* Ekskurzija po Šaleški dolini in njenem obrobju 

W:00 - 17:00 
Skuoni zaključek obeh ekskurzij 

(odvisno od stopnje utrujenosti udeležencev) 
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RAZPORED 

čehtek 

2 I. oktober č^OO^ 

ODPRTJE IN POZDRAVNI NAOOVORI 
9:30 - 10:00 

mag. EMIL ŠTERBENK 
vodja zborovanja, Inštitut za ekološke raziskave ERICo Velenje 

mag. MITJA BRICELJ 
predsednik Zveze geografskih društev Slovenije 

SREČKO MEH 
župan Mestne občine Velenje 
mag. MARKO MAVEC 
direktor Inštituta za ekološke raziskave ERICo Velenje 

UVODNA PREDAVANJA 
10:15 - 12:00 

Regionalni razvojoi izzivi v Zgoroji Savinjski in 
Šaleški dolioi 
Uvodna predavanja z okroglo mizo 

Isff. 24| dr. DUŠAN PLUT, 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 
mag. EMIL ŠTERBENK, 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 
KLEMEN KOTNIK, 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 

Regiooaloe razvojoe možoosll SAŠA regije 

Istr. 25| ALENKA AVBERŠEK, univ. dipl. ekon., 
GZS, Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica, Velenje 

Gospodarstvo Savinjsko-saleske regije 

Isfr. E5| mag. MITJA BRICELJ, 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana 

Savinjsko-saleška pokrajina in novi regionalni 
izzivi 
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PREDAVANJE 
14:00 - 14:30 

PredavanjE o arhifekfuri meste 

Isfr. 28] ROK POLES, univ. dipl. inž. arhitekture, 
Vegrad Velenje 

□d premoga do idealnega meste in še naprej - 
zgodba Šaleške doline in mesfa Velenja 

EKSKURZIJE 
14:30 - 15:45 

Kraiek ogled Velenja 
Možnosti: 
A. Arhitekturni sprehod po Velenju, vodi Rok Poles 
B. Zgodovinski sprehod po Velenju, vodi Mojca Ževart 

PLENARNA PREDAVANJA 
15:00 - 18:00 
Plenarna predavanja 

Istr. H9) IVO PIRY, univ. dipl. geogr. in zgod.. 
Služba vlade RS za strukturno politiko In regionalni razvoj, Ljubljana 

Slovenija v Evropski zvezi - geografeke 
razsežnosti članslva v EZ 

(str. 30| dr. IRENA REJEC BRANCELJ 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana 

□kolje v Sloveniji v luči evropske integracije 

istr. 31) dr. FRIEDRICH M. ZIMMERMANN, 
University of Graz, Graz, Austria 

Cross Border Eooperalion Issues in Hie New Europe 



POSTERJA 

Predsfevifev posferjev 
18:15 - 18:30 

|s^r. 32| Mirsad Skorupan, prof. geog. in zgod.,. 
OS Ledina, Bolnišnična šola, Ljubljana 

Izdelava zemljevida s pomočjo računalnika 

Istr. 33| Mladen Novak, Nejka Omahen, Špela Paskolo, Nuša Poglajen 
Filozofska fakulteta Ljubljana, 
študenti 2. letnika Oddelka za geografijo, 
mentorica: mag. Irena Mrak 

Turizem v občini Velenje 

VEČERNI PROGRAM 

Sprejem na Velenjskem gradu 
19:30 - 20:30 

Turishcna geografija v Sloveniji - okrogla miza ob 
70-lehid dr. Maljaža Jeršiča 

dr. Andrej Čeme, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta 
Matjaž Jeršič, geograf, 70-letnik 

dr. Anton Gosar, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije 
Turistična geografija v Sloveniji na razpotjih 

Razprava z vabljenimi gosti 

20:30 - 22:30 
Sprejem župana MOV, podelifev priznanj ZCDS, 
kullurni program 
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RAZPORED 

pefek 

oktober 200^ 

PREDAVANJA 
8:30 - 10:00 
vodja sekcije: dr. ANDREJ ČERNE 
PREB1VAL5IV0, NASEUA, PROMET 

(sfr. 3^1 mag. DAMIR JOSIPOVIČ, 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Ljubljana 

□emogeografeki razvoj prebivalsfva 
Zgornjesavinjsko-šaleške regije 

(sir. 351 ALEKSANDER JAKOŠ, univ. dipl. geogr., 
Urbanistični inštitut RS, Ljubljana 

□emografeki pofendal in projekcjje prebivalslva 
Šaleške in Zgornje Savinjske doline 

Isfr. 36| dr. JERNEJ ZUPANČIČ 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo, 

Narodna siruklura prebivalstva Velenja ler 
vprašanja medeničnih odnosov 

Islf. 37] IRENA SVETIN, prof. zgod. in dipl. geog. 
Višja svetovalka na Statističnem uradu RS, Ljubljana 

Značilnosil Irga dela v Šaleški in Zgornje Savinjski 
dolini 

(sir. 38] dr. MATEJ GABROVEC 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Ljubljana 
dr. MARJAN LEP 
Fakulteta za gradbeništvo, Maribor 
dr. BRANKO PAVLIN 
Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana 

Načrtovanje javnega pohiškega prometa v 
Savinjsko-šaleški regiji 
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(str. 39| dr. STANKO BLATNIK 
Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Velenje 

Informacijske in komunikacijske tehnologije; Modni 
frend, razvojna prilo-nosl" ali nuja 

PREDAVANJA 
8:30 - 
vodja sekcije: dr. ANTON GOSAR 
50NARAVNI IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, PODEŽELJE, 
TURIZEM 

(str. ^0] dr. BARBARA LAMPIČ 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 
mag. IRMA POTOČNIK SLAVIČ 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 

Izbrane razvojne možnosli podeželja Zgornje 
Savinjske doline 

(str. 411 dr. BARBARA LAMPIČ 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 

Ekološko kmetovanje kol" priložnosl" sonaravnega 
razvoja Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

(str. MARTINA PEČNIK, univ. dipl. geogr. 
Lepa Njiva, Šoštanj 
AVGUST LENAR, inž. gozd. 
Logarska dolina d.o.o., Solčava 

Naravne vrednote kol" del strategije (rajnoslnega 
razvoja - primer Solčavskega 



Isfr. ^131 MATJAŽ HARMEL, univ. dipl. inž. gozd. 
Oikos d.o.o., svetovanje za razvoj, Domžale 
JERNEJ STRITIH, univ. dipl. inž. gozd. 
Oikos d.o.o., svetovanje za razvoj, Domžale 
DUŠAN PRAŠNIKAR, univ. dipl. geog. 
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Ljubljana 
MATEJ OGRIN, univ. dipl. geog. 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 

Analiza obstoječih režimov v predvidenem 
regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe 

I str. -^1 ZORAN PAVŠEK, prof. geog., soc. 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 

Razvojne možnosh furizma v Šaleški dolini 

I str. ^151 MARKO VUČINA, univ. dipl. inž. arh. 
Mestna občina Velenje, sekretariat za okolje in prostor v MOV 

Lokalna Agenda Z I - program udejanjanja 
frajnosfnega razvoja v MO Velenje 

PREDAVANJA 

8:30 - 10:00 
vodja sekcije: MATfAŽ ŠALEJ, univ. dipl. geog. in soc. kult. 

PEDAGOŠKA PREDAVANJA 

Istr. ^IBI Polona Demšar Mitrovič, univ. dipl. geog. in um. zgod. 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana 

□zavesčanje mladine o vrednolah prostora skozi 
proces izobraževanja 



(sfr. ^171 Bojan Šprogar, prof. geog. 
OŠ Trbovlje 

Naravoslovni dan - preobražena pokrajina 

(sfr. ^18) Petra Jesenek, prof. geog. in pedag., 
OŠ Ivana Cankarja, Ljutomer 

Mednarodni srednješolski geografski časopis - 
primer mednarodnega povezovanja dijakov 

|str. ^9| dr. Tatjana Ferjan 
Srednja trgovska šola, Ljubljana 

Nove poli do znanja - nove oblike akllvnosH za 
dijake 

Istr. 501 Mojca Kelbič, prof. zgod., geog. 
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Maribor 

Ekskurzija v Jamo Pekel in Spodnja Savinjska 
dolina 

PREDAVANJA 

10:30 - 12:00 
vodja sekcije: dr. METKA ŠPES 
50NARAVNI IN TRAJNOSTMI RAŽVGJ, GOSPCDARSIVD, 
REGIONALNO PLANIRANJE, NARAVNI VIRI 

(str. 5I| mag. SIMON KUŠAR 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 

Razvojna raznolikost Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline kol" izhodišče za pripravo razvojnega 
programa Savinjsko-Šaleške razvojne regije 
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Mr. 52| mag. HELENA ŠOLAR 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana 

Prostorsko'planiranje na regionalni ravni 

(str. 53] mag.UROŠ ROTNIK 
Termoelektrarna Šoštanj 
MOJCA ŽEVART, prof. zgod. geog. 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 
mag. EMIL ŠTERBENK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 

□koljska sanacya in razvojni načrh Termoelektrarne 
Šoštanj 

|sfr. 54| mag. MARIJAN PENŠEK 
Gorenje, d. d., Velenje 

Vloga Gorenja v razvoju Šaleške doline 

Isfr. 55| mag. EMIL ŠTERBENK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 

Trajnostoa in sonaravna raba vodnih virov v 
porečju Pake 

Istr. 55] JANEZ NARED, univ. dipl. geog. 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Ljubljana 

Mrežna zasnova lokalnega gospodarslva: primer 
Velenja 



PREDAVANJA 

10:30- 12:00 
vodja sekcije: dr. NATALIJA ŠPEH 
DRUGA PREDAVANJA, KI NIMAJO REGIONALNEGA 
ZNAGAJA 

|sk. 57| dr. Ana Vovk Korže 
Pedagoška fakulteta Maribor, Oddeiek za geografijo 

Regionalna agenda 2 I kol" razvojni izziv 

Istr. 58| mag. Asa Mansoor 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Ljubljana 

InfefTEg III B - Iransnacionalno sodelovanje za 
zagolavljanje Irajnoslnega razvoja 

Islr. 591 Nataša Ravbar, univ. dipl. geog. in sinol. 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Postojna 

Nekafere uvelavljene metode karhranja ranlivosh 
(kraških) vodonosnikov 

|sk 60| Boštjan Majerič, prof. geog. 
Čentiba, Lendava 

Vpliv planinskih koč Slovenije na okolje 

(sft. BI | Klemen Prah, prof. geog. in zgod., 
I. osnovna šola Rogaška Slatina 

Lashosh' in kakovosl" vode zgornjega toka reke 
SoHe 
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PREDAVANJA 

14:00 - 15:30 
vodja^ sekcije: dr. MATEJ GABROVEC 
FIZIČNA GEOGRAFIJA 

Istr. 5E| mag. BLAŽ KOMAC 
Geografski inštitut Antona Meiika ZRC SAZU, Ljubljana 
dr. KAREL NATEK 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo 
MARTINA PEČNIK, univ. dipl. geog. 
Lepa Njiva, Šoštanj 
MATIJA ZORN, univ. dipl. geogr. in prof. zgod. 
Geografski inštitut Antona Meiika ZRC SAZU, Ljubljana 

Ogroženost Zgornjo Savinjske dolino zaradi 
reconhih goomorfnih procesov 

Isfr. 531 mag. MIHA PAVŠEK 
Geografski inštitut Antona Meiika ZRC SAZU, Ljubljana 

Naravnogeografske značilnosii ledenika pod 
Skuta v Kamnisko-Savinjskih Alpah in njegovo 
kolebanje v zadnjem deseHelju 

[str. B^ll ANDREJA KONOVŠEK, univ. dipl. geog. 
Lokovica, Šoštanj 

Mozoklimalske razmere Šaleške doline in mestaa 
klima Velenja 

Istr. 55] PETER ERANTAR, univ. dipl. geog. 
Agencija RS za okolje, Ljubljana 

Hidrogeografjja Šaleške in Zgornjesavinjske 
doline 



(str. 661 dr. NATALIJA ŠPEH 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave 
IGOR VEBER, univ. dipl. inž. geol. 
Premogovnik Velenje 

Vrednofenje neobnovljivih naravnih virov z vidika 
sonaravnega regionalnega razvoja 

I str. 671 dr. MARKO KREVS 
Filozofska fakulteta Ljubljana, Oddelek za geografijo, 

Sodobne spremembe poselilvene rabe fel v 
Šaleški in Zgornji Savinjski dolini 

PEDAGOŠKA DELAVNICA 

N:DQ - 15:30 
□krogla miza o splošni izobrazbi iz geografije 
Vodita: IGOR LIPOVŠEK, prof. geog. 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 
Igor.lipovsek@zrss. si 
NEVENKA CIGLER, prof. geog. 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 

|str. 58| nevenka.cigler@zrss.si 

EKSKURZIJE 

IE;00 - 18:15 
Vodeni ogledi (po Izbiri) 

A. Termoelektrarna Šoštanj in sanacije ugreznin 
z elektrofiltrskim pepelom in sadro 

B. Gorenje, d.d., Velenje 
C. Odlagališče nenevarnih in inertnih 

komunalnih odpadkov in Centralna čistilna 
naprava za komunalne odpadne vode v Šoštanju 

D. Muzej premogovništva Slovenije in Inštitut za 
ekološke raziskave ERICo Velenje 
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RAZPORED 

sobote 

23. oktober 2004 

VEČERNI PROGRAM 

18:30 - 19:00 
Sklepi 19. zborovanja slovooskih geografov 

20:00 
Večerja in večerni program (zaključek) 

EKSKURZIJE 
9:00 - 14:00 
Vodeoi ekskuiziji oo Zgoroji Saviojski in Šaleški dolini 

A. Ekskurzija v Zgornjo Savinjsko dolino 
(brez Solčavskega), vodi Emil Šterbenk 

B. Ekskurzija po Šaleški dolini in njenem obrobju 
vodi Zoran Pavšek 

14:00 - 17:00 
Skupni zaključek ekskuizij in zborovanja geografov 

(odvisno od stopnje utrujenosti udeležencev) 
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□krogla miza 

Regionalni razvojni jzzivi v 

Zgornji Savinjski in Šaleški dolini 

Predavatelji: 
dr. Dušan Plut 
Alenka Avberšek 
mag. Mitja Bricelj 

SAŠA regija se v primežu globalizacije trga in sonaravne paradigme 
sooča z močno spremenjenimi gospodarskimi razmerami. Razvojno 
zasnovano povezovanje Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline 
v prostovoljnem iskanju in izdelavi skupne strategije sonaravnega 
regionalnega razvoja mora upoštevati geografsko in razvojno dvoj- 
nost regije. Šaleška dolina naj bi ohranila industrijsko-energetsko 
usmerjenost, a povečala raznovrstnost gospodarske in zaposlitvene 
sestave, tudi rekreacijsko-turistične dejavnosti v okviru omejenih 
zmogljivosti okolja. Zgornja Savinjska dolina naj bi slonela na bolj 
povezani mreži srednjih in manjših podjetij ter obrtne dejavnosti, 
z večjo surovinsko, turistično-rekreacijsko in energetsko rabo na- 
ravnih virov. Namen okrogle mize je razprava o konkretnih gospo- 
darskih, socialnih in okoljskih potencialih regije in njihovem region- 
alno razvojnem pomenu. 
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Regionalne razvojne možnosH 

5A5A regije 
dr. DUŠAN PLUT 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, Ljubljana 
pluti @telemach.net 
mag. EMIL ŠTERBENK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje 
emiI.sterbenk@erico.si 
KLEMEN KOTNIK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje 
klemen. kotnik@erico. si 

Ekonomske in okoljske posledice globalizacijskih procesov in polno- 
pravno članstvo Slovenije v EZ zahtevajo tudi celovit in pravočasen 
regionalni odziv na zaostrene pogoje konkurenčnosti regionalnega 
gospodarstva. Razvojno-varovalno vrednotenje regionalnih virov, torej 
ocena njihove razpoložljivosti in kakovosti, predstavlja eno izmed os- 
nov trajnostnega, sonaravnega načrtovanja hkratnega dviga konku- 
renčnosti in kakovosti življenja. 

