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KRAJEVNA SKUPNOST POD DROBNOGLEDOM V
PROSTORU IN ČASU
Matjaž Geršič: Krajevna skupnost Lesce: V prostoru in času. Lesce, Krajevna
skupnost Lesce, 2021, 247 strani.

Obravnava manjših prostorskih enot – naselij, vaških in krajevnih skupnosti, občin – se
običajno povezuje z obletnicami pomembnih dogodkov, rojstev in smrti. Lesce večina
prebivalcev Slovenije pozna kot središče športnega in jadralnega letenja ter po slikovitih
panoramskih preletih Dežele in Blejskega kota. Manj pa je znano, da so bile v pisnih
virih (Nantwnova listina) prvič omenjene pred 900 leti. Obeleženje častitljive obletnice
pa ni bil edini razlog, da se je geograf Matjaž Geršič lotil obsežne analize krajevne skupnosti, v kateri živi. Že v preteklih desetletjih (1984, 1987, 1998, 1999, 2012) so različni
avtorji osvetlili razvoj šolstva, pregledali kulturno in cerkveno zgodovino, izdali obsežen
zbornik ali drobne knjižice za turistične namene ipd. Geršičevo delo pa tem posameznim študijam dodaja celovit pregled obstoječih virov, pri čemer izstopata zgodovinski in
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geografski vidik. Kot takšno je delo uporabno za izobraževalne namene, služi pa tudi kot
izjemno vsebinsko in slikovno bogat vir informacij tako domačinom kot obiskovalcem.
V devetih vsebinskih poglavjih je predstavljena zanimiva in bogato ilustrirana
zgodba krajevne skupnosti v prostoru in času. Uvodoma avtor predstavi različna zemljepisna in ledinska imena, tudi imena ulic in domačij, s katerimi je povezano preučevano območje (na primer Lesce so bile v toku zgodovine poznane kot: Lezeza, Lez,
Lescz, Lescha, Less, Losch, Leess itd.). Logično sledi poglavje o administrativni ureditvi in njenem razvoju. Osrednji vsebinski del sistematično sledi Hettnerjevi shemi
geografske znanosti. Geršič najprej predstavi naravno- (kamnine in površje, vodovje,
podnebje, prsti, rastlinstvo in živalstvo), nato pa družbenogeografske značilnosti (poselitev, prebivalstvo, gospodarstvo – kmetijstvo, obrt, trgovina, industrija, turizem,
promet in komunikacije) preučevane krajevne skupnosti. Obsežno je tudi peto poglavje, namenjeno pregledu splošne zgodovine, ki vključuje podrobnejši pregled po
zgodovinskih dobah (antika, srednji vek, novi vek, 1. svetovna vojna in obdobje po
njej, 2. svetovna vojna in obdobje po njej). Bogata sakralna dediščina župnije Lesce je
predstavljena v šestem poglavju. Sledi krajše poglavje o razvoju in razvejanem delovanju društev. Posebno pozornost je avtor namenil razvoju šolstva, otroškega varstva in
kratkemu opisu nekaterih najpomembnejših izobražencev iz krajevne skupnosti (npr.
pomembni sodniki, cerkveni dostojanstveniki, meceni, pravniki). Vse, ki si predstave
o prostoru najbolje oblikujete s pomočjo slikovnega gradiva, bo razveselilo zadnje
poglavje (str. 206–229), ki s pregledom obstoječega kartografskega in drugega slikovnega gradiva (razglednice, fotografije) bralcu nudi še vizualno pridobivanje informacij. Vsebinskim poglavjem sledi tudi navedba virov in literature.
V delu je veliko zanimivosti, ki so nedomačinom verjetno manj poznane: izstopa
izjemen prometni položaj Dežele, pa nekdanja pivovarna, številne prigode, povezane
s prihodom pomembnih ljudi na leško železniško postajo ipd.
Monografija je izjemno pregledna, lepo in skladno oblikovana, odlikuje jo skrb za
lep in jasen jezik, kar je posledica avtorjevega večletnega skrbnega dela v arhivih, pa
tudi kontinuiranega terenskega dela – od pogovorov z domačini, do fotografiranja in
natančnega dokumentiranja.
Kot je zapisal poet in geograf Oton Župančič, a bomo malce preoblikovali v: »Veš,
geograf, svoj dolg?!« – kolega Geršič je to nalogo več kot odlično opravil, pričujoče
delo pa je vsem nam za vzgled in spodbudo.

