


� Štiri letno terensko delo Katedre za fizi čno geografijo Oddelka za 
geografijo FF UL na Debelem rti ču v študijskih letih 2005/06 –
2008/09

� Individualno raziskovalno delo geografov in drugih st rokovnjakov, 
ki se ukvarjajo s Tržaškim zalivom in Slovensko Istro  (Morska 
biološka postaja, Fakulteta za turisti čne vede – Turistica, Inštitut za 
vode RS, GIAM ZRC SAZU, Zavod RS za varstvo narave, Odd elek za 
geografijo Univerze v Olomoucu)

Umerjanje termalne 
kamere



� Geografsko celosten (holisti čni) prikaz procesov in stanj, ki izhajajo 
iz stika Slovenske Istre kot kopne pokrajine in Tržaš kega zaliva kot 
morske pokrajine

� Soočenje morskega (sredozemskega) in celinskega 
(srednjeevropskega, tudi balkanskega)

� Prehod sredozemskega v dinarskokraški tip pokrajine →

obsredozemlje (submediteran, zmerno sredozemske poteze)

Pristop

� Nadgradnja sistemati čnega razlaganja in opisovanja 
pokrajinotvornih prvin s problemskim in na črtovalskim pristopom 
ob upoštevanju nosilnih sposobnosti obravnavanega ob močja



� Ponuditi strokovni in lai čni javnosti v strnjeni obliki novejša 
znanstvena spoznanja o Slovenski Istri in Tržaškem z alivu

� Prispevati k zavedanju, poznavanju in razumevanju naš e 
“morskosti” oz. “sredozemskosti”, ki je navkljub neka terim 
deklaracijam v praksi še vedno šibko

� Prispevati k prepoznavanju prostorsko pomembnih problemo v in 
oblikovanju ustreznih smernic za bolj celosten pristo p k obravnavi 
in uporabi tega ob čutljivega prostora (prispevek k preseganju 
sektorskega pristopa)

Morsko dno v 
Tržaškem zalivu



Slovensko morje in obala –
S Jadran v geopoliti čni 
perspektivi 
J. Zupančič, P. Pipan



� Geomorfološke zna čilnosti morskega dna, 
obale in zaledja (K. Natek, U. Stepišnik, B. Repe)

� Prsti Slovenske Istre (B. Repe)

� Splošne in lokalne podnebne poteze (D. Ogrin, 
M. Vysoudil, I. Mrak, M. Ogrin)

� Spreminjanje podnebja ob Tržaškem zalivu in 
projekcije za 21. stoletje (D. Ogrin)



� Uvod v oceanografske razmere Uvod v oceanografske razmere Uvod v oceanografske razmere Uvod v oceanografske razmere (D. Ogrin)

� BiogeokemijskeBiogeokemijskeBiogeokemijskeBiogeokemijske znaznaznaznaččččilnosti in onesnailnosti in onesnailnosti in onesnailnosti in onesnažžžženost enost enost enost 
slovenskega morja slovenskega morja slovenskega morja slovenskega morja (O. Bajt, N. Kovač)

� Hidrografske znaHidrografske znaHidrografske znaHidrografske značčččilnosti Slovenske Istre ilnosti Slovenske Istre ilnosti Slovenske Istre ilnosti Slovenske Istre (T. 
Trobec)

� Stanje in ogroStanje in ogroStanje in ogroStanje in ogrožžžženost enost enost enost biodiverzitetebiodiverzitetebiodiverzitetebiodiverzitete slovenskega slovenskega slovenskega slovenskega 
morja morja morja morja (L. Lipej, S. Kerma)

� BiogeografskaBiogeografskaBiogeografskaBiogeografska pestrost Slovenske Istre pestrost Slovenske Istre pestrost Slovenske Istre pestrost Slovenske Istre (B. Repe)



� Regionalni razvoj ObalnoRegionalni razvoj ObalnoRegionalni razvoj ObalnoRegionalni razvoj Obalno----krakrakrakrašššške ke ke ke 
statististatististatististatističčččne regije in ocena stopnje ne regije in ocena stopnje ne regije in ocena stopnje ne regije in ocena stopnje 
litoralizacijelitoralizacijelitoralizacijelitoralizacije (A. Černe, S. Kušar)

� Prometne obremenitve Prometne obremenitve Prometne obremenitve Prometne obremenitve (M. Ogrin)

� TuristiTuristiTuristiTurističčččni pritiski ni pritiski ni pritiski ni pritiski (D. Cigale)



� Pokrajinska ranljivost kot izziv Pokrajinska ranljivost kot izziv Pokrajinska ranljivost kot izziv Pokrajinska ranljivost kot izziv 
trajnostnemu razvoju trajnostnemu razvoju trajnostnemu razvoju trajnostnemu razvoju (M. Špes)

� Zavarovana obmoZavarovana obmoZavarovana obmoZavarovana območčččja ja ja ja (R. Turk)

� Zasnova celovitega upravljanja z obalo Zasnova celovitega upravljanja z obalo Zasnova celovitega upravljanja z obalo Zasnova celovitega upravljanja z obalo 
(M. Bricelj)