Lokalne skupnosti Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter doline 
spodnje Pake se razvojno povezujejo v okviru Savinjsko-šaleške regije 
(SAŠA). Regijo zaznamuje ta naravna in družbenogeografska dvojnost, 
kar bi lahko ob enakopravnem in interesno zasnovanem povezovanju 
postala regionalna razvojna primerjalna prednost. Okvirna bilanca 
regionalnih virov obeh mezoregij kaže na različne priložnosti sonara- 
vno zasnovanega hkratnega povečanja konkurenčnosti in kakovosti živ- 
ljenja, odkriva pa tudi določene slabosti. Okoljski, prebivalstveni in in- 
frastrukturni kapital regije in razvojna moč središča regije (Velenje) pred- 
stavlja solidno osnovo za udejanjanje sonaravnega regionalnega raz- 
voja. Razvojno, interesno zasnovano sodelovanje mezoregij je osnova 
tudi za makroregionalno vključevanje v okviru Slovenije, čezmejno 
sodelovanje in pridobivanje sredstev iz strukturnih in kohezijskih 
skladov EZ. S posodobitvijo t. i. tretje (prečne) prometne razvojne osi 
Slovenije bi celotna regija postala razvojno (investicijsko) privlačnejša 
in bolj konkurenčna. 
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Gospodarsfyo Savinjsko- 

Šaleške regije 
ALENKA AVBERŠEK, 

GZS, Savinjsko Šaleška gospodarska zbornica, Rudarska 6/a, Velenje 
alenka. avbersek@gzs. si 

Po podatkih zaključnega računa za gospodarstvo SAŠA regije pred- 
stavlja 658 gospodarskih družb, 16 velikih, 30 srednjih in 612 malih 
družb in 1527 samostojnih podjetnikov s sedežem v devetih občinah 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V primerjavi s celotnim sloven- 
skim gospodarstvom s 4,5 % deležem zaposlenih in z 2,9 % deležem 
sredstev ustvarja 3,5 % celotnih prihodkov, 4,1 % dodane vrednosti, 
2,2 % dobička in 1,8 % izgube. Po neto izvozu je na četrtem mestu, 
po več kazalcih poslovanja pa na sedmem mestu med 13 gospodar- 
skimi regijami. 

Gospodarstvo SAŠA regije je nadpovrečno odvisno od poslovanja 
v velikih gospodarskih družbah (76 % ustvarjenega prihodka) ter od 
poslovanja v industriji (51 %], rudarstvu in energetiki (skupaj (13 %), 
ter pod slovenskim povprečjem od poslovanja na področju storitvenih 
dejavnosti - trgovina (21 %), gradbeništvo (7 %], ostalo (8 %). Od skupaj 
preko 27.500 vseh zaposlenih v regiji imajo gospodarske družbe po 
podatkih iz ZR za leto 2003 20.983 zaposlenih, samostojni podjetniki 
pa 2.110. Stopnja brezposelnosti se je v letu 2003 z 12,1 % dvignila nad 
slovensko povprečje. V letu 2003 so GD ustvarile za 419,67 mlrd SIT 
(1,796 mlrd €] celotnih prihodkov, od tega 37,8 % z izvozom v 70 držav 
(v višini 693 mio €), več kot tretjino od tega v Nemčijo. Ustvarile so 
116,1 milijard dodane vrednosti in 7,6 milijard (32,3 milijona € neto 
čistega dobička. Bruto dodana vrednost na zaposlenega v višini 5,532 
mio SIT (23.671 €) je za 10 indeksnih točk pod slovenskim povprečjem, 
povprečen letni strošek dela na delavca v višini 3,766 mio SIT pa je 
za eno odstotno točko pod slovenskim povprečjem. 

Gospodarstvo SAŠA regije je po rezultatih poslovanja iz leta v leto 
uspešnejše, a primerjava poslovanja za leta nazaj kaže, da po nekaterih 
kazalcih rasti zaostaja za povprečno stopnjo rasti. V primerjavi s Slove- 
nijo je namreč narasel njen delež zaposlenih, padel pa delež prihodka, 
izvoza, dodane vrednosti in sredstev, posledica česar je padec produk- 
tivnosti izražene kot bruto dodana vrednost na zaposlenega. 

Nadaljnji razvoj bo še vedno v veliki meri vezan na velike sisteme, 
ki razvijajo in še iščejo nove programe na področju trgovine, turizma. 
Spodbuden je razvoj malih in srednjih podjetij na področju okoljskega 
inženiringa in IT tehnologij. Za celotno gospodarstvo obeh dolin pa 
je iz leta v leto hujše ozko razvojno grlo sedanja neustrezna poveza- 
va z avtocesto. Razvojna zavora je prostorsko načrtovanje na lokalnem, 
regionalnem in državnem nivoju, ki ne sledi zahtevam podjetniškega 
razvoja in zagotavljanja pogojev za vključevanje mladih v razvoj regije. 
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Savinjsko-Saleška pokrajina in 

novi regionalni izzivi 

mag. MITJA BRICELJ 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Dunajska 48, Ljubljana 
m it jo. hricelj@go v. si 

V zadnji polovici stoletja je Šaleško dolino zaznamovala najbolj kore- 
nita pokrajinska preobrazba (litosfera, hidrosfera, atmosfera) v Sloveniji, 
tako v snovnem kot v energetskem pomenu. Industrijsko zasnovan 
razvoj, ki je temeljil na intenzivnem podzemnem pridobivanju lignita 
ter njegovi uporabi v termoelektrarni, je povzročil tudi obsežne hidro- 
geografske spremembe, vključno z nastankom povsem nove, jezerske 
pokrajine. Količinsko obsežna pretvorba fosilnega goriva v električno 
energijo je vplivala na lokalno preobrazbo površja in vodovja, zraka 
pa celo na regionalni in meddržavni ravni. 

Mesto Velenje je nastalo kot povsem novo urbano središče Šaleške 
doline z izrazito usmeritvijo v rudarsko-industrijsko dejavnost. Slednja 
je terjala novo delovno silo, kar je povzročilo intenzivno priseljevanje 
iz regij nekdanje skupne države. Obdobje velike rasti proizvodnje (in 
emisij) je v sedemdesetih in osemdesetih letih zaznamovalo izjemno 
poslabšanje kakovosti zraka, vode in vegetacije (imisije). Degradirano 
okolje je postalo resen omejitveni dejavnik razvoja. V devetdesetih letih 
sprejeti in izvedeni sanacijski ukrepi v rudniku, termoelektrarni, indu- 
striji in mestni infrastrukturi se po desetletju kažejo v zaznavno izboljša- 
ni kakovosti življenjskega okolja. Razvojni programi v regiji vse bolj 
omenjajo gospodarski pomen turizma, kar pred izvedbo okoljske sana- 
cije v Šaleški dolini ni bilo mogoče. 

Šaleška dolina z Velenjem je v zadnjem desetletju (že pred vstopom 
v EU) dokazala, da z domačim znanjem in upravljanjem zmore pripraviti 
in izvesti tudi tako zahtevne projekte kot so sanacija aktivnih rudniško- 
energetskih kompleksov. Gre za povsem novo storitveno dejavnost - 
ti. pripravo »upravljavskih načrtov« (management plan) za vode, ob- 
vodni prostor, zrak ... - s preseganjem sektorskih pristopov pri iskanju 
skupnih rešitev. Osnova so bile aktivne povezave med premogovnikom, 
TEŠ in mestom Velenje za finančno in tehnično izvedbo dogovorjenih 
rešitev. K vsebini in obliki slednjih so z izsledki in priporočili pripo- 
mogli naravoslovci, tehniki in družboslovci povezani v projektih inšti- 
tuta za ekološke raziskave. Skratka, gre za »velenjski know-how«, ki ima 
merljive uspehe pri kompleksni sanaciji rudarske pokrajine. Zato bi 
kazalo ob tradicionalne velenjske gospodarske potenciale Gorenje, pre- 
mogovnik in TEŠ, uvrstiti »dejavnost« priprave upravljavskih načrtov 
sanacij degradiranih rudarskih pokrajin. Gre namreč za konjunkturno 
storitev na trgu JV EU oz. Balkana, kar je velika razvojna priložnost 
Velenja. Slovenija je članica EU in ima strokovnjake, poznavalce regij 
bivše države (od geologije, hidrologije do rudniških, energetskih in 
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urbanih sistemov ter socio-ekonomskih razmer], z znanjem, s katerim 
se kot vodje t6vrstnih projektov izkažejo tudi na tem kompleksnem 
področju (od načrtovanja do izvedbe). 

Pravno podlago za tovrstno delovanje v Posavski regiji odpira 
ratificirani mednarodni (Slovenija, Hrvaška, BiH, SČG) Okvirni spora- 
zum za sodelovanje v porečju Save. Velenjska izkušnja iz okoljske 
premogovniško-energetske sanacije v samem povirju Save lahko s 
proaktivnim nastopom postane »primer dobre prakse« v regiji, njih 
uveljavitev pa v celotnem Posavju podpira mednarodna skupnost. 
Izjemen izziv s trgom novih vsebin in priložnosti - tudi za konkretno 
uveljavitev načela »fair trade«. 
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Od premoga do idealnega 

mesfa in še naprej - zgodPa 

Šaleške doline in mesla Velenja 
ROK POLES 
Vegrad Projektivni biro d.o.o., Stari trg 35, Velenje 
rok. poles @ vcgrud, s i 

Zgodba mesta Velenja je del zgodbe prostora Šaleške doline. Zgodba 
je tridelna. Nekaj sto milijonov let traja uvodno poglavje - geneza 
naravne matrice. V drugem poglavju (od ledene dobe do sredine 19. 
stoletja) se v tisočletnih ciklih oblikuje evropska kulturna krajina z 
bogato, stereotipno prostorsko dediščino (ruralno stavbarstvo, gradovi, 
cerkve, graščine, parki, znamenja, izročilo o posebnih prostorih). Tretji, 
najkrajši, najburnejši del zgodbe zajema močno industrializacijo, ki se 
stopnjuje od konca 19. stoletja, in urbanizacijo po drugi svetovni vojni. 
Jedro doline se presnavlja vsebinsko, oblikovno in identitetno. Človek 
odstranjuje iz prostora do 100 m debelo geološko plast (lignit), ugre- 
zanje briše antropo-krajino (jezera), trgajo prometno mrežo in razsre- 
diščijo dolino. Za pridobivanje premoga se iz premoga gradi idealno 
mesto modernega časa, ki sijajno preseže nekdanje trustovske delavske 
kolonije. Stvarnost ali socialna, urbanistična in arhitektonska utopija? 
Zgradi se Termoelektrarna Šoštanj - največji slovenski energetski objekt. 
Presežen je ekološki prag doline in v poudarjeni zeleni perspektivi 
postane industrija (= industrijske stavbe) - ki je bila dotlej ponos - 
osovražena, grda, sramu vredna. Spremeni se tudi estetika: modern- 
istično mesto ni več idealno, dobi pubertetniške probleme. Danes mesto 
svojo dediščino arhitekture moderne in industrijske arhitekture že 
ozavešča kot enega od temeljev svoje identitete. 



Slovenija v Evropski zvezi - 

geografeke razsežnosh 

članstva v EZ 

Služba vlade RS za strukturno politiko in regionalni razvoj, Kotnikovo 28, Ljubljana 
ivo.piry@govsi 

Prispevek uvodoma obravnava kratek pregled procesa vključevan- 
ja Republike Slovenije v Evropsko zvezo in sedanjega položaja Slove- 
nije kot polnopravne članice EZ. Več kot desetletje razvojnih proces- 
ov, ki so potekali v Sloveniji v tem času, je tesno povezano z ra- 
zličnimi vsebinami, ki jih je narekoval proces vključevanja v EZ. 
Na tem mestu želimo opredeliti predvsem geografske razsežnosti 
tega procesa. Posebna pozornost je posvečena nekaterim družbeno- 
geografskim vsebinam (regionalni razvoj in regionalno planiranje, 
razvoj obmejnih območij, gospodarski razvoj), ki so bile izposta- 
vljene predvsem v predpristopnem obdobju ter pomenijo ključne 
vsebine tudi v prvem obdobju polnopravnega članstva Slovenije v 
EZ. Ob tem ne moremo mimo spremenjenega politično-geografskega 
položaja Slovenije, ki pa ga pogosto prekrivajo druge vsebine in tudi 
na tem mestu predvsem opozarjamo na potrebo po vrednotenju teh 
sprememb oziroma njihovega vpliva na razvoj v prihodnosti. 