Irma Potočnik Slavič
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PREGLED ZGODOVINE SLOVENSKE SKUPNOSTI V ELYJU,
MINNESOTA/POLITIČNA PARTICIPACIJA SLOVENSKIH
ETNIČNIH SKUPNOSTI V ZDA. ŠTUDIJA PRIMEROV V
CLEVELANDU, OHIO, IN ELYJU, MINNESOTA
Matjaž Klemenčič, Tadej Šeruga: Pregled zgodovine slovenske skupnosti v
Elyju, Minnesota. Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2019, 426 str.
Matjaž Klemenčič, Tadej Šeruga, Milan Mrđenović: Politična participacija
slovenskih etničnih skupnosti v ZDA. Študija primerov v Clevelandu, Ohio, in
Elyju, Minnesota. Maribor, Univerzitetna založba Univerze, 2020, 486 str.
Matjaž Klemenčič sodi med ustvarjalne avtorje s področja izseljevanja Slovencev in
slovenskega izseljenstva v ZDA. Kar tu razgrinjam bralcem in bralkam je le deloma
»klasika« Klemenčičevega ustvarjanja, ker v marsičem presega (sploh po vsebini) dosedanje (prav tako zajetne) podrobne opise ameriške kulturne pokrajine skozi kontekste slovenske ameriške priseljenske zgodovine. Obe deli (izšli sta v letih 2019 in 2020
pri mariborski univerzitetni založbi v zbirki Zora) zajemata območje Velikih jezer in
podrobneje obravnavata zgodovinsko usodo dveh zelo različnih geografskih okolij,
katerima je skupna navzočnost slovenskih priseljencev. Tako Ely kakor Cleveland sta
zapisana med »velikimi« slovenskimi etničnimi naselbinami v ZDA. Med krajema so
velike razlike že po legi, velikosti in vplivu. Ely je majhna rudarska kolonija v zakotju
severne Minnesote. V življenje ga je priklicalo izkoriščanje bogatih zalog odlične železove rude v Mesabi Range. Po ambientu deluje nekako severnjaško; nizka in v grobem uravnana pokrajina s številnimi jezeri in barji močno spominja na slovito finsko
jezersko pokrajino. Ne čudi, da je bilo prav Fincev med priseljenci zelo veliko. A ni jih
bilo vselej največ. Najštevilčnejšo etnično skupnost so oblikovali Slovenci. Klemenčič
zato v delu upravičeno govori o »najbolj slovenskem« naselju v ZDA. Cleveland pa je
druga, starejša ameriško-slovenska zgodba. Milijonsko mesto (urbano območje) ob
jezeru Erie je srkalo vase malodane vse, kar se je prek Ellis Islanda (in drugih ameriških pristanišč) zgrinjalo proti predelom ameriške sredine in dalje proti zahodu,
iščoč delo v rudarstvu in industriji. Tudi Slovenci so bili med njimi. Tam so oblikovali
nesporno največjo slovensko zgostitev v ZDA. Številčna razmerja so pozneje omogočila slovensko angažiranje tudi na političnem področju. Usodi obeh mest postaneta
ob vseh razlikah presenetljivo povezani, ne pa tudi čisto zares podobni.
Da bi laže razumeli kontekst in povezanost obeh mest, je treba seči v začetke Klemenčičevega raziskovalnega opusa. Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je pričel z raziskovanjem zgodovine ameriških Slovencev. Poglavitna metoda, pravzaprav
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pristop, je bil temeljito terensko in arhivsko delo, ki je vključevalo analizo popisnih
podatkov, imenikov, poslovnih imenikov, župnijskih arhivov in drugih možnih vzporednih evidenc (poleg seveda uradnih), ki so dovoljevale in omogočile rekonstrukcijo slovenskih priseljenskih skupnosti v njihovem novem toposu. Te je imenoval kar
(slovenske) etnične naselbine. Dobrih 800 jih je širom ZDA in vsaka ima svojo zgodovino in številne zgodbe. Klemenčič se je usmeril k rekonstrukciji naselbin, ki so
po pravilu pozneje ostale le skupnost, lokacije pa razen nekaj materialnih ostalin ter
imen – ter seveda zgodb – zgodovina. V takem pristopu vidim veliko elementov historične geografije, za katero je razumevanje zgodovinskih tokov in vodilnih procesov
prav tako ključno kakor natančna razčlenitev in kritična analiza omenjenih arhivskih
virov. Poseben šarm je seveda odkritje sedanje skupnosti slovenskih Američanov ter
njihova socialno-prostorska evolucija. Clevelandu so sledile analize še mnogih krajev;
od pensilvanskih rudarskih kolonij do (prav tako rudarskih) predelov onstran prerije
do Pacifika: Leadville, Rock Springs, St. Louis, Pueblo, Denver, San Francisco, Jolliet
pa Barberton in Bethlehem ter še nekateri. Ely je prišel na vrsto bolj na koncu, zato
so sistematika dela, metode in pristopi za avtorja (in soavtorje, njegove doktorske
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študente) že v dobršni meri preizkušena rutina, predhodne izkušnje pa priložnost
za primerjavo ter teoretična ter metodološka razglabljanja. »Ely« je zato po mojem
najbolj geografizirano delo, ki ga je pripravil kak zgodovinar.
Za razliko od Clevelanda, Minneapolisa, Denverja, San Francisca, Leadvilla ali Puebla, kjer so bile »slovenske naselbine« sorazmerno manjši del pestrega priseljenskega
mozaika večinoma velikih mest, je Ely majhen in odmaknjen kraj, a »slovenski« zaradi relativno zelo močne slovenske lokalne skupnosti. Avtorjema (Klemenčič, Šeruga) je Ely lahko ponudil izjemno priliko ugotavljanja družbeno-prostorskega vedenja
lokalne skupnosti v pogojih relativne številčnosti. Ely je »slovenski Ely«, a obenem
tipično ameriški, če ga opazujemo z gledišča družbenega razvoja in kulture. V tem
se kaže ne le učinkovitost ameriškega talilnega lonca, temveč tudi trdoživost etničnih
diaspor, ki lahko ohranjajo svoj etnični substrat prav zaradi tega, ker jih je amerikanizacija sprejela v svoj populacijski kontingent na podlagi svobodne volje in z nudenjem
vrste individualnih prednosti. Po drugi strani je geografska izolacija redko naseljene
Minnesote faktor utrjevanja lokalne skupnosti in posredno s tem tudi njene (očitno
večplastne) identitete. To, kar imenujemo slovenska diaspora, ima v knjigi upravičeno skoraj ves čas naziv »slovenski Američani«. Posebno težo pa dajejo delu natančni
prikazi gospodarske in politične zgodovine severovzhodne Minnesote, v kateri so slovenski kolonisti vsaj v Elyju odigrali zelo pomembno vlogo.
Knjigo sestavlja devet poglavij. Uvodni del vsebuje poleg orisa načina dela, pristopov oziroma metodologije še ocene raziskovalne uporabnosti terenskih in arhivskih
virov. Ta del je še posebej primeren za študente in raziskovalce, z vrsto koristnih izkušenj in napotkov v zvezi z rabo virov. Drugo, tretje in četrto poglavje vsebujejo
