
snokulturnih organizacij oziroma predsednik [portne zveze Kranj. Pri tem je botroval marsikateri nalo`-
bi v {portne objekte, najbolj pa se je izpostavil z vodenjem gradbenega odbora za pokriti zimski olimpijski
bazen v Kranju.

Dobil je {tevilna priznanja, med njimi osem za pedago{ko in avtorsko delo, deset pa za svoje {port-
no delovanje. Med priznanji naj omenimo Ile{i~evo priznanje ZGDS, priznanje Oddelka za geografijo
ob 80. letnici ustanovitve, priznanje Bla`a Kocena Dru{tva u~iteljev geografije Slovenije za `ivljenjsko
delo ter Bloudkovo nagrado.

Slavko Brinovec je brez dvoma eden najvidnej{ih in najizrazitej{ih predstavnikov dana{nje »{olske
geografije« na Slovenskem. Odlikuje ga predvsem ob~utek in smisel za neposredno pedago{ko prak-
so, odtod tudi tolik{en obseg njegovih objav. Okrog sebe je imel pogosto ve~ sodelavcev iz osnovnih,
srednjih ali visoko{olskih vrst, ki so medsebojno enakopravno sodelovali in si izmenjavali zanje in izku{-
nje, sam pa je dajal zlasti ton na didakti~nem podro~ju. Tudi zato sta slovenska didaktika geografije in
{olska geografija v zadnjih desetletjih mo~no napredovali

Pridru`ujemo se ~estitkam ob Slavkovem okroglem jubileju in mu izrekamo zahvalo za njegovo
obse`no in pomembno delo.

Jurij Kunaver

Nagrade ZGDS za leto 2006
Ljubljana, Pre{ernova dvorana SAZU, 11. 5. 2006

Podelitev nagrad ZGDS je bila letos namesto v tradicionalnem jesenskem terminu ̀ e spomladi, to~ne-
je 11. maja. Izkoristili smo prilo`nost in zadnje dejanje Komisije za priznanja in imenovanja zdru`ili
z dvema dogodkoma, pomembnima za slovensko geografijo: Melikovimi dnevi in 60-letnico Geograf-
skega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU. Odzvali smo se prijaznemu vabilu predstojnika omenjenega
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Mag. Mitja Bricelj in mag. Mimi Urbanc podeljujeta Melikovo priznanje za mladega znanstvenika 
za leto 2006 mag. Gregorju Kova~i~u.
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in{tituta in na ve~erni prireditvi, ki je potekala v Pre{ernovi dvorani Slovenske akademije znanosti in
umetnosti, podelili tudi Melikovi priznanji.

Priznanji, ki ju je na predlog Komisije za priznanja in imenovanja soglasno potrdil Redni letni Ob~ni
zbor ZGDS 13. aprila 2006, sta prejela Gregor Kova~i~ in Jo`e @umer. Melikovo priznanje za mladega znans-
tvenika ali za obetajo~ega geografa raziskovalca se daje novim raziskovalcem ali diplomantom geografije,
ki so s svojimi nadpovpre~nimi raziskovalnimi dose`ki obogatili slovensko geografijo z novimi in izvir-
nimi spoznanji. Melikovo priznanje podeljuje ZGDS za ̀ ivljenjsko delo in za vrhunske dose`ke uspe{nim
in uveljavljenim geografom, ki so s svojim znanstvenim delom obogatili slovensko geografsko vedo in
prispevali k popularizaciji, uveljavitvi in prodoru geografije v vse oblike javnega ̀ ivljenja in izobra`evanja.

ZGDS je Gregorja Kova~i~a nagradila z Melikovim priznanjem za mladega znanstvenika, in sicer
za odli~no znanstveno delo med dodiplomskim in podiplomskim {tudijem. Gregor Kova~i~ se je rodil
leta 1976 v Postojni in diplomiral na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
leta 2001 z odli~no ocenjenim diplomskim delom z naslovom »Okoljevarstvena problematika vodoo-
skrbnih obmo~ij ob~ine Ilirska Bistrica«, ki ga je zaradi inovativnosti in aplikativne pomembnosti odkupila
ob~ina Ilirska Bistrica. V {tudijskem letu 2001/02 se je vpisal na podiplomski {tudij krasoslovja na Oddel-
ku za geografijo Fakultete za humanisti~ne {tudije Univerze na Primorskem, kjer se {tudijsko in
raziskovalno posve~a zlasti vpra{anjem okoljevarstvenih problemov kra{kih obmo~ij.