Področje regionalnega razvoja je z vidika geografskih vsebin eno 
od stičišč različnih vsebin, ki jih prinaša članstvo Slovenije v EZ. Enoten 
notranji trg in štiri svoboščine - prost pretok blaga, kapitala, storitev in 
oseb, so temelj evropskega povezovanja, ki na eni strani krepi pove- 
zanost držav članic, na drugi strani pa zaradi močne konkurence na 
evropskem trgu posredno vpliva tudi na regionalne razlike v gospodar- 
ski razvitosti. Odprava teh razlik in skladen razvoj vseh delov EZ je 
glavni cilj regionalne (zdaj kohezijske) politike EZ, ki ni le unija držav, 
ampak tudi unija regij. Tako se ob načrtovanju regionalnega razvoja 
dotikamo teritorialno-upravne organiziranosti Republike Slovenije, ob 
kateri se odpira vprašanje geografije kot stroke, ki naj bi poznala 
odgovore glede števila in velikosti pokrajin v Sloveniji, s katerimi bomo 
zagotovili trajnostni vidik razvoja na vseh področjih, demografskem, 
socialnem, gospodarskem in ne nazadnje okoljskem. 
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Okolje v Sloveniji v loči 

evropsko integracije 

dr. IRENA REJEC BRANCELJ 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Dunajska 48, Ljubljana 
irena.rejec-brancelj@gov.si 

V obdobju pred pristopom v Evropsko skupnost je Slovenija opravi- 
la številne prilagoditvene dejavnosti in skozi zakonodajno uskladitev 
vpeljala številne novosti na področju okolja. 

Strateška usmeritev je doseči visoko raven varstva okolja. To 
namerava Slovenija doseči z razvojem nove in z doslednim izvajanjem 
obstoječe zakonodaje, s trajnostno rabo naravnih virov, integracijo in 
upoštevanjem okoljskih vsebin v sektorskih politikah, spodbujanjem 
okolju prijaznih tehnologij, spodbujanjem trajnostne proizvodnje in 
potrošnje, z ekonomsko politiko varstva okolja in z dvigom okoljske 
ozaveščenosti ter sodelovanja javnosti. Pri tem bodo upoštevana nasled- 
nja temeljna načela: načelo previdnosti, preprečevanje onesnaževanja, 
načelo »onesnaževalec plača« in načelo celovitega razmišljanja o živ- 
ljenjskem krogotoku izdelka. 

Izpostavljena je potreba po rednejšem in kakovostnejšem poročan- 
ju o okolju, tako mednarodnim ustanovam kot tudi domači javnosti in 
posledično po vzpostavitvi okoljskega informacijskega sistema. V Slo- 
veniji imamo večinoma dobro razvito mrežo za spremljanje stanja okolja. 
Redno objavljanje teh podatkov, na za uporabnike prijazen način, pa 
na vseh področjih še ni zadovoljivo rešeno. Za razumevanje okoljskih 
procesov in pojavov ter ukrepanje, je poleg stanja potrebno poznati tudi 
širši okvir, ki ga dopolnjujejo spoznanja o vplivih na okolje, odzivih z 
instrumenti okoljskih politik, ekonomskih aktivnostih in obremenitvah. 
Med najbolj uporabnimi orodji za poročanje o okolju so kazalci. Ti poleg 
prostorsko orientiranih podatkov tvorijo ogrodje poročanja o okolju. 

Potrebe na tem področju predstavljajo nove izzive tudi za geograf- 
sko stroko. Poznavanje problematike podatkov in statističnih orodij za 
njihovo obdelavo ter vrednotenje je dobra osnova. Celostni način gledan- 
ja na okolje zahteva pri obravnavi uporabo tako analize kot sinteze. 
Sposobnost razumevanja sorodnih strok je zlasti na mejnih tematikah 
za geografe prednost, umeščanje okoljskih tematik v prostor pa vsako- 
dnevna nujnost. V prispevku so predstavljeni primeri dobrih praks na 
tem področju in možnosti za uveljavljanje geografske stroke doma in 
na tujem. 
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Cross Border Cooperahon 

Issues in Itie New Europe 
dr. FRIED RICH M. ZIMMERMANN 

University of Graz, Department of Geography and Regional Science, 
Heinrichstrasse 36, A - 8010 Graz, Austria 

friedrich.zimmermann<Suni-graz.at 
The effects of globalization can be summarized by key words like 
"knowledge",' "high tech" and "short innovation cycles" in an infor- 
mation society which causes tremendous pressure on traditional 
structures and political institutions. The enlarged EU is reacting to 
these external effects by subsidiarity, participation and democra- 
tization to create not only economic but also social stability. Besides 
several structural and regional policy approaches, cross-border 
cooperation is a major chance for Europe. Cross-border partnerships 
have already been the challenges of the nineties, the new EU is 
causing further regional and sectoral effects along borders. 

The main risks of border regions can be seen in a decreasing 
competitiveness of enterprises, an unbalanced labor market, a shift of 
enterprises and a further flow of investments and purchasing power 
towards agglomerations. Therefore we need to focus on advantages, 
like the chance to strengthen peripheries by developing joint economic 
regions, by common use of infrastructure and business/technology 
centers, by creating new labor market structures and by using new 
market potentials. 

All these developments have to be based on knowledge, informa- 
tion and trust to reduce barriers like different languages, legal frame- 
works, administrative organizations, and mentalities. 
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Izdelava zemljevida s pomočjo 

računalnika 

MIRSAD SKORUPAN 
OŠ Ledina, Knmenskega 19, Bolnišnična šola Ljubljana 
rnirsod. skorupan @guest. arnes. si 

S svojim prispevkom (plakatom) na zborovanju geografov v Velen- 
ju želim pregnati strah in predsodke učiteljev geografije pred sa- 
mostojno izdelavo zemljevida, npr. svojega šolskega okoliša ali 
poljubnega dela Slovenije. Danes obstaja več računalniških progra- 
mov, ki zmorejo številčne podatke, npr. višinske točke, pretvoriti v 
slikovni prikaz na zaslonu, oziroma pripraviti to grafično obliko 
(zemljevid) za tisk. Sam sem pri izdelavi zemljevida uporabil pro- 
gram Surfer, ki prepozna tabelarno obliko zapisa, ki jo vnesemo v 
računalnik. 

Program z določenim postopkom predela podatke (npr.: nadmor- 
skih višin, ki so v tabelarni obliki urejene kot x,y,z) v grafično obliko 
- zemljevid. Nato nam program ponudi še številne možnosti urejanja 
in oblikovanja zemljevida. Reliefni zemljevid, ki smo ga dobili, lahko 
s pomočjo Surferja obračamo v različne položaje, menjamo naklon, naše 
stojišče (strani neba), osvetlitev, višinsko barvno skalo itd. S pomočjo 
programa lahko izdelamo tudi prerez reliefa želenega območja. Iz iste 
družine programov je Didger, ki nam omogoča natančen izris in izpis 
elementov na zemljevid (vodno omrežje, imena naselij ...). Omogoča 
tudi določanje koordinat uvožene bitne slike oziroma zemljevida, ki ga 
digitaliziramo. Z digitalizacijo zemljevida nam program sam poda šte- 
vilne podatke o dolžini digitaliziranih črt, o površini poligonov (npr. 
jezera, naselja, kraškega polja). Program Surfer dobimo kot poskusno 
verzijo na spletnih straneh (www.goldensoftvare.com). 

Za izdelavo zemljevida uporabimo podatke lastnih meritev, ali pa 
podatke, ki so ključnega pomena, pridobimo na Geodetski upravi RS. 
Ti podatki so za celotno ozemlje Slovenije zbrani na Gaufi-Kriigerjevi 
koordinatni mreži, ločljivosti 25 krat 25 m. Pri digitalni kartografiji pa 
računalnik s pomočjo posebnih matematičnih postopkov, običajno v 
okviru geografskega informacijskega sistema, iz digitalnega modela 
reliefa, ki vsebuje geokodirane, torej prostorsko natančno opredeljene 
podatke o nadmorskih višinah, določi ekspozicijo in naklon površja na 
izbrano prostorsko enoto. Iz numeričnih podatkov, ki jih vnesemo v 
računalnik v obliki tabele, nam torej računalniški program opravi 
pretvorbo teb podatkov v grafično obliko. 



Turizem v občini Velenje 

MLADEN NOVAK, NEJKA OMAHEN, ŠPELA PASKOLO, NUŠA POGLAJEN 
študenti oddelka za geografijo, Filozofska fakulteta Ljubljana 

Mentorica: mag. IRENA MRAK 
irena.mrak@sioI.net 

Poster predstavlja pregled turistične dejavnosti v občini Velenje. Z 
analizo prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti smo preučevali 
stanje turizma v občini, njegovo usmeritev ter možne bodoče raz- 
vojne usmeritve. Širše območje Velenja s svojimi naravnimi in 
kulturnimi zanimivosti ter s sodobnimi prenočitvenimi in športni- 
mi objekti omogoča predvsem razvoj poslovnega in kongresnega 
turizma, prav tako pa je ena možnih usmeritev rekreacijski turizem. 
Infrastruktura za tovrstne oblike turistične dejavnosti je deloma že 
na voljo, z njeno nadgradnjo pa bi se pogoji še izboljšali. Načrti za 
razvoj turizma so vezani na širšo regijo, ki vključuje tudi Zgornjo 
Savinjsko dolino. Ta bi lepo dopolnjevala ponudbo Velenja. Kljub 
temu pa je potrebno upoštevati tudi dejstvo, da sta območje Velenja 
zaznamovali premogovniška dejavnost in termoelektrarna, kar 
vsekakor ni v prid razvoju turizma. 



□ em□ geografski razvoj 

prebivalstva Zgornjesavinjsko- 

Šaleške regije 

mag. DAMIR JOSIPOVIČ 
Geografski inštitut Antona Mehka ZHC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 
damirjosipovic@zrc-sazu.si 

Slovenija se posebej v zadnjem desetletju sooča z demografsko krizo. 
V razmerah relativno nizke smrtnosti, ki smo ji priča praktično v 
vseh slovenskih pokrajinah, je rodnost postala tista komponenta 
naravnega gibanja prebivalstva, ki bistveno vpliva na razvoj pre- 
bivalstva. V regijah na območjih kjer je značilna neugodna starostna 
struktura prebivalstva, se danes pričakuje, da bodo vlogo prebival- 
stvenega stabilizatorja in regulatorja prevzele migracije. Tako je tudi 
Slovenija s pomočjo migracij uspevala skupno število prebivalstva 
v zadnjem desetletju vseskozi zadrževati na podobni ravni. Zaradi 
nadaljevanja negativnih trendov na področju rodnosti, ko se pre- 
bivalstvo po naravni poti ne obnavlja že dve desetletji, se prebival- 
stvo pri nas še naprej stara. Problem (pre)nizke rodnosti postane 
očitnejši, če vemo, da bi za enostavno generacijsko obnavljanje 
moral slovenski migracijski saldo vsaj trikrat presegati obstoječega. 
Vendar pa so glede na prebivalstveni primanjkljaj slovenske pokra- 
jine precej različne. Ta primanjkljaj gre najbolj na račun razlik v 
rodnosti. V tem pogledu tudi Savinjsko-šaleška regija, ki v sebi skriva 
izrazito demografsko dvojnost, ni izjema. Priseljevanje se je v 
devetdesetih letih 20. stoletja močno zmanjšalo, hkrati pa je v regiji 
potekal tudi splošen upad rodnosti. Vendarle pa lahko z aplikacijo 
sintetičnih kazalnikov rodnosti tudi v tej regiji izluščimo nekatera 
območja, ki so še vedno blizu doseganja enostavne reprodukcije. 
Ti notranji viri so po drugi strani prešibki, da bi ustvarjali pomem- 
bnejše presežke za odliv v depresijska območja. So pa temeljni 
dejavnik pri ohranjanju poselitve podeželja in perifernih predelov 
Savinjsko-Saleške regije, ob ustrezni demografski politiki pa bi lahko 
postali tudi dodaten vir prebivalstva za osrednje centre v regiji. 



Demografski potencial in 

projekcije prebivaislva Šaleške 

in Zgornje Savinjske doline 

Začetek upadanja števila rojstev v zgodnjih osemdesetih letih v 
Sloveniji in u'stavitev dotoka prebivalstva iz nekdanjih jugoslovan- 
skih republik v Slovenijo zaradi slovenske osamosvojitve sta dva 
tudi demografska dogodka, ki sta v večji meri spremenila demo- 
grafsko sliko Slovenije. Slovenija se je znašla pod demografskim 
pragom (letno število umrlih prebivalcev presega število rojenih). 

Demografski potencial predstavlja starostno spolna sestava pre- 
bivalstva določenega območja. Zaradi vedno manjšega števila rojstev 
v zadnjih 25 letih v najbolj rodno dobo že prihajajo vedno manj šte- 
vilčne generacije žensk, kar seveda pomeni nadaljevanje zniževanja 
števila rojstev. 

V predavanju in članku bom demografsko problematiko apliciral 
na območje Šaleške in Zgornje Savinjske doline. Poudaril bom pred- 
vsem problematiko sedanje starostno spolne sestave prebivalstva na tem 
območju (demografski potencial) in izdelal projekcijo prebivalstva po 
naravni rasti do leta 2030 ob upoštevanju izhodiščne enoletne starostno 
spolne sestave prebivalstva in enoletnih starostno specifičnih koeficien- 
tov rodnosti in umrljivosti. Članek naj bi predstavljal tudi temelj za 
izdelavo demografskih strokovnih podlag pri izdelavi strategije prostor- 
skega razvoja posameznih občin tega območja, za geografe pa še pri- 
kaz novejših demografskih analiz v Sloveniji. 