širši prikaz zgodovine Elyja in Minnesote. Morda bi bil videti tako širok in obsežen
pristop skoraj pleonazem, če ne bi bila zgodovina slovenskih Američanov tako močno vezana na silovit vzpon ameriškega rudarstva (in industrije) v času glavnega vala
slovenske imigracije na ameriško celino (in je v tem pogledu Ely pač skoraj vzorčna
»zgodba«), na njegov zaton in posledično krizo teh okolij, v tem primeru pa tudi na
ponovno oživljanje v terciarni paradigmi. Vmes sta avtorja podrobneje prikazala še
posebnost: prizadevanje lokalne skupnosti za zaščito okolja. Podrobno je opisana dolga pot razglasitve nekaterih zavarovanih območij v vzhodnih delih Minnesote in skrbi
za zaščito voda Gornjega jezera. Kolonizacijska zgodovina teh predelov se je začela
nekako z nastopom »zlate mrzlice« v drugi polovici 19. stoletja. Iskalci niso našli plemenite kovine, pač pa bogate zaloge železove rude. Rudarstvo in nekaj še metalurgija
sta postala gonilna gospodarska panoga za dobrega pol stoletja. Avtorja sta prikazala vzpon te panoge zelo natančno in v povezavi še z drugimi kraji v ZDA. Bralec
dobi zelo veliko informacij o tem burnem ameriškem obdobju. V teh procesih so
sodelovali tudi Slovenci. Posebej je prikazan številčni razvoj slovenskih naseljencev v
Minnesoti glede na ameriške statistične vire. Zadnje poglavje predstavlja zelo podroben prikaz političnega življenja, organizacije in delovanja slovenskih Američanov. Ely,
kraj z rudarsko-industrijsko popotnico nosi med vsemi slovenskimi »naselbinami« v
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ZDA primat glede na dolgotrajno in učinkovito politično delovanje lokalne slovenske
diaspore. Dolgo je bila številčno najmočnejša skupnost v kraju in to se je poznalo
tudi pri uspešnem političnem delovanju, kljub relativno skromni ekonomski moči
slovenske skupnosti. Toliko bolj pa so izstopali nekateri posamezniki, ki so dosegli
zelo pomembne položaje v ameriškem kongresu in senatu.
Druga knjiga (Politična participacija slovenskih etničnih skupnosti v ZDA) je smiselno nadaljevanje in poglobitev »Elyja« in mnogih predhodnih monografij pri obravnavi te tematike, obenem pa specializacija, poglobitev in na nek način tudi teoretizacija
Klemenčičevega raziskovanja slovenskega izseljenstva v ZDA. Na ta vidik opominja
termin slovenski Američani in s tem jasno izpostavi identitetne premene demosa, ki
se je v medgeneracijskih premenah preoblikoval podobno, kot so se druge etnične
skupnosti, ki so ob prvi naselitvi prav tako kot slovenske oblikovale lokalno zaokrožene, a nikakor ne zaprte skupnosti.
Druga knjiga razgrinja politično participacijo slovenskih Američanov v dveh
zelo različnih okoljih: v Clevelandu v Ohiu ter v Elyju v Minnesoti. Izbira krajev je
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omogočila paralelno sledenje socialnim spremembam, značilnostim družbenih okolij, gospodarski zgodovini in angažiranju ameriških Slovencev na polju političnega delovanja. Slovenski kolonisti so se v medgeneracijskem asociiranju v ameriško družbo
»amerikanizirali« v slovenske Američane. Integracijski okvir je sicer zelo širok, a prav
politično delo priča o uspešnosti integracije, o identifikaciji z okoljem in prevzemom
zavesti, da je smiselno (če ne nujno) vsakomur poiskati svoj modus operandi po ameriško in s tem vstopati v sfere priložnosti, ki jih nudi ameriška družba. Delo podrobno
analizira politično angažiranje v Elyju in Clevelandu in poleg že nekaterih znanih obrazov (od Lauscheja, pa Blatnika, Oberstarja ali sedaj Amy Klobuchar) razkriva dolgo
vrsto oseb, ki so dale politični pečat svojemu okolju, nekatere pa so segle tudi bistveno višje. Poznejši razvoj jih je iz pretežno delavskega razreda profiliral (oziroma so se
sami) v značilne poklice srednjega sloja, s tem pa posameznikom omogočil plezanje
po družbeni lestvici. Politika je postala možnost šele potem, ko so posamezniki (pa
tudi posameznice) že dokazali zmožnosti preboja v ameriški družbi. Politično življenje
je ekskluziven dokaz sinhronizacije slovenskega etničnega elementa v ameriški miselni
tok, tradicijo, vrednote in identiteto. Zgodi se lahko, ko je končan prehod iz evropske
etnične tradicije, naslonjene na jezik in ožja teritorialna okolja, pojmovana kot »domovina«, in se preoblikuje v konglomeratno ameriško družbo, za katero je značilna identitetna enotnost izvorno različnih Američanov. Značilnost te etnično-kulturne evolucije
je, da se z integracijo posamezni fragmenti izvorne etnične identitete nadaljujejo zato,
ker je to ameriški slog identifikacije. Zunanji izraz tega procesa je sproščena vpetost v
dinamično ameriško okolje. Izvorni (v našem primeru) slovenski vidiki organizacije v
domove, društva, klube in druge oblike paternalističnih organizacij so posameznikom,
ki so se lotili političnih karier, izjemno dragoceno izhodišče in tvorijo bazično družbeno
omrežje, v nekaterih primerih pa tudi volilno bazo. Tu sta si Ely in Cleveland dokaj različna. V majhnem Elyju je slovenski etnos očitno zaradi mrežne organiziranosti lahko
računal na svoje lastno zaledje, a je moral za prepričljivo zmago poseči po interpretaciji
skupnih lokalnih problemov in perspektiv; zgolj »slovenskost« kandidata ni bila dovolj.
V multikulturnem clevelandskem okolju tak pristop ne deluje in tisti, ki so v politiki
videli karierno opcijo, so morali skrbno preračunati zlasti socialne in prostorske probleme, iskati kompromise in bistveno preseči miljeje nekdanjega etničnega izvora. A nič
manj ni bilo pomembno, da so v svojem izvorno-etničnem (sedaj značilno ameriškem)
socialnem okolju dobili prvo potrditev in zaslombo, kar je omogočilo njihovo profiliranje v obeh ključnih političnih strankah v ZDA in s tem odprlo pot na politične položaje.
Izkušnje kažejo, da je slovenski volivec iskal svoje mesto pretežno v Demokratski stranki. Drugi, morda še bolj prepričljiv modus je bilo delavsko izvorno okolje. Demokratska
stranka še sedaj računa tudi na to, če je soditi po npr. novejših predstavnikih slovenskih
korenin v sodobni ameriški politiki.