Raziskovalno delo Gregorja Kova~i~a se je za~elo `e v obdobju njegovega dodiplomskega {tudija, ko
je sodeloval pri raziskovalnih nalogah In{tituta za geografijo v Ljubljani ter In{tituta za ekolo{ke raziska-
ve Erico v Velenju. Leta 2002 je kot raziskovalni sodelavec In{tituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU pridobil
{tipendijo v okviru projekta COST 620 in se udele`il dvotedenskega {tudijskega izpopolnjevanja na Oddel-
ku za aplikativno geologijo Univerze v Karlsrueheju. Kljub svoji mladosti sodi Gregor Kova~i~ nedvomno
med najbolj obetavne in prodorne mlade znanstvenike, kar dokazuje tudi njegova osebna bibliografija.

Melikovo priznanje je posmrtno prejel Jo`e @umer, in sicer za odkritje podmorskih termalnih izvi-
rov pred Izolo in za njihovo znanstveno interpretacijo. Jo`e @umer se je rodil leta 1953. Geografijo je
{tudiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in bil do svoje smrti leta 2006 predmetni u~itelj geo-
grafije na Osnovni {oli Du{ana Bordona v Kopru.
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Bil je eden redkih osnovno{olskih u~iteljev, ki je redno raziskovalno delal. Svoje dose`ke je pred-
stavljal na doma~ih in tujih znanstvenih konferencah. Posebej velja izpostaviti njegovo preu~evanje
obalnega in podmorskega reliefa. Pri svojih raziskovanjih je odli~no povezoval meritve fizi~nogeografskih
pojavov ter procesov z uporabo geografskih informacijskih sistemov in uporabo zgodovinskih ter
kartografskih virov. Kot primer navajamo njegovo prou~evanje dinamike umikanja klifov, ki ga je pred-
stavil na zborovanju jugoslovanskih geomorfologov v Kr{kem leta 1990. Najve~ji njegov raziskovalni
uspeh pa je bilo odkritje podmorskih termalnih izvirov pred Izolo. Za to, verjetno zadnje veliko geograf-
sko odkritje na ozemlju Slovenije, je bila potrebna povezava odli~nega geografskega in geomorfolo{kega
znanja z dolgotrajnim in sistemati~nim terenskim delom, ki zahteva tudi ustrezno {portno kondicijo
in tehni~no znanje. Jo`e @umer je imenitno odkritje povezal z ustrezno znanstveno interpretacijo poja-
vov. Svoja dognanja je razlo`il na ve~ doma~ih in tujih znanstvenih konferencah, {ir{i strokovni javnosti
pa jih je pokazal z objavo v Geografskem obzorniku. @al ga je prehitela huda bolezen in raziskovanja
ni mogel dokon~ati.

Upam, da bodo v prihodnje na{i kolegi, ki si zaslu`ijo stanovsko ali strokovno priznanje, ustrezno
nagrado dobili {e za ~asa svojega `ivljenja. Prav gotovo se nekaj na{ih kolegic in kolegov lahko pohvali
z odli~nimi rezultati na znanstvenem podro~ju, v javnem ̀ ivljenju in v sferi civilne dru`be. Zato vas pozi-
vam, da za~nete razmi{ljati o posameznikih in organizacijah/dru{tvih, ki jih ne smemo spregledati. Naslednji
razpis za nagrade ZGDS bo v za~etku leta 2007, in sicer za Ile{i~evo priznanje in za zlata, srebrna in bro-
nasta priznanja ter pohvale ZGDS. Do takrat vam `elim obilico ustvarjalnosti in u~inkovitosti.

Mimi Urbanc

60 let Geografskega in{tituta Antona Melika ZRC SAZU
Ljubljana, Pre{ernova dvorana SAZU, 11. 5. 2006

Rojstni dan in{tituta je 7. maj 1946, ko je tedanja Vlada Ljudske republike Slovenije z uredbo ustano-
vila Zemljepisni muzej, najstarej{o in{titutsko enoto. Istega leta je Akademija znanosti in umetnosti namenila
prva sredstva za njegovo delovanje, in sicer za merjenje Triglavskega ledenika, kar in{titut {e vedno opravlja
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Sve~anost je popestrila glasbena skupina Perunovo listje (levo), posladkala pa torta velikanka (desno).
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