ALEKSANDER JAKOŠ 
Urbanistični inštitut RS, Trnovski pristan 2, Ljubljana 

aleksander.jakos@urbinstitut.si 



Narodna slruklura prebivalslva 

Velenja fer vprašanja 

mecMničnih odnosov 
dr. JERNEJ ZUPANČIČ 
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 
jernej.zupancic@guest.arnes.si 

Velenje je značilen primer slovenskega industrijsko-rudarskega 
mesta z izrazito mešano narodno strukturo, ki se je oblikovala v 
desetletjih nagle prebivalstvene rasti predvsem na račun doseljevan- 
ja. Na delovna mesta, ki so se posebej v šestdesetih in sedemdesetih 
letih ustvarjala ob naglem povečevanju izkopa lignita v premogov- 
niku, so prihajali prebivalci predvsem iz območij nekdanje skupne 
države; iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije, Srbije. Tako 
se je narodna struktura prebivalstva močno popestrila. Na razpo- 
ložljiva delovna mesta v premogovništvu so prihajali skoraj izključno 
moški. Zato je bilo že v prvi generaciji zelo veliko porok med pri- 
seljenci in domačinkami. To je omogočilo nekoliko tesnejšo nave- 
zanost na novo okolje. Bližina in intenzivnost stikov v blokovskem 
naselju je med priseljenci, ki so pripadali različnim narodnim 
skupinam, ustvarjala nujo po sožitju. Poleg tega so bili v dokaj 
enotnem socialnem položaju, ki je v ideologiji socialističnega si- 
stema rudarstvo in bazično industrijo izrazito podpiral; prav tako 
pa je podpiral ideologijo medetničnega sožitja, izraženo v sloganu 
»bratstva in enotnosti«. Do določenih razhajanj je prišlo v obdobju 
po osamosvojitvi Slovenije, v glavnem zaradi etnične polarizacije 
v izvornih okoljih priseljencev in manj med Slovenci in pripadni- 
ki drugih etničnih skupin. Do izraza prihajajo tudi nekatere kul- 
turne razlike ter razlike, ki izhajajo iz verske pripadnosti. Prispe- 
vek na podlagi izsledkov terenske raziskave, opravljene pomladi 
2004, prikazuje današnjo etnično strukturo prebivalstva mesta 
Velenje ter raven medetničnih odnosov med posameznimi etničnirni 
skupinami. 



Značilnosh Irga dEla v Šaleški 

in Zgornji Savinjski dolini 

IRENA SVETIN 
Statistični urad RS, Parmovu 33, Ljubljana 

irena.svetin®gov.si 

V prispevku bodo opisane značilnosti trga dela v Šaleški in Zgornji 
Savinjski dolini. Trg dela v glavnem predstavljajo tri kategorije oseb, 
delovno aktivno prebivalstvo, brezposelne osebe in neaktivno pre- 
bivalstvo. Za uravnavanje trga dela z makroekonomskega stališča 
sta pomembni predvsem prvi dve kategoriji, delovno aktivno preb- 
ivalstvo in brezposelne osebe; na ti dve kategoriji bo prispevek tudi 
omejen. 

Prikazana bo struktura delovno aktivnega prebivalstva v omen- 
jeni regiji, točneje izobrazbena in starostna struktura, razdelitev delovno 
aktivnega prebivalstva po dejavnostih in poklicnih skupinah, in sicer 
za omenjeno območje kot celoto, v primerjavi s Slovenijo, kakor tudi 
po občinah oz. upravnih enotah znotraj Šaleške in Zgornje Savinjske 
doline. 

Na drugi strani bo podobna predstavitev narejena za brezposelne 
osebe, in sicer po starosti in izobrazbi, morda po času trajanja brez- 
poselnosti, seveda pa bodo prikazane tudi stopnje brezposelnosti. Vsi 
podatki bodo, podobno kot za delovno aktivno prebivalstvo, primerja- 
ni s Slovenijo in znotraj regije - po občinah oz. upravnih enotah. Vira 
podatkov bosta Statistični register delovno aktivnega prebivalstva, ki 
ga vodi in vzdržuje Statistični urad RS in Register brezposelnih oseb, 
ki ga vodi in vzdržuje Zavod RS za zaposlovanje. 
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Načrtovanje Javnega 

potoiškega premete v 

Savinjsko-šaleški regiji 

dr. MATEJ GABROVEC 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 
matej@zrc-sazu.si 
dr. MARJAN LEP 
Fakulteta za gradbeništvo, Smetanova 17, Maribor 
lep@uni-mb.si 
dr. BRANKO PAVLIN 
Statistični urad Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana 
branko.pav!in@gov.si 

Javni linijski prevoz potnikov, razen v mestnem prometu, zagotav- 
lja država v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu kot 
gospodarsko javno službo. Sestavni del koncesijskega akta morajo 
biti med drugim tudi standardi dostopnosti do javnega linijskega 
prevoza. Ti so odvisni od števila potencialnih potnikov na nekem 
območju, določiti pa je potrebno maksimalno oddaljenost do avto- 
busnih postajališč ter minimalno frekvenco voženj. Kot strokovne 
osnove za pripravo novega nacionalnega voznega reda smo med 
drugim pripravili bazo vseh avtobusnih postajališč ter analizo 
dnevnih migracij med slovenskimi občinami. Na podlagi števila 
dnevnih migrantov smo pripravili predlog minimalnega števila 
dnevnih povezav med posameznimi občinami. Na podlagi tega 
predloga in analize dosedanjega omrežja linij javnega potniškega 
prometa smo izdelali predlog novega slovenskega nacionalnega 
avtobusnega voznega reda, v prvi fazi za medregionalne in med- 
občinske linije. Za območje Savinjsko-šaleške regije bo prikazana 
analiza obstoječega javnega potniškega prometa. Pripravljeni bodo 
predlogi izboljšav na tistih območjih, kjer sedanji javni potniški pro- 
met ne dosega predlaganih minimalnih standardov dostopnosti. 
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Infarmacijske In komunikacijske 

fehnobglje; modni irend, 

razvojna priložnosi" ali nuja 

Inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij, Efenkova 61, Velenje 
stanko_blatnik@iyahoo.com 

Informacijsko komunikacijske tehnologije so vedno pomembnejše 
za gospodarski in družbeni razvoj določene lokalne skupnosti in 
vplivajo na celotno gospodarstvo in družbo. Te tehnologije so veliko 
prispevale k procesu globalizacije, zato jih obravnavano z vidika ne- 
varnosti in priložnosti. V svetu nastajajo tako imenovane inteli- 
gentne skupnosti, ki maksimalno uporabljajo informacijske in komu- 
nikacijske tehnologije za razvoj in povišanje kakovosti življenja. V 
ta namen predstavljamo izkušnje mest Telluride in San Diego iz 
ZDA ter Tranas iz Švedske. Kot slovenski primer obravnavamo 
projekt e-mesto Velenje. Tehnologija sama po sebi ne zadošča za 
gospodarski razvoj, zato jo kritično obravnavamo z naslednjih 
vidikov: miti in nerealna pričakovanja od informacijske družbe, 
vloga ustvarjalnosti in lokacije za gospodarski in družbeni razvoj 
in kako resnično izkoristiti tehnologijo za razvoj skupnosti. Pred- 
log, kako lahko s pomočjo informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij zgradimo ustvarjalno skupnost, ki skrbi za kakovost 
življenja svojih prebivalcev in zagotavlja trajnostni razvoj, je pred- 
stavljen na primeru Velenja. 

dr. STANKO BIATNIK 



Izbrane razvojne možnosH 

podeželja Zgornje 5avlnj5l<e 

doline 
dr. BARBARA LAMPIČ 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, Ljubljana 
barbara.lam pic@uni-lj. si 
mag. IRMA POTOČNIK SLAVIČ 
Filozofska fakulteta. Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, Ljubljana 
irm a.potocn ik@ff uni-lj.si 

Obstoječa vrednotenja podeželja v Sloveniji ugotavljajo, da se 
obravnavano območje sooča s številnimi omejitvenimi dejavniki (re- 
lief, nadmorska višina, naklon, demografski procesi, prometni 
položaj idr.). Posledično iz tega izhajajo večinoma neperspektivne 
razvojne strategije območja. Z analizo vitalnosti gospodinjstev bo 
ovrednoten demografski potencial, izpostavljeni bodo specifični 
lokalni in regionalni problemi podeželja. Opredeljeni bodo razvoj- 
ni potenciali in tiste razvojne usmeritve, ki temeljijo na obstoječem 
stanju, upoštevanju endogenih potencialov in državnih razvojnih 
usmeritev. 



Ekološko kmetavaoje kol" priložnosf" 

sooaravnega razvoja Zgoroje 

Saviojske in Šaleško dolino 

Naravne razmere in s tem pridelovalni pogoji so na območju Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline za kmetijstvo v večjem delu manj ugodni, 
kmetijstvo je ostalo pretežno ekstenzivno, nizkoproduktivno ter z 
vidika slovenskih razmer specifično. V zadnjih letih se vse večje 
število kmetij usmerja v sonaravnejše oblike kmetovanja, med 
katerimi je ekološko kmetijstvo najbolj sonaravno in trajnostno 
naravnano in ima za okolje t.i. varovalno funkcijo. Spodbujanje in 
razvoj ekološkega kmetijstva je v skladu z razvojnimi usmeritvami 
slovenske kmetijske politike pa tudi z vse bolj ekološko usmerjeno- 
stjo agrarne politike EU. Konec leta 2003 je bilo na območju vseh 
devetih občin preko 70 kmetij že usmerjenih v ekološko pridelavo, 
kar predstavlja dobrih 5 % vseh ekoloških kmetij v kontroli pa tudi 
5 % vseh ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč v Sloveniji. Pris- 
pevek želi prikazati specifične razmere v kmetijstvu celotne regi- 
je, regionalne razlike znotraj obravnavanega območja in predvsem, 
kakšne so naravne možnosti za nadaljnji razvoj ekološkega kme- 
tijstva skupaj z usmeritvami kmetovanja, ki so in bodo najbolj 
perspektivne. 

dr. BARBARA LAMPIČ 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, Ljubljana 

barbara, lam pic@uni-lj. si 



Naravne vrednote kol" del 

slrategye Irajnosteega razvoja 

- primer Solčavskega 

MARTINA PEČNIK 
Lepa Njiva 1, Šoštanj 
lepanji va @em ail. si 
AVGUST LENAR 
Logarska dolina d.o.o., Logarska dolina 9, Solčava 
logarska @siol. net 

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino RS, sistem var- 
stva naravnih vrednot in ukrepi ohranjanja biotske raznovrstnosti 
so glavni načini za doseganje ciljev ohranjanja narave. Ohranjena 
narava, smotrno izkoriščanje naravnih virov ter premišljenost pose- 
gov v okolje pa so osnova za vzpostavitev trajnostnega razvoja. Pris- 
pevek podaja vrednotenje naravne dediščine in njen razvojni pomen 
na primeru Solčavskega. Osnova vrednotenja je evidentiranje, temu 
sledi kategorizacija, določitev varstvenih ukrepov in pomenska raz- 
vrstitev glede na vsebino. Naslednji korak je vključevanje v razvoj- 
ni model, ki je zaradi usklajevanja posameznih gospodarskih področ- 
ij veliko težji. Model trajnostnega razvoja, ki se je z letom 1992 pričel 
v Krajinskem parku Logarska dolina in se danes razširja na Sol- 
čavsko, je posebnost tudi v okviru celotnega alpskega prostora. 



Analiza obstoječih režimov v 

predvidenem regijskem parku 

Kamniško-Savinjske Aipe 
MATJAŽ IIARMEL 

Oikos d. o. o. Svetovanje za razvoj, Jarška 30, Domžale 
matjaz.harm el@oikos. si 

JERNEJ STRITIH 
Oikos d. o. o. Svetovanje za razvoj, Jarška 30, Domžale 

j erne j. s tri tih ©oikos. si 
DUŠAN PRAŠNIKAR 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Linhartova 13, Ljubljana 
dusan.prasn ikar@Ijubljan o. si 

MATEJ OGRIN 
Oddelek za geografijo. Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 

mate j. ogrin @ff. uni-Ij. si 

Prispevek je posvečen pregledu aktivnosti za zavarovanje območ- 
ja Kamniško-Savinjskih Alp. Območje je predvideno kot območje 
naravnih vrednot državnega pomena in naj bi se zavarovalo kot 
regijski park. Ker so nedavne izkušnje z razglašanjem širših zava- 
rovanih območij v Sloveniji slabe, smo se odločili, da predlog razgla- 
sitve utemeljimo z analizo obstoječih režimov, ki bo omogočila 
utemeljeno razpravo o koristih in dodatnih omejitvah, ki naj bi jih 
prinesel predlagani park. Pobudo pri oblikovanju parka so prevzele 
lokalne skupnosti, ki so same določile zunanjo mejo območja. 

Znotraj opredeljenega območja je bila narejena analiza obstoječe 
rabe in varstvenih režimov. Namen je bil ugotoviti, kakšne spremembe 
v rabi oziroma v izvajanju aktivnosti bodo potrebne v primeru razgla- 
sitve zavarovanega območja. Pri analizi smo obravnavali podatke o 
obstoječi rabi tal, kjer smo opredeljevali kategorije skalovje, gozdovi, 
ekstenzivne kmetijske površine, intenzivne kmetijske površine ter 
območja poselitve. Gozdove smo dodatno razdelili na tiste, v katerih 
je predviden posek in tiste, kjer v gozdnogospodarskih načrtih sečnja 
ni predvidena - tu smo posebej opredelili še gozdne rezervate. Poleg 
teh informacij smo uporabili tudi podatke o vodovarstvenih in poplavnih 
območjih. 

Rezultati analize so pokazali, da so obstoječi režimi, ki veljajo pri 
gospodarjenju v tem območju, razen v omejenem številu primerov, že 
skladni z režimi v predvidenem zavarovanem območju. To kaže na 
dejstvo, da je za obravnavano območje značilna tradicija trajnostnega 
gospodarjenja lastnikov in upravljavcev, in na dejstvo, da je pomem- 
ben del območja že zavarovan kot gozdni rezervat ali vodovarstveno 
območje. Na podlagi rezultatov analize je bil oblikovan predlog razvoj- 
nih in varstvenih območij. Predvideni park kot celota ne bo zmanjšal 
obstoječih pravic domačega prebivalstva, mu bo pa ekonomsko koris- 
til s podporo obstoječim dejavnostim in z dejavnim upravljanjem obiska. 