Jernej Zupančič
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PRIROČNIK ZA PREPOZNAVANJE IN NAČRTOVANJE
ZELENE INFRASTRUKTURE
Mitja Bricelj (urednik): Priročnik za prepoznavanje in načrtovanje zelene
infrastrukture. Ljubljana, Inštitut za vode Republike Slovenije, Ministrstvo
za okolje in prostor, 2021, 96 strani.
Priročnik za prepoznavanje in načrtovanje zelene infrastrukture (Priročnik) je rezultat večletnih strokovnih prizadevanj Ministrstva za okolje in prostor ter Inštituta za
vode Republike Slovenije za implementacijo koncepta zelene infrastrukture v Sloveniji, pa tudi doprinos k razvoju samega koncepta in njegove vloge na področju regionalnega planiranja. Urednik Priročnika je dr. Mitja Bricelj (Ministrstvo za okolje in prostor), avtorji pa so sodelavci Inštituta za vode Republike Slovenije ter zunanji sodelavci.
Namen strokovnega priročnika je spodbuditi in okrepiti rabo koncepta zelene
infrastrukture kot okvira za sodelovanje različnih sektorjev, ki posegajo v prostor,
predvsem sektorjev ohranjanja narave, urejanja prostora in upravljanja voda. Cilj
Priročnika je »izboljšati vključevanje ekoloških sistemov in naravnih zeleno-vodnih
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območij, ki jih predstavljajo gozdovi, celinske vode, morje ipd. v procesih načrtovanja« (str. 13). Priročnik je namenjen vsem, ki so kakor koli soudeleženi v postopkih
načrtovanja in urejanja prostora, predstavlja pa tudi strokovno gradivo za ozaveščanje
in izobraževanje strokovne in laične javnosti.
Opredelitev koncepta zelene infrastrukture sledi pogledom Evropske komisije iz
leta 2013. Zelena infrastruktura je zato opredeljena kot strateško načrtovana mreža
visokokakovostnih naravnih in polnaravnih območij, ki je zasnovana in upravljana
tako, da zagotavlja široko paleto ekosistemskih storitev in ščiti biotsko raznovrstnost
tako v podeželskih kot mestnih okoljih. Zelena infrastruktura se tako nanaša na prostorsko strukturo, ki omogoča ljudem koristi narave in je namenjena povečanju sposobnosti narave za zagotavljanje več dragocenih dobrin in storitev ekosistema.
Priročnik je osredinjen okrog štirih temeljnih poglavij. V uvodu je opredeljen širši
kontekst, v katerega je umeščen koncept zelene infrastrukture kot pristop k doseganju
trajnostnega razvoja s ključnim sporočilom: »ohranjanje in načrtovanje zelene infrastrukture je koristno ne le za biotsko raznovrstnost, temveč tudi za človeka in njegovo
dolgoročno blaginjo« (str. 11). Avtorji Priročnika se torej zavedajo, da je varovanje biotske raznovrstnosti, ugodnega stanja ekosistemov ter ohranjanje pokrajinskih in ekosistemskih storitev ključnega pomena za človeka – za njegov obstoj in za razvoj človeške
družbe v kontekstu trajnostnega razvoja. V nadaljevanju uvodnega poglavja so prikazani začetki, razvoj in uporaba termina »zelena infrastruktura«, izpostavljene so dileme
pri njegovi uporabi in različna razumevanja. Sklep uvodnega poglavja opisuje postopek
nastanka priročnika, namen in cilje ter ciljno strokovno (in politično) javnost.
V drugem poglavju so natančno opredeljena strokovna izhodišča: od opredelitve
zelene infrastrukture, s terminom neločljivo povezan koncept ekosistemskih storitev,
pa tudi značilnosti in vloga koncepta zelene infrastrukture na različnih prostorskih
ravneh. Prikazani so pomembnejši elementi, ki opredeljujejo zeleno infrastrukturo,
tehnično-metodološka izhodišča (postopek prepoznavanja zelene infrastrukture), pa
tudi pravna izhodišča.
Posebno dragoceno je tretje poglavje, ki prikazuje dosedanje izkušnje in dobre prakse implementacije koncepta zelene infrastrukture na različnih prostorskih ravneh, s
čimer Priročnik dokazuje široko poznavanje samega koncepta, hkrati pa prepoznava
veliko uporabnost in še ne izkoriščene potenciale za uporabo koncepta pri načrtovanju razvoja v prostoru na različnih prostorskih ravneh in v različnih normativnih
okoljih (prekomejno, makroregionalno).
Četrto poglavje prikazuje poglede avtorjev Priročnika o vsebinski vrednosti in
praktični uporabnosti koncepta. Pri tem se sklicujejo na obstoječo zakonodajo v Sloveniji, kar Priročniku daje veliko aplikativno vrednost.
V nadaljevanju Priročnika so podrobnejše opredeljene metodološke in pravno-normativne vsebine, ki so za uporabnika priročnika pomembna dodatna informacija, s katero lahko metodološko in pravno utemelji nove inovativne načine uporabe
zelene infrastrukture kot okvira za reševanje navzkrižij v prostoru in naslavljanje aktualnih razvojnih izzivov.
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Priročnik v dodatku z metodološkimi podlagami ponuja kot orodje za pripravo
strokovnih podlag za načrtovanje v kontekstu koncepta zelene infrastrukture metodo, ki pomaga prepoznavati »zelenost« prostora oziroma prepoznavanje, koliko
je elementov v prostoru, ki opredeljujejo zeleno infrastrukturo. Gre za model, ki na
podlagi logičnega postopka opredelitve osnovne prostorske enote, izbora kriterijev,
ocenjevanja pomembnosti izbranih kriterijev analizira prostor z vidika prisotnosti
posameznih kategorij, ki so podlaga za opredelitev zelene infrastrukture na obravnavanem prostoru. Ker izhaja iz pravnih režimov, je neposredno uporabna predvsem
na področju podrobnejše analize prostora ter ocene prisotnosti in vrzeli elementov, ki
opredeljujejo zeleno infrastrukturo v kontekstu prostorskega načrtovanja na lokalni
ravni. Z ustrezno prilagoditvijo metode je mogoče analizo zelene infrastrukture opraviti tudi na višjih prostorskih ravneh.
Besedila so kljub določenim dilemam in različnim razumevanjem terminov in
konceptov med strokami poenotena in razčiščena do te mere, da je Priročnik razumljiv tudi manj poučenemu bralcu in uporabniku, a hkrati ostaja strokovno korekten.
Uporabljene opredelitve in definicije namreč izhajajo iz dokumentov, ki so objavljeni
na ravni celotne Evropske unije, hkrati pa iščejo najmanjši skupen imenovalec med
sektorji, ki prav tako izhajajo iz konceptov ekosistemskih storitev in zelene infrastrukture pri načrtovanju razvoja v prostoru. Jasnost in nazornost Priročnika povečujejo
tudi številne sheme in kartografski prikazi ter ilustrativni primeri v blokih. Slednji
spremljajo Priročnik od opredelitve koncepta do njegove implementacije.
Ključni doprinos Priročnika je temeljno izhodišče – kompleksni pogled na prostor,
ki je nujna predpostavka za iskanje odgovorov na številne aktualne izzive prostorskega in regionalnega razvoja ter doseganje trajnostnega (prostorskega) razvoja. Po svoji
vsebini in strukturi gre za inovativen regionalno-planerski pristop na področju zelene
infrastrukture in njene vloge pri razvoju v prostoru ter doseganja ciljev na področju
varstva okolja v kontekstu zagotavljanja ekosistemskih storitev. Priročnik je pomemben doprinos k uveljavljanju potencialov, ki jih prinaša zelena infrastruktura na nižjih
prostorskih ravneh v Sloveniji, in koristno gradivo za vse, ki (strateško) načrtujejo
prostorski razvoj v bolj trajnostno in zeleno smer.
Priročnik je primerno izhodišče za nadaljnji razvoj pristopa, predvsem v smeri
nadgradnje metodološke podpore za prepoznavanje in načrtovanje zelene infrastrukture, na primer z zasnovo novih orodij za strateško načrtovanje zelene infrastrukture
(analize prostora skozi koncepte jedrnih območij, stopalnih kamnov in koridorjev) na
različnih prostorskih ravneh (lokalna, regionalna, prekomejna, nacionalna), vključno
s podrobnejšimi usmeritvami/preučitvijo možnosti za dejansko umeščanje elementov
zelene infrastrukture v prostor v dialogu z drugimi strokami, nosilci urejanja prostora
in predstavniki naravovarstvenikov.
Priročnik je bil izdan tudi v angleškem jeziku, kar bo prispevalo k prepoznavanju
koncepta tudi v širšem prostoru.

Simon Kušar
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NOVI PRISTOPNIKI V KMETIJSTVO: UPORABA IN UČINKI
REZULTATOV PROJEKTA NEWBIE

Raziskovalci in praktiki širom držav EU že dalj časa opažamo skromno izmenjavo
znanja (med univerzami in različnimi ciljnimi skupinami), šibko inovativnost ter
pomanjkljivo sodelovanje med različnimi deležniki in akterji na podeželju. Zato je
programsko obdobje 2014–2020 na ravni Evropske unije v več programih (npr. Obzorje 2020, Program razvoja podeželja, Erasmus Knowledge Alliance, Interreg itd.) in
preko razpisanih tem naslavljalo navedena vsebinska težišča.
Sodelavci Oddelka za geografijo FF UL smo se preko fokusne skupine, ki jo je odlično organiziralo Evropsko partnerstvo za inovacije (pri DG-AGRI) v letu 2015, povezali z več raziskovalnimi ustanovami in deležniki na podeželju iz različnih evropskih
držav. Ugotovili smo, da se kmetijski sektor sooča s prepočasno revitalizacijo znotraj
družinskih kmetij, hkrati pa se pojavljajo raznovrstni akterji, ki bi radi kmetovali, a se
morajo pogosto soočati z zelo zahtevnimi ovirami.
V letu 2018 je konzorciju desetih partnerjev iz devetih držav (Irska, Združeno kraljestvo, Bolgarija, Nizozemska, Portugalska, Belgija, Nemčija, Francija, Slovenija) uspelo
na razpisu Obzorje 2020 s projektno prijavo NEWBIE: New Entrant netWork: Business
models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture pridobiti 2
milijona EUR sredstev (za tematske mreže; št. pogodbe: 772835). O štiriletnem projektu
smo vas uvodoma že informirali v reviji Dela (Dela 50, 2019, str. 153–156), ker pa se je
projekt 31. 12. 2021 zaključil, želimo predstaviti glavne projektne rezultate.
V projektu NEWBIE smo preučevali nove pristopnike v kmetijstvo: mednje prištevamo novince (vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost) in
naslednike (se vključi v obstoječo kmetijo in vpelje nov poslovni model). Novi pristopniki so različnih starosti, z raznolikimi izkušnjami v kmetijstvu in z raznovrstnim
dostopom do virov. Dejstvo je, da se novi pristopniki soočajo s številnimi in različnimi ovirami, kot so: dostop do kmetijske zemlje, dostop do kapitala, dostop do pravih
informacij, dostop do trgov ipd. Pri novih pristopnikih nas je zanimalo dvoje: njihov
vstopni (načini vstopanja v kmetijstvo) in poslovni model (njegov razvoj in širjenje),
saj običajno v kmetijski sektor prinašajo nove veščine, znanja in mreže ter prispevajo
k širjenju inovacij.
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Rdeča nit celotnega projekta je »pristop NEWBIE«, ki je vodil k sooblikovanju
podpornega okolja za nove pristopnike v kmetijstvo in je vključeval:
1. prepoznavanje novih pristopnikov na terenu: posneli smo 90 kratkih videozgodb,
ki predstavljajo njihove vstopne in poslovne modele (povezava: www.youtube.
com/channel/UCLMxm12dGFJuNdYtYzrWNeg/videos, do sedaj imajo več kot
60.000 ogledov); pri tem prevladujejo modeli, ki so močno vpeti v lokalno okolje
in družbo (naslavljanje proizvodnih in tržnih vrzeli, ekološko kmetijstvo, kratke
oskrbne verige, neposredna prodaja, diverzifikacija na kmetiji – pedagoške kmetije, socialno varstvo na kmetijah, rekreacija in turizem, CSA – angl. Community
supported agriculture ipd.);
2. oblikovanje in vključevanje v mreže, ki novim pristopnikom nudijo podporo: v
sklopu projekta smo zasnovali Mrežo NEWBIE, v kateri sodelujejo novi pristopniki, obstoječi in bodoči kmetje, kmetijski svetovalci, učitelji, raziskovalci, odločevalci in snovalci politik itd. (ima več kot 700 članov); obenem pa smo tudi evidentirali
mreže, v katere so vključeni novi pristopniki v posameznih državah partnericah
(npr. povezovanje francoskih novincev v mrežo podeželskih inkubatorjev);
3. mednarodno zbiranje podatkov o novih pristopnikih: s poglobljenimi intervjuji
smo pridobili mednarodno primerljive podatke novih pristopnikov iz različnih
kmetijskih panog, zlasti o tem, kako se sami, s partnerji oziroma družino lotevajo
poslovnih modelov in najrazličnejših ovir (90 intervjujev);
4. zasnovo nagrade NEWBIE, s katero se je povečala prepoznavnost novih pristopnikov v družbi: 27 NEWBIE nagrajencev je v devetih državah potrdilo, da so novi
pristopniki vrelec inovacij, ki pomembno (tako z gospodarskega kot širšega družbenega vidika) vpliva na širjenje informacij in širšo promocijo kmetijskega sektorja
kot zanimivega za zaposlovanje;
5. pripravo orodij (angl. toolkitov), ki so namenjena tako novim pristopnikom kot
tudi odločevalcem in snovalcem politik: sodelavci projekta NEWBIE smo izdelali 11 orodij, ki pomagajo novim pristopnikom in njihovemu podpornemu okolju
pri premagovanju ovir (kako priti do informacij, financ, kako vzpostaviti in razviti
poslovni model, vključitev v podeželski inkubator, dostop do kmetijskih zemljišč,
kako sprejeti odločitev, da boš postal/a kmet/ica, odločitev za diverzifikacijo na
kmetiji, kako tržiti, vključitev v mreže – npr. pobuda km0 itd.).
Ključnega pomena pri tematskih mrežah pa je, na kakšen način prihaja do izmenjave znanja in v tem pogledu je projekt NEWBIE s svojim delovanjem spretno povezoval lokalne, regionalne, državne in mednarodne izkušnje novih pristopnikov v
kmetijstvo, in sicer:
• z organizacijo osmih nacionalnih diskusijskih krožkov v vsaki partnerski državi, ki
so zainteresirani javnosti (mladi prevzemniki, novinci, obstoječi kmetje, študenti
različnih smeri, kmetijski svetovalci, samostojni podjetniki, odločevalci, učitelji in
raziskovalci itd.) predstavili, na kakšen način se je možno lotiti premagovanja ovir
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Pristop NEWBIE.