Razvojne možmsh furizma v 

Šaleški dolini 

ZORAN PAVŠEK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje 
zoran .pavsek@erico. si 

Prodaja turističnih uslug v Šaleški dolini ne predstavlja večjega 
deleža dohodka v tem okolju, nedvomno pa bo njihovo razvijanje 
in trženje vedno pomembnejše, predvsem zaradi ustvarjanja novih 
delovnih mest. Če je pred desetletjem ali dvema turizem v Šaleški 
dolini veljal še za sanjarjenje, postaja danes vsakodnevna realnost. 
Pestrost pokrajine, termalna voda, intenzivne spremembe v bližnji 
preteklosti, zanimivi naravni in kulturni spomeniki ter razvita 
športna in rekreacijska infrastruktura so le nekatere sestavine in 
poteze Šaleške doline, ki omogočajo njeno turistično rabo. Zaradi 
energetike in industrije spremenjena in sanirana pokrajina je že 
sama po sebi vredna ogleda. Privlačnost se veča s Termami Topol- 
šica, z Muzejem premogovništva Slovenije, Muzejem na Velenjskem 
gradu, s Turistično rekreacijskim centrom Jezero, z okoljsko vzgo- 
jo na inštitutu ERICo Velenje ter s kulturnimi in športnimi priredit- 
vami. 

Vse to je v prid tezi, da lahko Šaleška dolina postane privlačen 
izletniški in počitniški cilj. Se je pa ob tem potrebno zavedati, da je 
grajenje turistične prepoznavnosti dolgotrajen proces. Predvsem v 
okolju, ki se je razvijalo zaradi povsem drugih dejavnosti, je pomanj- 
kanje tovrstne tradicije lahko velika ovira. Četudi dolina zaradi pre- 
mogovništva in energetike ni več tako močno obremenjena in one- 
snažena, veliki energetsko-industrijski objekti z visokimi dimniki ne 
delujejo najbolj privlačno. Poleg tega je skoraj ena tretjina ravnega 
dolinskega dna (6 km2) zaradi izkopavanja premoga ugreznjena, del 
ugreznine zasipavajo s pepelom in sadro iz Termoelektrarne Šoštanj. 
Kakovost vode v Velenjskem jezeru se je po ekološki sanaciji (izgrad- 
nji zaprtega krogotoka transporta pepela) sicer izboljšala, vendar v 
zadnjem času prihaja do ponovnih problemov (sulfatizacija, mikro- 
organizmi). V Družmirskem jezeru gladina vode zaradi tehnoloških 
potreb TEŠ lahko niha za več metrov. 

Od turizma ne smemo in ne moremo pričakovati preveč. Velenje 
in Šaleška dolina nista ne morje in ne Alpe. Vendar imamo v Šaleški 
dolini in Velenju že sedaj usposobljene ljudi, znanje, voljo in partner- 
stvo, ki zagotavljajo možnost, da območje postane prepoznavna turis- 
tična destinacija. 
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Lokalna Agenda 2 I - program 

udejanjanja Irajnoshega 

razvoja v MO Velenje 

Konec lanskega leta je bil na seji občinskega sveta sprejet osnutek 
celostnega Programa lokalne agende 21, ki poleg okoljskega obravna- 
va tudi gospodarsko in socialno področje. Za vse tri trajnostne in 
sonaravne temelje lokalne skupnosti so bili na podlagi ugotovljen- 
ega stanja obstoječih naravnih in družbenih razmer v občini (po- 
ročilo je po naročilu Urada za okolje in prostor MO Velenje izde- 
lal inštitut ERICo iz Velenja) izdvojeni glavni problemi po mnenju 
predstavnikov zainteresirane javnosti, Pri dokončnem oblikovanju 
trajnostnih ciljev mestne občine Velenje ter potrebnih ukrepov zanje 
so s strokovnimi mnenji sodelovali še člani delovnih skupin ter 
predstavniki različnih negospodarskih in gospodarskih panog. Kljub 
zatišju, ki vlada v slovenskem prostoru glede lokalnih agend, ter 
dejstvu, da se je zaradi zakonskih obvez večina občin odločila le 
za izdelavo lokalnega programa varstva okolja namesto integralnega 
pristopa k obravnavi posamezne lokalne skupnosti, ki ga ponuja 
zasnova lokalne agende, smo v Velenju prepričani, da smo s spre- 
jetjem Programa lokalne agende 21 naredili pomemben korak k 
uresničevanju in udejanjanju trajnostnega in sonaravnega razvoja 
mestne občine. 

MARKO VUČINA 
Urad za okolje in prostor v MO Velenje, Titov trg 1, Velenje 

marko.vucina@velenje.si 



Dzaveščanje mladine □ 

vredmlah prostora skozi 

proces izobraževanja 

POLONA DEMŠAR MITROVIČ 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 21, Ljubljana 
polona.demsar-mitrovic@gov.si 

Prostorsko načrtovanje kot proces smotrnega oz. trajnostnega na- 
črtovanja razvoja dejavnosti v prostoru ima izreden pomen za 
ohranjanje prostora kot omejene dobrine in za kvaliteto bivanja v 
tem prostoru. Geografija kot učni predmet v osnovni in srednjih 
šolah obravnava številne vsebine, ki se nanašajo na pojave in pro- 
cese na Zemljinem površju, vendar v učnih načrtih za osnovno in 
srednje šole ne zasledimo vzgojno-izobraževalnih ciljev, ki bi se 
nanašali na pomen prostorskega načrtovanja in vrednot prostora. 

Zato MOPE - Urad za prostorski razvoj načrtuje vrsto aktivnosti 
s področja izobraževanja osnovnošolske in srednješolske mladine o 
smotrnem ravnanju s prostorom. Namen teh aktivnosti je omogočiti 
razumevanje posledic načrtovanega in stihijskega razvoja v prostoru, 
seznaniti mladino o možnostih soodločanja pri prostorskem načrtovanju 
in na splošno privzgojiti pozitiven odnos do prostora. 

Če želimo prostorsko problematiko približati učencem, jo je potreb- 
no najprej predstaviti učiteljem. Zato je potrebno organizirati različne 
vrste izobraževanja za učitelje v obliki seminarjev in delavnic, kjer bodo 
strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja (Filozofska fakulteta 
- Oddelek za geografijo, Fakulteta za arhitekturo, Biotehniška fakulteta 
- Oddelek za krajinsko arhitekturo, MOPE - Urad za prostorski raz- 
voj) predstavili bistvene vsebine s področja prostorskega načrtovanja. 
Pripraviti je potrebno tudi tiskano publikacijo s prostorskimi vsebina- 
mi, ki bi lahko služila kot priročnik za učitelje in bi vsebovala poleg 
teoretičnega še praktični del s primeri posredovanja prostorskih vse- 
bin učencem v okviru raziskovalnih taborov, ekskurzij, raziskovalnih 
nalog in raziskovalnih projektov. Učitelji bodo namreč na najprimernejši 
zahtevnostni ravni posredovali te vsebine učencem in dijakom. 

Končni cilj vseh teh aktivnosti je permanentno izobraževanje 
mladih o prostorskem načrtovanju v okviru pouka geografije, kar 
pomeni, da je potrebno vključiti te vsebine v učne načrte. Zato je 
potrebno pripraviti strokovno utemeljen predlog, na osnovi katerega 
bo tem vsebinam ob prenovi učnih načrtov namenjenih nekaj ur pri 
pouku geografije. S tem bi veliko pridobila družba kot celota, saj s 
spodbujanjem zavedanja odgovornosti učenca/dijaka, da lahko prispeva 
k boljši ureditvi prostora, vzgajamo bodoče uporabnike oz. upravljavce 
prostora. 
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Naravoslovni dan - 

preobražena pokrajina 
BOJAN ŠPROGAR 

OŠ Trbovlje, Mestni trg 6, Trbovlje 
bojan. sprogar@guest. arnes. si 

Na OS Trbovlje vsako leto organiziramo naravoslovni dan o 
preobraženi p'okrajini, ki je nastala kot posledica delovanja člove- 
ka pri izkoriščanju naravnih in rudnih bogastev na območju občine 
Trbovlje. Naravoslovni dan organiziramo za 8. razrede 8-letne osnov- 
ne šole, kar je v skladu z učnim načrtom zemljepisa v osnovni šoli. 
Poteka vsako leto na območju rudarjenja, dnevnih kopov, odlagal- 
išča odpadkov in odlagališča elektrofiltrskega pepela. Naravoslov- 
ni dan smo organizirali tudi za Ljubljansko geografsko društvo (leta 
1993) in za učitelje študijske skupine Šmartno pri Litiji (leta 1997). 
Zaradi zahtevnosti terena pripravimo naravoslovni dan v lepem 
vremenu ob začetku ali koncu šolskega leta. 

Učni cilji naravoslovnega dne so: 
a) Spoznavanje degradacije naravnega okolja. 
b) Spoznavanje občine Trbovlje. 
c) Izkoriščanje rudnih in naravnih bogastev. 

Razpored dejavnosti in smer poti: 
a) OS Trbovlje - Cementarniški kamnolom Retje 

(ogled kamnoloma in odlagališča elektrofiltrskega 
pepela). 

b) Odlagališče elektrofilterskega pepela. 
c) Odlagališče smeti (ogled in pogovor o smetišču). 
d) Dnevni kop Lakonca (ogled dnevnega kopa Lakonca, 

pogozdovanje Bukove gore in nove deponije premoga) 
e) Dnevni kop Lakonca - OŠ Trbovlje 

(zaključek naravoslovnega dne). 
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Mednarodni srednješolski 

geografski časopis - primer med- 

narodnega povezovanja dijakov 

PETRA JESENEK 
Ulica heroja Jc vtiča 4, Maribor 
petra.jesenek@guest.arnes.si 

Današnjemu času pogosto pravimo medijski čas in zato je nujno, 
da se zavedamo pomena uporabe in izdelave medijev tudi pri pouku 
geografije. Šolski geografski časopis, ki ga učenci izdelajo samo- 
stojno, ob usmerjanju in pomoči učitelja, ima zelo velik pomen za 
njihov kognitivni, socialni in čustveni razvoj. Geografija nam z 
odprtostjo in širokim spektrom raziskovanja omogoča povezovan- 
je in sodelovanje z različnimi šolami. Tako lahko v mednarodnem 
projektu dve šoli sodelujeta in skupaj pripravita šolski geografski 
časopis. V mednarodnem projektu, ki smo ga izvajali leta 2003, je 
sodelovalo deset dijakov mariborske in deset dijakov frankfurtske 
gimnazije. Prvi mednarodni srednješolski geografski časopis je tako 
izšel junija 2003. Vsebuje uvodnik v nemškem in slovenskem jezi- 
ku, prispevke vseh dijakov razporejene v tematske sklope ter načrta 
mest Maribor in Frankfurt ob Majni. Prvotno sta sicer bila to dva 
ločena časopisa, ki pa smo ju kasneje tudi fizično združili z dvo- 
jezičnimi naslovi, podnaslovi in komentarji slik. Dijaki so predstavili 
nekatere geografske značilnosti svojega mesta in okolice, dodali 
slikovni in grafični material ter napisali povzetke prispevkov v 
nemškem ali angleškem jeziku. Pri tem delu je pomembna pove- 
zanost med dijaki, njihova priprava in prebiranje člankov, ki so jih 
napisali drugi. Dijaki v Mariboru so tako spoznali Frankfurt in 
življenje v njem skozi oči svojih nemških vrstnikov, dijaki v Frank- 
furtu pa so se seznanili z nekaterimi geografskimi značilnostmi 
Maribora in okolice na način, kot ga razumejo in doživljajo njihovi 
slovenski vrstniki. Takšno sodelovanje je pomembno za dijake, saj 
si oblikujejo odnos do dela, se uvajajo v timsko delo in medsebo- 
jno sodelovanje. Raziskujejo in spoznavajo različne geografske 
tematike, razvijajo sposobnost jezikovnega izražanja in uporablja- 
jo znanje iz različnih predmetnih področij. Mednarodno sodelovanje 
in povezovanje dijakov je pomembno tudi za šolo, učitelje in geogra- 
fijo. S tem se bogati geografsko znanje, poznavanje metodologije 
dela, prihaja do izmenjave izkušenj in vrednotenja prispevkov. Nave- 
zujejo se novi stiki, ki se lahko nadgradijo z nekajdnevno izmen- 
javo dijakov. Poleg tega pa je današnji svet, svet mednarodne men- 
jave znanj, informacij, dobrin in denarja, kar nam hkrati omogoča 
globlji pogled na izobraževalno geografijo pri nas in v tujini. 
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Nove poll do znanja - nove 

oblike akhvnosh za dijake 

Učni proces doživlja spremembe: vloga učitelja, vloga učencev, aktivnos- 
ti obeh, poti df) znanja in vrednote znanja se menjajo. Pouk je osre- 
dinjen na učenca, zato mora biti le-ta še bolj aktiven, saj aktivno delo 
izhaja iz učenja in učenje ga tudi pogojuje. Ali je tak pouk konstruk- 
tivistično naravnan? Konstruktivizem poudarja, da je učenje aktivni 
miselni proces, v katerem učenec sam konstruira svoje lastno znanje. 

Konstuktivistično naravnan pouk pomeni za učitelja in učence šte- 
vilne izzive. Učitelj omogoča učencu aktivnost, hkrati mu nalaga večje 
zahtevnosti. Učno aktivnost razvrstimo v tri temeljne oblike. Kako se 
oblikujejo aktivnosti dijakov, je odvisno od učitelja. Ta je moderator po- 
uka, ki ga lahko vodi po treh modelih: vodi ga sam, a učencu omogoči 
aktivnost v okviru smernic; vodenje ponudi učencu, ki ima svojo 
kreativnost; vodi ga po samostojnem učenčevem modelu, kar pomeni 
za učenca ustvarjalno pot. Prvi in drugi model nudita manjšo ali večjo 
možnost za kreativnost, tretji model pa predstavlja zahtevnejše oblike 
aktivnosti za učenca. 

Učenec ni nemi receptor, ampak aktivni člen v učnem procesu. 
Samostojno učenje pomeni za učenca, da ob pomoči vodenja samo- 
stojno pridobiva nova spoznanja, ki jih aplicira na nove primere. Kon- 
struktivizem zahteva aktivnega učenca, ki si svoje znanje gradi z last- 
nim naporom. Sodoben pouk spremljajo številni mediji. Uporabljamo 
jih za posredovanje znanj in informacij, za dvigovanje interesa in 
aktivnosti. Snov prikazana z mediji postane zanimiva. Učenci ne os- 
tanejo pasivni, ampak poskušajo biti zainteresirani, kritični in tudi 
aktivni. Snov ob sodobnih medijih je obsežnejša, saj jo bogatijo števil- 
ni podatki. Učenec mora najti med njimi bistvo, ki ga dojame in tudi 
osvoji. Strategija učenja je nova in poti do znanja so drugačne. Znan- 
je ni več sistem resnic, ki jih podaja učitelj, tudi ni to, kar je nakopičeno 
v tiskanih, elektronskih in drugih virih informacij, ampak znanje obstaja 
v vedno novi aktivnosti spoznavanja. 