Vir infografike: Freepik, Projekt NEWBIE, 2021.

za nove pristopnike; v Sloveniji smo tako posebno pozornost namenili dostopu do
kmetijskih zemljišč, financ, znanja in informacij ter trga; v okviru celotnega projekta je bilo organiziranih več kot 100 nacionalnih diskusijskih krožkov z več kot
5000 udeleženci;
• z oblikovanjem nacionalne usmerjevalne skupine v vsaki državi članici: v Sloveniji
je bila sestavljena iz desetih članov (osem različnih ustanov in predstavnika novih
pristopnikov), ki je predlagala, katere tematike in govorce/ke je smiselno vključiti v nacionalne diskusijske krožke, ocenjevala kandidate/ke za nagrado NEWBIE,
skrbela za promocijo projekta v njihovem delovnem in širšem okolju ter spremljala
projektne aktivnosti in rezultate;
• z bilateralno (ali multilateralno) izmenjavo med državami partnericami: projektni
partnerji, ki so razvili zanimive rešitve za premagovanje ovir (npr. podeželski inkubatorji v Franciji, prenos kmetije na Irskem, različni načini dostopanja do kmetijskih zemljišč na Nizozemskem, okrepljeno tržno pozicioniranje novih pristopnikov v lokalnem okolju na Portugalskem ipd.), so le-te predstavili gostom (novi
pristopniki, kmetijski svetovalci, odločevalci, raziskovalci, NEWBIE nagrajenci
itd.) iz partnerskih držav sklopu enotedenskega obiska;
• s ciljno naravnano promocijo NEWBIE nagrajencev (npr. na sejmih, strokovnih
dogodkih, podeželskem parlamentu itd.), ki so prejeli praktično finančno nagrado,
katero so lahko uporabili ali za snemanje samopromocijskega videa ali za izobraževanje v sklopu projekta NEWBIE ali za udeležbo na izobraževanju in usposabljanju
po svoji izbiri;
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• z zasnovo t. i. transnacionalne dinamične učne agende, v sklopu katere je prišlo do
redne in aktivne izmenjave izkušenj, znanj in informacij med državami partnericami, ki imajo že razvite določene rešitve za nove pristopnike, in tistimi, ki še iščejo
primerne rešitve za nove pristopnike v svojem okolju;
• z organizacijo dveh odmevnih mednarodnih konferenc s tematiko novih pristopnikov, in sicer v Ljubljani (februar 2020, 120 udeležencev) in Montpellierju (oktober
2021, 80 udeležencev v živo, 40 udeležencev je dogodku prisostvovalo na daljavo);
• z izdelavo prosto dostopnih pedagoških gradiv (v angleškem jeziku, besedilo v
Word in PPT formatu ter z glasovno podlago), ki so primerna tako za delo kmetijskih svetovalcev kot tudi za poučevanje dijakov in študentov ter naslavljajo štiri
ključne tematike, ki so jih kot nujno potrebne izpostavili novi pristopniki in so
se pokazale kot manjkajoče pri analizi obstoječega kmetijskega izobraževanja na
srednjih, višjih in visokih šolah v državah partnericah (podjetništvo, tehnološke in
družbene inovacije, proizvodne in tržne vrzeli, veščine novih pristopnikov: diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti na kmetiji);
• s pripravo priporočil za odločevalce na lokalni, regionalni, državni in evropski ravni ter za finančni sektor; izdelali smo tudi izjemno zanimivo ter obsežno zbirko 120
kratkih zapisov (angl. practice abstracts), ki na zgoščen način prikazujejo rešitev, ki
jo je novi pristopnik ali njegovo podporno okolje preskusil/o, ko je reševal/o določeno oviro; objavljeni so tudi na spletni strani EIP DG Agri.
Terenski del mednarodne konference v Montpellierju, ki je bila oktobra 2021
(foto: B. Lampič).
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Kaj je prinesel projekt NEWBIE slovenskim novim pristopnikom v kmetijstvo?
Med ukrepi Programa razvoja podeželja je precej sredstev in besed namenjenih mladim prevzemnikom, v javnosti je zelo odmevna nagrada Inovativni mladi kmet. O
popolnih novincih v kmetijstvo pa pred projektom NEWBIE v Sloveniji ni bilo govora, čeprav so se obdobno (običajno v času večjih gospodarskih kriz) pojavljali. S
tematskimi razpravami in predvsem z opozarjanjem na ovire, na katere trčijo tako
novinci kot nasledniki, smo spodbudili tako razpravo, pa tudi iskanje rešitev – npr.
kako bi tisti, ki bi želeli obdelovati kmetijska zemljišča in imajo dober poslovni načrt,
lahko prišli do kmetijskih zemljišč; kako si novi pristopniki iščejo, oblikujejo in razvijajo tržišče; katera znanja in informacije bi novi pristopniki v kmetijstvo nujno potrebovali itd. Tako smo v Sloveniji izdelali pregledovalnik opuščenih kmetijskih zemljišč,
ki je bil kot orodje predstavljen odločevalcu (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano). Z izborom treh NEWBIE nagrajencev (Kmetija Zlate misli – družina
Turinek, Kmetija pr´Ropet – Domen Virant in Kmetija pr´Andreco – Tilen Soklič)
smo pomembno posegli tudi v medijski prostor in omogočili nagrajencem večjo
prepoznavnost ter s financiranjem izobraževanja ali bilateralnih obiskov predvsem
pridobivanje novih informacij. Zelo smo zadovoljni tudi z razpravami v nacionalnih
diskusijskih krožkih in angažiranim delom članov slovenske usmerjevalne skupine.
V času priprave Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027
smo z oblikovalci politike pripravili tudi predlog posebnega ukrepa za nove pristopnike, ki bi bili lahko starejši tudi od 40 let. Žal ta ukrep ni bil vključen v zaključno verzijo
dokumenta, čeprav so bili novi pristopniki prepoznani kot pomembna skupina na
ravni EU (Farmers of the Future, junij 2019) in vključeni v slovenski Akcijski načrt za
ekološko kmetijstvo. Predvsem pa smo veseli, da so se vzpostavile številne nove povezave med samimi novimi pristopniki, razvile so se tudi že ideje za poslovno sodelovanje, da so se povezali različni deležniki in akterji, ki sestavljajo podporno okolje novih
pristopnikov. Oddelek za geografijo FF UL bo z raziskovanjem novincev nadaljeval
tudi v prihodnje, in sicer v sklopu doktorske disertacije in bilateralnega raziskovalnega projekta z Belgijo. Veseli nas tudi, da je Univerza v Ljubljani prepoznala tematiko
kot pomembno in so bila zato projektu dodeljena tudi sredstva Razvojnega sklada
UL. Mednarodno odmevnost pa je dosegla tudi prva konferenca o novih pristopnikih
(New entrants and their enviroments for dialogues) v Ljubljani, za katero je organizacijska ekipa prejela priznanje »Kongresni ambasador Slovenije za leto 2021«.
Podrobnejši zapis o aktivnostih, rezultatih in nadaljevanju naših aktivnosti, povezanih z novimi pristopniki v kmetijstvo, si lahko preberete na spletni strani projekta
NEWBIE: www.newbie-academy.eu.