Aktivnost učence vodi tudi v ustvarjalnost. Ustvarjalnost je izziv 
za tiste, ki hočejo več. Modeli pouka, po katerih učitelj vodi učni proces, 
so za dijake različno zahtevni, kar pogojuje dijakovo aktivnost in poti 
do znanja. S tem je podana možnost za njihovo ustvarjalnost, ki se veže 
na različno zahtevnost pouka. Osnovna ustvarjalnost se kaže npr. pri 
referatih in njihovih postrih. Mnogo zahtevnejša ustvarjalnost dijakov 
je potrebna za sodelovanje na različnih natečajih. Najvišjo stopnjo ust- 
varjalnosti pa dosežejo dijaki pri raziskovalnih nalogah in spremljajočih 
postrih. Kostruktivistično naravnan pouk odpira nove poti do znanja, 
nove vrednote znanja, ustvarjalnost dijakov, kar so potrebe in odraz 
sodobne šole in tudi sodobne geografije. 

dr. TATJANA FERJAN 
Srednja trgovska šola, Ljubljana, Streliška 19, Ljubljana 

iIonka.ferjan@mf. uni-Ij.si 



Ekskurzija v Jamo Pekel in 

Spodnja Savinjska dolina 
MOJCA KELBIČ 
Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška, Zolajeva 12, Maribor 
mojca.kelbic@volja.net 

Pri ekskurziji za gimnazijske maturante v okviru pouku geografi- 
je, želimo uresničiti cilje iz Predmetnega izpitnega kataloga za sploš- 
no maturo 2005. Geografsko ekskurzijo izpeljemo v zgodnjih jesen- 
skih mesecih zaradi obiska jame Pekel, rimske nekropole v Šem- 
petru in terenskih vaj. Pri ponavljanju snovi pri predmetu priprave 
na maturo iz geografije pa so veliko razumljivejše vsebine obče 
geografije. Dijaki zadostijo zahtevam po enakovrednem proučevanju 
družbene in fizične geografije. Pri izdelavi turističnega vodiča se 
pokaže njihova kreativnost in inovativnost. Zanimive postanejo 
predvsem vsebine fizične geografije, saj so jim v teoriji velikokrat 
nerazumljive. Na ekskurzijo se pripravijo s pomočjo delovnih lis- 
tov, ki jih delno rešijo doma, delno pa na terenu. 

Vsebina: 

Vsebine fizične geografije Št. ur 
Jama Pekel 1 
Terenske vaje prst in vodovje 2 
poročilo 1 
Fizična geografija skupaj 4 

Vsebine družbene geografije Št. ur 
Pokrajinski muzej Celje 2 
Rimska nekropola 1 
Poročilo v obliki turističnega 
vodiča Sp. Savinjske doline 1 
Družbena geografija skupaj 4 
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Razvojna raznolikost Zgornjesavinjske 

in SalEškE doline kot izhodišče za 

pripravo razvojnega programa 

Savinjsko-šaleske razvojne regije 

Nov predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvo- 
ja, ki ga je Vlada Republike Slovenije že sprejela in posredovala v 
sprejem Državnemu zboru, opredeljuje razvojne regije kot tiste pro- 
storske enote, za katere se bodo pripravljali regionalni razvojni pro- 
grami. Glede na sprejeti predlog zakona se bo dosedanja Savinjska 
(statistična/programska) regija razdelila na dva dela. Severozahodni 
del nekdanje Savinjske programske regije bo v skladu z načeli slo- 
venske regionalne politike pripravljal svoj regionalni razvojni program. 

Savinjsko-šaleška razvojna regija bo prostorsko in prebivalstveno 
sodila med manjše regije. To pa ne pomeni, da je regija razvojno 
homogena. Prav nasprotno. Analiza prednostnih območij delovanja 
dosedanje slovenske regionalne politike kaže, da je regija razvojno 
izrazito heterogena. Sestavljata jo dve subregiji s popolnoma različni- 
mi razvojnimi problemi. Zgornja Savinjska dolina se uvršča med manj 
razvita problemska območja. V nasprotju z njo sta za Šaleško dolino 
značilna demografska in gospodarska koncentracija ter relativno ugoden 
regionalni razvoj. 

Regionalni razvojni problemi so ključni element priprave regio- 
nalnega razvojnega programa. Pri načrtovanju učinkovitejšega spodbu- 
janja skladnega regionalnega razvoja v Savinjsko-šaleški razvojni regi- 
ji je zato nujno potrebno upoštevati razvojno dvojnost regije. To pa 
postavlja pred pripravljavce razvojnega programa svojevrsten izziv, na 
katerega je mogoče ustrezno odgovoriti znotraj koncepta slovenske 
regionalne politike. 

wag. SIMON KUŠAR 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, Ljubljana 

simon.kusar@ff uni-lj.si 



Prostorsko plaoiraoje na 

rogiooalni ravni 
mag. HELENA ŠOLAR 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 21, Ljubljana 
helena. solar&go v si 

V prispevku so navedeni in utemeljeni razlogi za ponovno uvel- 
javitev prostorskega planiranja na regionalni ravni skozi regionalne 
zasnove prostorskega razvoja (regionalne zasnove), ki jih v slovenski 
sistem prostorskega planiranja uvaja novi zakon o urejanju prostora. 
V okviru prostorskega planiranja na državni ravni je na kratko pred- 
stavljena Strategija prostorskega razvoja Slovenije, ki podaja okvir 
za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usme- 
ritve za razvoj v širšem evropskem prostoru. 

Osrednji del prispevka je namenjen prostorskemu planiranju na 
regionalni ravni. Predstavljeni so razlogi za pripravo, postopek priprave 
in sprejemanja in zasnova vsebine regionalnih zasnov prostorskega 
razvoja, ki je odvisna od okolja in prostora, ki ga pokriva ter od pro- 
storskih, ekonomskih in socialnih potreb ljudi, ki živijo na območju 
regionalne zasnove. V nadaljevanju prispevka je predstavljena regio- 
nalna zasnova prostorskega razvoja za Savinjsko statistično regijo, ki 
je ob upoštevanju prostorskih problemov in primerjalnih prednosti regije 
pripravljena kot integralni razvojni dokument, katerega cilj je omogočiti 
regiji prostorske možnosti za nadaljnji razvoj ter enakovredno in 
enakopravno vključevanje v širši prostor. 

V zaključku so navedena še nekatera pomembnejša odprta vpraša- 
nja in pričakovani problemi, ki so neposredno povezani s pripravo 
regionalnih zasnov prostorskega razvoja. 
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Okoljska sanacija in razvojni 

načrti TermaelekrtarnE Šošfenj 

mag. UROŠ KOTNIK 
Termoelektrarna Šoštanj, Cesta Lole Hiba rja 18, Šoštanj 

uro s. rotnik@te-sostanj. si 
MOJCA ŽEVART 

ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje 
mojca.zevart@erico.si 

Vsaka masovna produkcija nujno vpliva na okolje, tako tudi prido- 
bivanje elektrike v šoštanjski termoelektrarni. Če dejavnost obravna- 
vamo z vidika trajnostnega razvoja, moramo zajeti vse komponen- 
te tega razvoja, torej poleg okoljskega vpliva ocenjujemo tudi go- 
spodarski in socialni (predvsem zaposlitveni) vpliv. Termoenerge- 
tika v Šaleški dolini ima stoletno tradicijo. Do druge polovice pet- 
desetih let prejšnjega stoletja so v Velenju proizvajali manjše količine 
elektrike, leta 1956 pa je pričela obratovati šoštanjska elektrarna, 
ki je pomembna za celotno slovensko oskrbo z energijo. TES za 
lokalno okolje ves čas predstavlja zaposlitveno središče in pomem- 
ben vir dohodka, hkrati pa seveda tudi vir onesnaževanja okolja. 
Kakor se je večala zmogljivost elektrarne, tako so se stopnjevali tudi 
vsi našteti vplivi. V drugi polovici osemdesetih let 20. stol. je bilo 
onesnaževanje okolja tako močno in obsežno, da je (poleg drugih 
posledic) postalo tudi glavni omejitveni faktor proizvodnje elektrike. 
V devetdesetih so se tako precej posvečali projektom, vezanim na 
ekološko sanacijo, ki je bila leta 2000 z izgradnjo naprave za 
razžveplanje dimnih plinov na največji proizvodni enoti, V bloku, 
v večji meri zaključena. 

Proizvodnja električne energije v šoštanjski elektrarni je zdaj 
okoljsko dosti bolj sprejemljiva, čeprav pridobivanje elektrike iz fosil- 
nih virov nikakor ni trajnostna dejavnost. Da pa bi se »trajnosti« bolj 
približali, v termoelektrarni načrtujejo tudi plinske turbine. To bo 
povečalo njeno učinkovitost, zmanjšala se bo poraba premoga, ostala 
pa bo osnova za nadaljnje pridobivanje dohodka in zaposlovanje. 

mag. EMIL ŠTERBENK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave. Koroška 58, Velenje 

emil.sterbenk@erico.si 



Vloga Gorenja v razvoju 

Šaloške dolino 

mag. MARIJAN PENŠEK 
Gorenje, d. d., Velenje, Partizanska 12, Velenje 
marijan.pensek&gorenje. si 

Gorenje je vse od svojega nastanka pred 54 leti tesno povezano z 
okoljem, v katerem posluje. Glavna dejavnost Gorenja, proizvodnja 
gospodinjskih aparatov, ki danes predstavlja skoraj 80 % prometa 
Gorenja, se je razvijala izključno v Velenju. Iskanje sožitja med 
ekonomsko rastjo podjetja, skrbjo za okolje in pa skrbjo za zapo- 
slene ter njihove družinske člane je bilo ena temeljnih poslanstev 
Gorenja že takrat, ko takemu načinu razmišljanja v svetu še niso 
posvečali veliko pozornosti in je bil ekonomski vidik v podjetjih 
daleč pred vsemi drugimi. Globalizacijski procesi v branži, pri 
dobaviteljih, kapitalu in znanju, vstop Slovenije in drugih držav v 
EU ter prodor konkurence z daljnega vzhoda so samo nekateri 
izzivi, s katerimi se Gorenje spoprijema v zadnjem obdobju. Uravno- 
teženi razvoj je v tako turbulentnem obdobju toliko bolj pomemben 
in je prav gotovo bistven za dolgoročno stabilnost podjetja, kljub 
temu da kratkoročno ne da vedno najboljših ekonomskih učinkov. 

Gorenje je zaključilo zelo intenziven investicijski ciklus v nove 
izdelke, opremo, tehnologije in v distribucijsko prodajne centre ter 
pri tem upoštevalo najzahtevnejše evropske standarde s področij 
okolja, varstva pri delu ter požarne varnosti, istočasno pa se je 
uporaba naravnih virov pri proizvodnji bistveno zmanjšala. Sami 
izdelki so oblikovno in funkcionalno vrhunski, poleg tega pa so vr- 
hunski tudi z vidika porabe vode in energije ter izdelani tako, da 
je njihova reciklaža po poteku njihove življenjske dobe izredno 
enostavna. Take proizvode lahko proizvajajo le motivirani ter stro- 
kovno usposobljeni kadri, zato posvečamo posebno pozornost pre- 
ventivnim dejavnostim in stalnemu izobraževanju na strokovnem 
področju preko načrtnega in sistematičnega opredeljevanja znanj 
ter tudi na širšem kulturnem področju v obliki kulturnih prireditev, 
pogovorov, okroglih miz in predavanj. Na tak način gradimo 
poslovno identiteto, ki se preko zaposlenih, poslovnih partnerjev in 
lastnikov prenaša v ožji in širši družbeni prostor, omogoča njihovo 
zadovoljstvo ter dolgoročno stabilnost Gorenja. 



Trajnosha in sonaravna raba 

vodnih virov v porečju Pako 

Porečje Pake je s svojimi 210 km2 za slovenske razmere relativno 
majhna ozemeljska enota, a kljub svoji majhnosti zelo pomembna 
za slovensko gospodarstvo. V velenjskem premogovniku nakoplje- 
jo večino slovenskega premoga, v šoštanjski termoelektrarni proiz- 
vajajo dobro četrtino slovenske električne energije. Gorenje pa je 
naš najpomembnejši proizvajalec bele tehnike ter največji neto 
izvoznik. Naštete dejavnosti so nakopičene na malo obsežnem 
ravninskem dnu Šaleške doline, območju srednjega toka Pake. 
Vključno s terciarnimi in kvartarnimi dejavnostmi ter z mestnimi 
in urbaniziranimi naselji potrebujejo za svoj obstoj in delovanje 
vodo. Paka spada med manjše slovenske vodotoke in je za tako 
intenzivno rabo absolutno premalo vodnata. Ugrezninska jezera 
sicer vsebujejo velike vodne zaloge, vendar petrografska zgradba 
onemogoča večja nihanja gladine jezer, tako da jih je le v manjši 
meri mogoče uporabljati kot akumulacije. Sredi osemdesetih let prej- 
šnjega stoletja je bila kakovost Pake zelo slaba, največje med jez- 
eri, Velenjsko, pa je bilo povsem onesnaženo in brez živih orga- 
nizmov. Od sprejetja sanacijskega programa leta 1994 ter ob njegov- 
em uresničevanju se je stanje obeh vodnih teles izboljšalo, a se po 
letu 2001 zopet slabša. Vzrok temu je širjenje kanalizacijskega si- 
stema ob nedograjeni centralni čistilni napravi ter preveliko 
onesnaževanje iz pojezerja. Z dogradnjo čistilne naprave leta 2006 
se bo kakovost Pake izboljšala, za izboljšanje jezer pa bo potrebno 
zmanjšati onesnaževanje iz ploskovnih virov, saj so kanalizacijski 
sistemi v pojezerjih že večinoma zgrajeni. 

mag. EMIL ŠTERBENK 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje 

emiI.sterbenk@erico.si 



Mrežna zasnova lokalnega 

gospodarsk/a: orimer Velenja 

JANEZ NAKED 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 
janež.nared@zrc-sazu.si 

V prispevku želimo na primeru Velenja ugotoviti, ali je lokalno 
gospodarstvo vpeto v sodobne tokove mrežnega povezovanja ali pa 
mu uspešnost zagotavljajo le posamezna večja ter v državnem in 
v evropskem merilu pomembnejša podjetja. Če primerjamo razvi- 
tost občine Velenje s preostalo Slovenijo, lahko hitro ugotovimo, da 
je relativno dobro razvita. Zaznamuje jo zelo visoko število delovnih 
mest na 1000 prebivalcev, s čimer predstavlja pomembno zapos- 
litveno središče. Prav tako ima nadpovprečno tudi bruto osnovo za 
dohodnino na prebivalca, kar kaže na to, da so delovna mesta v 
občini razmeroma kvalitetna, obenem pa to omogoča tudi ugoden 
nadaljnji razvoj občine, saj je prav dohodnina temeljni vir njenih 
razvojnih sredstev. Velika gostota prebivalstva lahko prispeva k 
hitremu pretoku informacij in s tem ob ustrezni izobraženosti k večji 
inovativnosti, ki je za sodobni gospodarski razvoj ključni dejavnik. 
V naraščajočem globaliziranem gospodarstvu so ekonomske mreže 
vse bolj pridobile na pomenu. Poleg nadnacionalnih povezav so vse 
bolj pomembne tudi povezave na regionalnem nivoju, ki imajo 
zaradi prostorske bližine podjetij številne prednosti na trgu. 

Mrežo lahko opišemo kot skupno delo akterjev, ki imajo enake 
ali podobne cilje, niso povezani v hierarhični sistem in delujejo na 
podlagi zaupanja. V mreži podjetij sodelujejo izključno gospodarski 
subjekti, ki so povezani zato, ker pričakujejo od tega formalno ali 
neformalno izmenjavo različne vsebine med udeleženimi partnerji, ki 
prinaša pozitivne materialne ali nematerialne dobičke (dosežke) bodisi 
mreži kot celoti, bodisi posameznemu podjetju. Pri tem prihaja do 
skupnega sodelovanja, kot tudi do medsebojne konkurence. 

Vpetost v mrežo podjetij se je v preteklosti izkazala kot zelo 
obetavna oblika gospodarskega povezovanja, pri čemer se izboljša 
gospodarski položaj celotnega regionalnega/lokalnega gospodarstva, s 
tem pa tudi blaginja tam živečega prebivalstva. Zaradi vseh prednos- 
ti, ki jih tovrstno povezovanje prinaša, je postalo grozdenje podjetij ena 
ključnih razvojnih strategij, tako ožje z vidika gospodarskega razvoja 
kot tudi širše z vidika regionalnega razvoja. 



Regionalna agenda 2 I 

kol" razvojni izziv 
dr. ANA VOVK KORŽE 

Oddelek za geografijo, Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška 160, Maribor 
ana. vovk&uni-mb. si 

Spoznanje, da kvaliteta življenja ni odvisna le od materialnih dobrin, 
ampak tudi od kvalitete naravnih pogojev kot so zrak, voda, prsti 
in ohranjenost oz. vitalnost vegetacije, je sprožilo zanimanje širše 
javnosti za okolje. Zlasti se je izkazal pomen lokalnih skupnosti pri 
doseganju globalnih ciljev. Vse pomembnejše postajajo regije, ki s 
povezovanjem občin in mest pripravljajo Regionalne agende 21 (RA). 
Te so v osnovi enake kot Lokalne agende 21, le da se nanašajo na 
večje območje, zato so postavljeni cilji širšega družbenega pome- 
na. Skrb za izdelavo lokalnih in regionalnih agend so prevzele 
države sopodpisnice trajnostnega razvoja. V Agendah 21 se izrazi- 
to kažejo posebnosti regij, ki jih je nujno treba upoštevati pri 
načrtovanju trajnostnega regionalnega razvoja. Regionalna agenda 
21 (RA 21) postaja v tujini aktualni pristop pri celostnem načrtovanju 
varovanja okolja in življenja s poudarkom na trajnostnem sonara- 
vnem razvoju. V prispevku bodo prikazana izhodišča RA 21, ki 
do sedaj v Sloveniji še niso dobro poznana. Posebna pozornost bo 
namenjena prikazu kazalcev, ki bi jih lahko uporabili pri pripravi 
RA 21 za regijo SAŠA. Ker je kazalcev več vrst, se bomo osredo- 
točili na kazalce trajnostnega razvoja in jih tudi ovrednotili. 
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Inferreg III B - Iransnadonalno 

sodelovanje za zagolavljanje 

Irajnoshega razvoja 

mag. AŠA MANSOOR 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Dunajska 21, Ljubljana 
asa. mansoor@gov si 

INTERREG III je pobuda Evropske unije, ki zadeva transevropsko 
sodelovanje, katerega cilje in pravila definirajo smernice EU. Njegov 
poglavitni cilj je spodbujanje harmoničnega in uravnoteženega raz- 
voja evropskega ozemlja, kjer nacionalne meje ne bi več predstav- 
ljale ovire združevanju in razvoju. V okvirih te pobude je na voljo 
financiranje za projekte in ukrepe, ki ustrezajo pogojem program- 
ov. INTERREG III poteka v letih 2000 - 2006, projekti pa naj bi se 
zaključili do leta 2008. 

Pobuda INTERREG III se deli na programe A, B in C: 
• INTERREG III A spodbuja integrirano čezmejno sodelovanje. 
• INTERREG III B zadeva transnacionalno sodelovanje na po 

dročju prostorskega razvoja. 
■ INTERREG III C izboljšuje in vzpodbuja medregionalno 

sodelovanje. 

Slovenija je vključena v dve izmed enajstih INTERREG III B 
območij in sicer v Program za območje Alp, kjer sodeluje s šestimi 
alpskimi deželami, ter v Program CADSES, v katerega se vključuje še 
sedemnajst držav iz srednje, jadranske, podonavske in jugovzhodne 
Evrope. Referat bo predstavil program INTERREG III B: prioritete 
programa, osnovna načela delovanja, glavne cilje programa, način 
priprave transnacionalnega projekta, glavna telesa programa in način 
odločanja o projektih, končne koristnike in glavne dokumente ... V 
članku je predvidena predstavitev primera dobre prakse sodelovanja 
slovenskih partnerjev v transnacionalnem INTERREG III B projektu. 
Izbrani projekt je projekt »Revitamin«, v katerem kot slovenska part- 
nerja nastopata Mestna občina Velenje in Regionalna razvojna agen- 
cija za Savinjsko - Šaleško regijo. Projekt se ukvarja s problemom 
degradirane rudarske pokrajine in njenim prestrukturiranjem tako z 
vidika okolja kot z vidika zagotavljanja dejavnosti, ki bi regijo naredile 
bolj konkurenčno in prepoznavno. 



Nekafere uveljavljene metode 

karh'ranja ranljlvosll (kraških) 

vodonosnikov 

Kraški vodonosniki so zaradi specifičnih lastnosti (tanka zaščitna 
plast prsti, razpršeno in točkovno napajanje skozi vrtače, brezna 
in ponori, koncentriran odtok vode v epikraški in vadozni coni) v 
primerjavi z ostalimi izredno občutljivi na onesnaženje. Zaradi 
velike prepustnosti matične kamnine in velike hitrosti pretakanja 
voda onesnažila zlahka dosežejo zaloge podzemne vode. Sposob- 
nost filtracije je majhna, velika pa je nevarnost razširitve onesna- 
ženja daleč stran od vira. 

Poglobljene in temeljite raziskave so pogoj za varovanje tako 
občutljive pokrajine. V ta namen se je v zadnjih letih uveljavila priprava 
kart oziroma ocen ranljivosti kraških vodonosnikov ali kraških vodnih 
virov. Z izjemo nekaterih raziskav v Sloveniji kompleksnih analiz 
ranljivosti (kraških) vodonosnikov ne poznamo, medtem ko je v tujini 
že razvitih nekaj metod, ki se pri aplikacijah skušajo prilagajati hidro- 
geološkim posebnostim posameznih ocenjevalnih območij. 

Ranljivost vodonosnika je relativna lastnost brez dimenzij in ni 
neposredno merljiva. Zato obstaja več različnih metodologij kartiran- 
ja ranljivosti (kraških) vodonosnikov. Najbolj pogosto uporabljene 
metode so EPIK (Doerfliger, Zwahlen, 1997), SINTACS (Civita, de Maio, 
1997), PI (Goldscheider s sodelavci, 2000), VULK (Jeanin s sodelavci, 
2001), Euporean Approach (Zhwalen, 2003) in druge. 

Ločimo numerične modele in statistične metode ocenjevanja 
ranljivosti podzemnih voda ter sistem ocenjevanja in obteževanja 
parametrov. Najbolj pogoste so kvantitativne metode in tehnike ovred- 
notenja in prekrivanja parametrov. Karte s prostorsko mrežo podat- 
kov (rastrski, vektorski prikaz) o geologiji, pedologiji, vegetaciji, hidro- 
grafski in cestni mreži, urbanih površinah in podobne, so združene in 
tako predstavljajo rezultat - ranljivost vodonosnikov. 

NATAŠA RAVBAR 
Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna 

natasa.ravbar@zrc-sazu.si 



Vpliv planinskih koč Slovanye 

na okoljE 

BOŠTJAN MAJERIČ 
Čentiba 72, Lendava 
bostjan.majeric@voIja.net 

Vpliv planinskih koč na okolje lahko ugotavljamo na več načinov. 
Za natančno določanje vpliva koče na okolje bi bile potrebne na- 
tančne analize (geološke, geomorfološke, hidrološke, biološke 
Sam sem se omejil na potencialni vpliv koč na okolico (hrup, 
odpadki, plini, odpadne vode] in na oceno trenutnega stanja planin- 
skih koč z vidika ekološke infrastrukture. Na podlagi podatkov, ki 
sem jih pridobil iz Planinskih vestnikov, objav izsledkov podobnih 
raziskav po Evropi in v Triglavskem narodnem parku, ter analiz 
morebitnih vplivov planinskih postojank na vodne vire, sem izde- 
lal anketo, ki sem jo poslal planinskim društvom, upravljavcem 
planinskih koč. 

V anketo je bilo zajetih 122 planinskih koč. Rezultate lahko 
strnemo v nekaj najpomembnejših ugotovitev: Glavni vir hrupa v 
visokogorju so helikopterji, v nižjih predelih pa so glavni viri hrupa 
radijski sprejemniki in promet. Lažji dostop in bližina naselij sta de- 
javnika, ki močno vplivata na razvoj prometa, ki je v okolici planin- 
skih koč. Glavna vira onesnaževanja ozračja sta promet in kurjava, 
najbolj neposreden vpliv na okolje pa imajo odpadne vode. Nekaj 
podatkov o analizah odpadnih voda planinskih koč sem dobil od 
Planinske zveze Slovenije kjer so mi posredovali tudi podatke o delo- 
vanju čistilnih sistemov in sanaciji nekaterih planinskih koč. 



Lashosh In kakovosl" vode 

zgornjega taka reke Bohe 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je pomen reke Sotle kot 
mejne črte še povečal. Sotla sedaj omejuje veliko večjo politično tvor- 
bo, ki daje velik pomen obmejnemu nadzoru. Hkrati daje zako- 
nodaja Evropske unije velik pomen ohranjanju in varovanju vod- 
nih virov. Zato se je zanimivo seznaniti, kakšno je danes stanje 
zgornjega toka reke Sotle. V predavanju bodo predstavljene naravno- 
geografske in družbenogeografske značilnosti zgornjega toka reke 
Sotle ter lastnosti in kakovost vode (fizikalne, kemijske in biološke 
značilnosti). 

Meritve lastnosti in kakovosti vode reke Sotle opravljajo na vo- 
domerni postaji Rakovec. Ta vodomerna postaja se nahaja blizu izliva 
Sotle v Savo in zajema celotno porečje Sotle, kar znaša precejšnjo 
dolžino vodotokov. Zaradi tega je potrebno za ugotavljanje lastnosti in 
kakovosti vode v zgornjem toku opraviti meritve že prej, najbolje kar 
na območju zgornjega toka. Ko omenjamo lastnosti vode, mislimo 
najprej na samo strugo, pri kateri nas zanimajo oblika, padec vodnega 
toka, hitrost vodnega toka, vodni tovor, lebdeči material v vodi, strmi- 
na rečnega brega, prerez struge in korita ter prestavljanje struge. Glede 
same vode pa nas zanimajo temperatura, barva, bistrost, vonj vode, 
prisotnost fosfatov in dušikovih spojin, trdota vode, pH in raztopljen 
kisik v vodi. Pokazatelj kakovosti vode so lahko tudi živa bitja v njej 
in ob njej. Metodološki pristop je interdisciplinaren, saj prikaže fizikalne, 
kemijske in biološke lastnosti vode. Lastnosti in kakovost vode vzročno 
pojasnijo naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti območ- 
ja, po katerem reka teče. 

KLEMEN PRAH 
I. osnovna šola Rogaška Slatina, Kidričeva 24, Rogaška Slatina 

klemen.prah@guest. arnes. si 



Dgrožemsl" Zgornje Savinjske 

doline zaradi recenhih 

geomorfnih procesov 

mag. BLAŽ KO MAC 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 
blaz. komac@zrc-saz u. si 
dr. KAREL NATEK 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, Ljubljana 
karel.natek@guest.arnes.si 
MARTINA PEČNIK 
Lepa Njiva 1, 3325 Šoštanj 
lepanji va @em aH. si 
MATIJA ZORN 
Geografski inštitut Antona Mehka ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 
m a ti j a. zorn @zrc-saz u. si 

Intenzivni geomorfni procesi, kot smo jim bili priča v Zgornji Savin- 
jski dolini novembra 1990, niso v pokrajini nobena redkost, saj so 
sestavni del nenehnega preoblikovanja gorskih in hribovitih pokrajin. 
Ljudje takšne procese pogosto dojemamo kot »katastrofalne«, saj na- 
ravne ujme človeka močno prizadenejo, hkrati pa zelo nepremišljeno 
posegamo v potencialno nevarna območja, na primer vršaje, saj pre- 
vladuje mišljenje, da je s tehničnimi sredstvi mogoče obvladati naravne 
procese in preprečiti uničenje zgrajenega. Zaradi vse več človekovih 
posegov v vzpeti svet vse pogosteje prihaja do konfliktov med člove- 
škimi interesi in pobočnimi procesi, ki jih človek razume kot naravne 
nesreče. Povečal se je tudi obseg škode. Ker naravnih procesov ne 
moremo preprečiti, se jim moramo na čim ustreznejše načine prila- 
goditi oziroma se izogibati najbolj dinamičnim območjem. Primer pri- 
lagoditev v Zgornji Savinjski dolini so med drugim samotne kmetije 
s svojimi zemljišči, ki so v veliki večini primerov uspele najti območ- 
ja z nižjo stopnjo ogroženosti zaradi geomorfnih procesov. 