Irma Potočnik Slavič, Barbara Lampič in Sara Mikolič
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POROČILO DELAVNICE PROJEKTA SYSTEM (SHARE YOUR
SOILS) V ESTREMADURI
UVOD
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je eden od partnerjev
mednarodnega projekta Share Your Soils (SYStem), ki ga financira Evropska unija v
sklopu programa Erasmus+. Projekt, v katerega je vključenih 10 institucij iz Češke,
Estonije, Madžarske, Italije, Latvije, Poljske, Slovenije in Španije, se izvaja od 1. 10.
2019 do 31. 8. 2022. V tem obdobju se na območjih držav partneric zvrstijo enotedenske delavnice. Prvenstveno so namenjene preizkušanju mobilne aplikacije, ki
služi kot orodje za zbiranje podatkov o prsteh na podlagi mednarodnega klasifikacijskega sistema za poimenovanje tal (ang. World Reference Base for Soil Resources
oz. WRB) (Mednarodni klasifikacijski ..., 2018). Poleg tega so delavnice namenjene
tudi poglabljanju znanja o prsteh in pridobivanju izkušenj s področja njihove pravilne
klasifikacije po WRB. Med 7. in 13. novembrom 2021 se je ena od delavnic odvila na
območju španske Estremadure, kjer je bil glavni organizator oddelek za geografijo s
Fakultete za filozofijo in književnost Univerze v Estremaduri, ki se nahaja v Caceresu.
Pod mentorstvom doc. dr. Blaža Repeta smo se je iz Slovenije udeležili štirje študenti
geografije: Tinkara Mazej, Tim Gregorčič, Sašo Stefanovski in Job Stopar.

AKTIVNOSTI PO DNEVIH
Prvi terenski dan
Prvi dan smo pričeli s sprejemom na Fakulteti za filozofijo in književnost, kjer nam
je glavni organizator prof. Pulido Fernández predstavil osnovne naravnogeografske
in družbenogeografske značilnosti Estremadure ter okviren potek delavnice. Sledila
je razporeditev v štiri mednarodne delovne skupine. Vsaka skupina je na terenski
dan izkopala eno profilno jamo in nato določila tip prsti glede na WRB klasifikacijo.
Uvodno terensko delo je potekalo v neposredni bližini fakultete. Matično podlago na
območju tvori skrilavec. Izkopali smo štiri profilne jame, eno na konveksnem površju,
dve na pobočju in eno na dnu erozijskega jarka. V lokalno najvišji legi smo identificirali Dystric Skeletic Epiprotostagnic Leptic Regosol (Clayic, Ohric). Regosol je tip prsti,
ki je slabo razvit in nima diagnostičnih horizontov ter se tako nahaja na repu WRB
ključa. Nižje smo tip prsti označili za Dystric Cambic Stagnosol (Loamic, Ochric), saj
smo zaznali znake občasnega zastajanja vode. Še malenkost nižje smo ponovno naleteli na regosol. Ta je bil tokrat Dystric Skeletic Stagnic Leptic Regosol (Loamic, Ochric).
Najnižje ležeča profilna jama je bila zasičena in pri dnu že zalita z vodo. Prst smo prepoznali kot Dystric Endoskeletic Stagnic Gleyic Cambisol (Pantosiltic, Colluvic, Humic)
zaradi diagnostičnega kambičnega horizonta. Dan smo zaključili z obiskom srednjeveškega jedra Caceresa.
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Profilna jama 1: Dystric Endoskeletic Stagnic Gleyic Cambisol (Pantosiltic, Colluvic, Humic)
(foto: M. Switoniak, 2021).
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Drugi terenski dan
Drugi terenski dan smo pričeli z obiskom vasi Cabañas del Castillo v osrčju UNESCO
geoparka Villuercas Ibores Jara. Povzpeli smo se na vzpetino, kjer stojijo ruševine
gradu iz časa islamske nadvlade nad Iberskim polotokom, in si ogledali monumentalne kvarcitne izdanke, ki se vijejo v smeri SZ–JV. Pot smo nato nadaljevali proti kraju
Navezuelas, kjer se je v okoliškem nasadu pravega kostanja (Castanea sativa) nahajalo
naše drugo območje preučevanja. Nasad, ki je že sam po sebi nakazoval nizko efektivno nasičenost prsti z bazami ter kisle prsti, se je nahajal na jugozahodno orientiranem
kvarcitnem pobočju na n. v. 980 m. Delovne skupine so izkopale 5 profilnih jam.
Najvišji sta se nahajali nad nasadom, na najvišjem delu pobočja, kjer je erozija gradiva
intenzivnejša od pedogeneze, zato so prsti tam najplitvejše (do 12 cm) in skeletne. Po
WRB so bile klasificirane kot Umbric Hyperskeletic Leptosol (Humic, Siltic) in Distric
Lithic Leptosol (Ochric, Siltic) ter vsebovale zgolj dva profila: humusni Ah in R oz. A
in R. S spuščanjem vzdolž pobočja je globina prsti naraščala. Glede na ugotovitve
iz tretje profilne jame se je nižje nahajal Dystric Cambic Skeletic Leptosol (Siltic). Ta
ni vseboval erodiranega humusnega horizonta, je pa bil prisoten kambični Bw, kar
prst uvršča v genetsko starejši tip od prvih dveh. Kljub temu, da je kambični horizont bil prisoten, ta ni bil dovolj razvit, da bi lahko prst klasificirali kot Cambisol. Na
območju četrte profilne jame se je nahajal Dystric Skeletic Leptic Cambisol (Loamic,
Ochric) z dobro razvitim diagnostičnim kambičnim Bw horizontom. Najnižje se je z
največjo globino (95 cm) nahajala peta profilna jama, kjer je bil prisoten Endoleptic
Endostagnic Cambic Umbrisol (Epiloamic, Endosiltic) z diagnostičnim umbričnim horizontom. Po končanem terenskem delu smo si ogledali še samostan Guadalupe, del
svetovne kulturne dediščine UNESCO, kjer je bilo na enem mestu mogoče opaziti več
različnih zgodovinskih arhitekturnih slogov.