Prilagoditev naravnim danostim je močan omejitveni dejavnik 
razvoja, saj omejuje »uporabljiv« prostor na obrobja dolin in stabilne 
dele pobočij, vse ostalo pa je zaradi recentnih geomorfnih procesov 
ogroženo območje, v katerega se sme posegati le omejeno in pod 
določenimi pogoji. 

Karte ogroženosti so ena od ključnih podlag za ravnanje s 
prostorom in uspešno varovanje pred naravnimi nesrečami. Prikazuje- 
jo, v kolikšni meri ter s strani katerih naravnih procesov so ogrožena 
naselja, obdelovalne površine, infrastruktura ipd. Pri njihovi izdelavi je 
potrebno upoštevati zlasti kamninsko zgradbo, naklon površja, ukriv- 
ljenost površja, potresno aktivnost območja, maksimalne 24-urne pada- 
vine in rabo tal. Naš prispevek je do neke mere tudi dopolnitev že 
izdelane karte ogroženosti pred zemeljskimi plazovi v Zgornji Savinjski 
dolini. S takšnimi kartami se sicer ne moremo v celoti izogniti prihod- 
njemu razdiralnemu delovanju narave, lahko pa z njimi bistveno zmanj- 
šamo njihove posledice in s tem prispevamo k uveljavitvi paradigme 
trajnostnega razvoja pokrajine, obenem pa v načrtovanje nadaljnje rabe 
prostora vnesemo že pridobljene in v pokrajini prisotne tradicionalne 
načine prilagajanja človeka ne vedno prijaznim naravnim silam. 



Naravmgeografeke značilnosfi 

ledenika pod Skuto v Kamniško- 

Savinjskid Alpad in njegovo 

koledanje v zadnjem desedetju 

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, Ljubljana 
miha.pavsek@zrc-sazu.si 

Ledenik pod Skuto je poleg Triglavskega ledenika najbolj jugovzhod- 
no ležeči ledenik v Alpah. Ker je na razmeroma nizki nadmorski 
višini (2020-2120 m) je še posebej občutljiv na podnebne spre- 
membe in kot tak tudi njihov kazalec za širše območje. Kljub temu, 
da leži na »gorenjski« strani Kamniško Savinjskih Alp je deležen 
pozornosti tudi z njihove »štajerske« strani. Zaradi bližine je bil že 
od nekdaj predmet zanimanja tudi med geografi, saj gre za pomem- 
ben objekt naše hidrološko-geomorfološke naravne dediščine. Redne 
meritve na ledeniku opravljajo sodelavci Geografskega inštituta 
Antona Melika ZRC SAZU potekajo že skoraj 60 let, natančneje od 
leta 1946. 

Ledenik pod Skuto, katerega obseg je bil leta 1950, torej kmalu 
po začetku meritev 2,80 ha, je še leta 1997 meril 1,55 ha, ob zadnji 
geodetski izmeri v lanskem letu pa le še 0,73 ha, s čimer je prevzel 
primat Triglavskemu ledeniku (0,69 ha). Še bolj se je spremenila njegova 
debelina. Nekdaj je bilo njegovo površje nekaj deset metrov nad dana- 
šnjim, ko debelina ledenika nikjer več ne presega petih metrov. Pri 
življenju ga ohranja predvsem njegova osojna lega, saj leži v strmem 
(ponekod je naklon prek 40°) zatrepu s treh strani z ostenjem obdane 
krnice nad Ledinami. Krnica je odprta le proti severovzhodu, zato je 
večji del leta v senci. Napajajo ga predvsem snežne padavine, na nekaj 
mestih pa tudi snežni plazovi. 

Ledenik je večji del leta prekrit s snegom, proti koncu poletja pa 
je njegova površina delno ali v celoti razgaljena. Takrat lahko opazu- 
jemo nekatere ledeniške pojave kot so ledeniške razpoke, grbine, luknje 
(lonce), vrata, firnski in ledeniški led ter druge. Na ledenik neprestano 
padajo manjši ali večji kamninski delci, še posebej iz prepokanega 
rdečkastega severovzhodnega dela ostenja. Zato je velik del površine 
pogosto pod gruščem, kamenjem in manjšimi skalnim bloki. Stanje in 
obseg ledenika ter ledeniški in obledeniški pojavi so zelo odvisni od 
vsakoletnih vremenskih razmer v snežni in kopni polovici leta ter 
odnekaterih drugih naravnogeografskih sestavin, ki vplivajo na razmere 
v redilni in talilni dobi. Hitro upadanje od 1994 dalje se je na prelomu 
stoletja prehodno upočasnilo, zadnja leta pa se nadaljuje z nezmanjšano 
močjo. Na nekaterih delih je ledenik že povsem razkosan, kar omogoča 
še hitrejše krčenje. Procesi in stanje ledenika so le del normalnega 
naravnega dogajanja, predvsem podnebnih sprememb v daljšem ča- 
sovnem obdobju. To se je domnevno začelo pred nekaj stoletji, ko je 
začel ledenik nastajati in se bo po vsej verjetnosti končalo v nasled- 
njem desetletju, ko bo ledeniška krpa izginila. 

mag. MIHA PAVŠEK 



Mezoklimateke razmere 

Šaleške doline in mesha klima 

Velenja 

ANDREJA KONOVŠEK 
Lokovica 61, Šoštanj 
andTeja.konovsek@sostanj.net 

Prispevek obravnava klimatske razmere Šaleške doline in njenega 
obrobja ter mestno klimo Velenja. S pomočjo podatkov avtomatske 
meterološke postaje Velenje in merilnih postaj Ekološko-informa- 
cijskega sistema TE Šoštanj in Elektroinštituta Milan Vidmar (postaje 
v Šoštanju, Topolšici, Zavodnjah, na Velikem vrhu, Graški gori ter 
mobilne postaje) smo predstavili mezoklimatske razmere obravna- 
vanega območja. Nadalje smo iskali odgovor na vprašanje ali Ve- 
lenje vpliva na nastanek mestnega toplotnega otoka. Analizirali smo 
temperaturne in vetrovne podatke za postaji Šoštanj ter obe postaji 
v Velenju. Hkrati smo v enoletnem obdobju opravili 13 maršrutnih 
meritev temperatur v samem mestu in neposredni okolici. Izbrali 
smo dve najbolj tipični situaciji in s pomočjo karte prikazali, da 
Velenje tvori toplotni otok ter kolikšna sta njegov obseg in inten- 
ziteta. 



Hidrogeogralija Šaleške in 

Zgornjesavinjske doline 

Zgornjesavinjska in Šaleška dolina pripadata porečju Savinje. 
Območje obeh regij je geološko zelo pestro sestavljeno, od popol- 
noma nepropustnih kamnin do krasa in aluvialnih prodnih akumu- 
lacij, ki vplivajo tudi na obnašanje pretokov voda. Poleg tega je na 
področju Šaleške doline zelo velik »lokalni« vpliv človeka na tekočo 
vodo. 

Na obeh območjih državni hidrološki monitoring količin zajema 
deset vodomernih postaj, od teh šest z nizom podatkov vse od šest- 
desetih let naprej. Članek obravnava predvsem pretoke rek v tem ob- 
dobju, njihove značilnosti, spremembe v pretočnih režimih in trende, 
ki so posledica spreminjanja podnebja in antropogenih vplivov. Na 
postajah so ugotovljeni nekateri statistično značilni linearni trendi 
srednjih nizkih (Qnp), povprečnih letnih (Qs) in srednjih visokih pre- 
tokov (Qvp), nazornejšo informacijo o gibanju pretokov pa podajo 
Lowessove prilagojene krivulje. 

V članku smo analizirali spremembe pretočnih režimov med 
obdobjem 1961-90 in obdobjem 1991-2000 ter sintetizirali skupne 
ugotovitve. V največji meri je bila ugotovljena odvisnost pretokov od 
reliefa (nadmorska višina, strmina) oz. močna povezanost s temperaturo, 
velik pomen za pretočni režim Pake in Velunje pa imajo tudi antropo- 
geni dejavniki. Analiza izbranih padavinskih postaj nam izkazuje, da 
na spremembe pretočnih režimov najbolj vpliva sprememba v obliki 
padavin (sneg in dež) in evapotranspiraciji, kar je v devetdesetih letih 
privedlo do sprememb tipov pretočnih režimov, ki bodo opisani v 
članku. Njegov namen je prikazati vpliv spreminjanja klime na tekočih 
vodah v zadnjih desetih oz. dvajsetih letih in primerjava z dolgoletnim 
referenčnim nizom WMO 1961-90. 

PETER FRANTAR 
Agencija RS za okolje, Vojkova J h. Ljubljana 

peter.frantar®gov.si 



Vrednofenje neobnovljivih 

naravnih virov z vidika sonarav- 

nega regionalnega razvoja 

dr. NATALIJA ŠPEH 
ERICo Velenje, inštitut za ekološke raziskave, Koroška 58, Velenje 
nataIija.speh®erico.si 
IGOR VEBER 
Premogovnik Velenje, Partizanska 78, Velenje 
i gor. veber@rlv. si 

Izkoriščanje premoga kot podzemnega neobnovljivega naravnega 
vira poteka v Šaleški dolini že skoraj poldrugo stoletje, pod površino 
pa se še vedno nahaja več zalog (okrog 60 %], kot jih je bilo doslej 
in jih bo do konca načrtovanega obratovanja premogovnika še od- 
kopanih. Glede na regionalne in širše nacionalne strateške cilje 
(NEP) o trajnostni rabi naravnih virov, povezani s proizvodnjo 
električne energije v prihodnosti, je v prispevku poudarjen sona- 
ravni vidik izrabe obravnavanih zalog naravnega vira, katerega 
nahajališče in lastnosti so že podrobno preiskani. 

V prispevku smo uvodoma predstavili nastanek in značilnosti 
obravnavanih neobnovljivih naravnih virov, tj. surovinskih lignitnih 
zalog, ki jih v nadaljevanju z različnih sonaravnih vidikov: gospodar- 
skega, socialnega in okoljskega, s pomočjo metodološkega pristopa 
"sonaravnih kazalcev" vrednotimo v preučevani pokrajinski strukturi 
in v razmerju do njenih preostalih pokrajinskih virov, predvsem s 
kazalci, ki se neposredno navezujejo na raziskane zaloge lignita. V 
sklepnem delu smo poskusili oceniti vlogo in pomen teh podzemnih 
naravnih virov za nadaljnji sonaravni in trajnostni razvoj preučevanega 
geografskega območja, kjer smo upoštevali obstoječe stanje razpolo- 
žljivosti (izkrčenosti) vseh pokrajinskih virov v Šaleški dolini, in pou- 
darili problemska področja, ki jih bo pri načrtovanju bodočega region- 
alnega razvoja potrebno prednostno upoštevati. 



Sodobne spremembe 

poselilvene rabe tel v Šaleški 

in Zgornji Savinjski dolini 

dr. MARKO KREVS 
Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana 

marko.krevs@ff. uni-Ij.si 

Spreminjanje rabe tal je ena izmed temeljnih informacij o spremem- 
bah, ki jih številni družbeni in naravni procesi povzročajo v pokra- 
jini. Predstavljene so glavne poteze spreminjanja razmerja med 
temeljnimi kategorijami pokrovnosti in rabe tal v Šaleški in Zgornji 
Savinjski dolini v obdobju 1997-2001, ugotovljenimi na podlagi 
daljinsko zaznanih podatkov satelitskega sistema Landsat. Posebna 
pozornost je namenjena spreminjanju poseljenih območij, ki so na 
podlagi rasteriziranih centroidov hišnih številk proučena tudi v 
obdobju 1991-2002. Slednje procese proučimo tudi ločeno za območ- 
ja strnjene in razpršene poselitve. Rezultati so ovrednoteni z vidi- 
ka njihove uporabnosti za razlago dejanskih procesov v pokrajini 
ter za spremljanje in načrtovanje spreminjanja poselitvene rabe tal 
v bodoče. 
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Pedagoška delavnica 

□krogla miza o splošni 

izobrazbi iz geografije 
Vodita: 
IGOR LIPOVŠEK 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana 
Igor.lipovsek@zrss.si 
NEVENKA CIGLER 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana 
nevenka.cigler@zrss.si 

Prenova učnih načrtov (gimnazije, osnovne šole in poklicnih pro- 
gramov) je imela za cilj povečati kakovost in trajnost pridobljenega 
znanja, kar naj bi dosegli z medpredmetnim povezovanjem in s pro- 
blemskim pristopom k učni snovi, ki naj bi bila kar najbolj pove- 
zana z življenjem in prakso. Ob tem naj bi pridobivali veščine za 
uspešno funkcioniranje v sodobni družbi, zlasti prostorske predstave 
in sposobnost kompleksnega, kritičnega mišljenja in presojanja, kar 
geografi imenujemo geografsko mišljenje. Njegova pomembna se- 
stavina je tudi okoljska zavest. 

Na okrogli mizi bomo spregovorili, ali te cilje zares tudi uresniču- 
jemo, koliko nas k temu zavezujejo naši učni načrti ter v kolikšni meri 
so učni cilji za osnovne in srednje šole v skladu z našim pojmovan- 
jem splošne geografske izobrazbe. Poskusili bomo pojasniti tudi razmerje 
med uporabnimi, praktičnimi, vseživljenjskimi znanji in veščinami ter 
znanji, ki jih imenujemo nacionalna in občekulturna znanja ter ugo- 
toviti, koliko katerih je pri pouku geografije razvijati v posameznih 
vrstah šol. 
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