Tretji terenski dan
Tretji terenski dan je potekal v vinogradniški okolici Méride, ki leži v južnem delu Estremadure. Kamninska podlaga območja je konglomerat terciarne starosti. Ponovno smo
izkopali štiri profilne jame na različnih topografskih legah. Najvišje smo prepoznali Calcaric Katoskeletic Leptic Regosol (Aric, Loamic, Ochric). Šlo je za edino profilno jamo,
kjer smo dosegli preperelo matično podlago. Nižje je profilna jama pokazala Cambic
Mollic Umbrisol (Aric, Endoclayic, Colluvic, Epiloamic). Tukaj in nižje so bile profilne
jame precej globlje, saj gre za območja akumulacije gradiva. Sledila je profilna jama
s tipom prsti Haplic Luvic Calcisol (Loamic, Protovertic) zaradi vsebnosti karbonatov.
Najnižje na območju, ki je bilo pred kratkim poplavljeno, smo identificirali Luvic Endocalcaric Phaeozem (Siltic, Colluvic, Hiperhumic, Pachic) zaradi moličnega horizonta
in nasičenosti z bazami globlje pod površjem. Po klasifikaciji izkopanih profilnih jam
je sledil ogled pridelave oljčnega olja in njegova degustacija skupaj z lokalnimi kozjim

236

Dela 56 FINAL.indd 236

9. 02. 2022 10:06:49

POROČILA

Profilna jama 2: Endoleptic Endostagnic Cambic Umbrisol (Epiloamic, Endosiltic)
(foto: M. Switoniak, 2021).
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ter ovčjim sirom, vinom in jamonom. Terenski dan smo zaključili z ogledom Méride,
nekdanje prestolnice rimske Lusitanie, kjer smo si ogledali čudovito ohranjene ostanke
amfiteatra in teatra, ki so v rabi še danes. Mesto je znano tudi po rimskem mostu, ki je
dolg kar 790 metrov in je najdaljši ohranjen most svojega časa.

Četrti terenski dan
Četrti dan smo terensko delo izvedli na Portugalskem, na posestvu kmetije Defesinhas v bližini mesta Elvas. Na kmetiji prakticirajo ekstenzivno pašno živinorejo, kjer se
živali nekaj mesecev prosto pasejo na določenem delu posestva, nato se premaknejo
na drug del. Pokrajina je travnata in porasla z drevesi vrste hrast črnika (Quercus ilex)
na n. v. okoli 230 m. Tri profilne jame smo izkopali na vrhu pobočja, eno v srednjem
delu pobočja in zadnjo na dnu pobočja. Prst prve profilne jame na vrhu pobočja smo
klasificirali kot Dystric Lithic Leptosols (Loamic), drugo pa kot Dystric Leptosols (Loamic). V obeh primerih gre torej za izredno plitve prsti z izraženo bazičnostjo. Humozni A horizont je pri obeh zelo plitev (do 3 cm), kljub temu, da bi objektivne okoliščine nakazovale na možnost razvoja globljega humoznega horizonta. To bi lahko
bila posledica intenzivnejše erozije prsti v preteklosti zaradi drugačne rabe tal. Glavni
kvalifikator Lithic v prvem primeru nakazuje na zvezno kamnino, ki se je pojavila na
globini 8 cm. Le nekaj metrov od prve profilne jame smo identificirali prst Dystric
Stagnic Cambisols (Ochric, Siltic), pri kateri se globina prsti poveča na 45 cm, prst pa
je uvrščena med kambisole. Tako je opazna velika variabilnost prsti na zelo majhnem
območju. V osrednjem delu pobočja smo prst klasificirali kot Dystric Leptic Cambisols (Loamic, Ochric, Epichromic). Globina prsti se tu znatno poveča in doseže okoli
45 cm. Cambisols veljajo za zmerno razvite prsti. Ponovno je bila izražena bazičnost.
Klasifikator Leptic nakazuje na zvezno kamnino, ki se je v profilu pojavila na globini
45 cm. Prst izraža teksturni razred meljasto-glinaste ilovice, kar označuje klasifikator
loamic. Na dnu pobočja smo klasificirali prst kot Dystric Cambisol (Colluvic, Ochric,
Siltic). Ponovno gre za zmerno razvite prsti. Globina prsti na dnu pobočja doseže 60
cm. V prsti smo zaznali koluvialno gradivo, ki je posledica premeščanja po pobočju
navzdol. Po zaključenem terenskem delu smo si ogledali portugalsko mesto Elvas,
ki je umeščeno tudi na seznam UNESCO in velja za enega lepših primerov utrjenih
obrambnih mest novega veka z akvaduktom, ki je mestu nekoč dovajal vodo.

Peti dan
Zadnji dan smo se zjutraj povzpeli na razgledno točko nad mestom Caceres, kjer se nam
je odprl pogled na mesto in uravnano okoliško pokrajino. Po povratku v prostore fakultete je sledilo delo po skupinah. Pripravili smo končne predstavitve terenskega dela,
opisali vse opisane profile prsti in predstavili njihove ključne značilnosti. Prav tako smo
profile vnesli v aplikacijo Share your soils, ki predstavlja glavni produkt projekta. Gre za
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Profilna jama 3: Luvic Endocalcaric Phaeozem (Siltic, Colluvic, Hiperhumic, Pachic)
(foto: M. Switoniak, 2021).
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Profilna jama 4: Dystric Leptic Cambisols (Loamic, Ochric, Epichromic)
(foto: M. Switoniak, 2021).

izobraževalno družbeno omrežje, namenjeno opisovanju in klasifikaciji prsti po sistemu WRB (About the project – SYStem, 2021). Aplikacija uporabniku omogoča deljenje
profilov prsti, ki jih opremi s pripadajočo fotografijo, imenom, kot ga glede na kriterije
določa klasifikacija WRB, in lastnostmi prsti. Pred javno objavo primera prsti vnesene
podatke pregleda in potrdi urednik strani. Uporabniki si med seboj lahko vnesene podatke tudi komentirajo, kar omogoča izmenjavo mnenj. Sledila je končna predstavitev,
kjer je vsaka skupina predstavila glavne značilnosti prsti na posameznih območjih, kjer
smo izvedli terensko delo. Sledil je povzetek vseh ugotovitev, na koncu pa še razdelitev
diplom udeležencem za uspešno opravljeno delo na projektni delavnici.

ZAKLJUČEK
Na koncu lahko sklenemo, da je enotedenski terenski seminar v Španiji služil kot
odlična nadgradnja našega dosedanjega znanja s področja pedogeografije, ki smo ga
lahko v veliki meri uporabili tudi v praksi. V tednu smo se temeljito seznanili s terenskim delom in pridobili kopico novega praktičnega znanja. Za nekatere od nas
je bilo to še posebej dobrodošlo, saj je mnogo terenskega dela v letih pred tem (2020
in 2021, op. avt.) žal odpadlo. Izkušnja je bila še bolj kvalitetna zaradi edinstvenih
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fizičnogeografskih razmer in posledično pedogenetskih dejavnikov, ki jih v Sloveniji
in bližnji okolici ne moremo preučevati. Dejstvo, da smo pri klasifikaciji prsti uspešno
sodelovali študentje iz različnih držav in iz različnih znanstvenih strok, le še poudarja
in krepi pomembnost enotne svetovne klasifikacije prsti WRB ter uporabnost priročnika (Mednarodni klasifikacijski ..., 2018), ki se je za koristnega izkazal tudi v tem
delu Evrope. Aplikacija bo uporabo omenjenega priročnika le še dopolnila in izboljšala pravilnost rezultatov, ugotovljenih na terenu, kar bomo lahko s pridom izkoristili
pri svojem nadaljnjem delu s prstmi.
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