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Izvleček
Pomen Svetozarja Ilešiča za razvoj slovenske geografije
Ob bližajoči se 100. obletnici Univerze v Ljubljani in s tem Filozofske fakultete ter Oddelka za
geografijo, je nujno izpostaviti dosežke najpomembnejših geografov, ki so delovali na oddelku
v njegovih začetkih. Poleg Gavazzija in najpomembnejšega slovenskega geografa Antona
Melika je prva desetletja močno zaznamoval Svetozar Ilešič. Z dolgoletnim delom na Oddelku
za geografijo je vplival na razvoj študija geografije v Ljubljani in na drugih univerzah, s svojim
znanstveno-raziskovalnim delom in objavljeno literaturo pa je veliko prispeval tudi na ostalih
področjih, kot so agrarna in ekonomska geografija ter varstvo okolja. V nalogi je predstavljeno
tako njegovo delo in znanstveno raziskovanje v treh obdobjih kakor tudi njegovo pedagoško
udejstvovanje, ki je bilo usmerjeno predvsem na poučevanje študentov geografije in pisanje
učbenikov za srednje šole. Predstavljena so tudi tri najpomembnejša strokovna dela, ki so
povezovala geografske ideje pri nas in v svetu: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem
(1950), Pogledi na geografijo (1979) ter Gospodarska in politična geografija sveta (1947); ter
recenzije, ki so jih podali Ilešičevi geografski kolegi.
Ključne besede: Svetozar Ilešič, geografija, Slovenija, Pogledi na geografijo, Sistemi poljske
razdelitve na Slovenskem, Gospodarska in politična geografija sveta, pouk geografije

Abstract
Importance of Svetozar Ilešič for the development of Slovenian geography

For the upcoming 100th anniversary of the University of Ljubljana and also the Faculty of Arts
with the Department of Geography, it is necessary to highlight the accomplishments of the
most important geographers in the early stages of its development. Besides Gavazzi and the
most important Slovene geographer Anton Melik, the first decades were strongly marked by
Svetozar Ilešič. With his long-term work at the Department of Geography he influenced the
development of geographical study courses in Ljubljana and other universities. With his
scientific research work and published literature he also contributed a lot to other areas of
geography such as agricultural geography, economic geography and environmental
protection. His work, his scientific research in three different periods as well as his pedagogic
work pointed mostly at educating students of geography and writing high-school textbooks
are presented in the assignment. The three most important professional works that connected
geographical ideas from around the world: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem (1950),
Pogledi na geografijo (1979) and Gospodarska in politična geografija sveta (1947) as well as
the reviews that were given by geographical collagues of Ilešič are also presented.
Key words: Svetozar Ilešič, geography, Slovenia, views on geography, systematically field
partition in Slovenia, Economic and political geography of the world, geography class
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1. UVOD
Ob ustanovitvi Univerze v Ljubljani, leta 1919, je začela delovati tudi Filozofska fakulteta in z
njo predhodnik današnjega Oddelka za geografijo – Geografski inštitut, ki je sprva deloval pod
vodstvom Arturja Gavazzija. Po letu 1927 je vodenje oddelka najprej prevzel Anton Melik,
kasneje pa Svetozar Ilešič. Pod njunim vodstvom je postala geografija nacionalna veda, ki se je
razvijala tako na pedagoškem kot znanstveno-raziskovalnem področju (Kratka predstavitev …,
2016). Ob Melikovem predsedovanju raznim društvom je celotno vodenje oddelka in
poučevanje študentov prevzel Ilešič. Poleg poučevanja na oddelku je dr. Ilešič deloval tudi v
raznih društvih v Sloveniji, Jugoslaviji in v tujini. Zavidljiva je zbirka izdanih del. Njegovo
delovanje je bilo razširjeno na vseh področjih geografije, pri nekaterih je bil tudi začetnik, na
primer pri ozaveščanju o varovanju okolja.

2. NAMENI IN CILJI
Namen zaključne seminarske naloge je izpostaviti vlogo profesorja Svetozarja Ilešiča pri
razvoju slovenske geografije na znanstveno-raziskovalnem in pedagoškem področju. Prek
študij Ilešičevih del in člankov drugih avtorjev o njegovem udejstvovanju želim raziskati pot
delovanja in geografska področja, s katerimi se je ukvarjal, ter njegov vpliv na razvoj in
dojemanje geografije takrat in danes, doma in v tujini.
Glavno raziskovalno vprašanje v nalogi se nanaša na dilemo, ali je na pedagoškem področju
pustil večji pečat kot na znanstveno-raziskovalnem.

Cilji:


predstaviti akademski življenjepis dr. Svetozarja Ilešiča,



preučiti posamezna obdobja strokovnega delovanja,



identificirati Ilešičevo delo na pedagoškem področju,



analizirati najpomembnejša izdana dela,



ugotoviti, na katerem področju je bil njegov vpliv največji.
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3. METODE DELA
Delo pri zaključni seminarski nalogi je temeljilo na kabinetnem delu. Najprej sem pregledala
članke drugih avtorjev o Svetozarju Ilešiču in se tako bolje spoznala z njegovim delovanjem.
Na teh izsledkih temelji prvi del naloge, v katerem je predstavljen Ilešičev življenjepis in
področja delovanja. Na podlagi podatkov, ki sem jih imela, sem si izbrala tri dela in jih
analizirala, dodala sem tudi njihove recenzije. Vso potrebno literaturo sem našla v oddelčni
knjižnici. V veliko pomoč mi je bila revija Geografski vestnik, saj je bila v njej objavljena večina
člankov o Svetozarju Ilešiču.

4. AKADEMSKI ŽIVLJENJEPIS DR. SVETOZARJA ILEŠIČA
Slika 1: Svetozar Ilešič

Vir: Svetozar Ilešič, 2016.

Dr. Svetozar Ilešič se je rodil 8. 6. 1907, v Ljubljani. Po maturi na klasični gimnaziji (1925) se je
vpisal na študij geografije in zgodovine takratne Prirodoslovno-matematične fakultete v
Ljubljani. Diplomiral je leta 1930, tri leta kasneje pa zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z
naslovom Kmečka naselja na vzhodnem Gorenjskem. Takoj po disertaciji je postal asistent
dr. Antona Melika. Med letoma 1936 in 1937 ga je njegov nadrejeni poslal na študijsko
izpopolnjevanje v Francijo. Leta 1940 je postal izredni, dve leti kasneje pa redni docent. Med
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drugo svetovno vojno je opravljal delo izrednega profesorja, po vojni je do svoje upokojitve
leta 1975 predaval kot redni profesor na današnjem Oddelku za geografijo na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. Med opravljanjem pedagoškega dela je bil tudi dekan Prirodoslovnomatematične fakultete, današnje Filozofske fakultete (1950 in 1953/54), med letoma 1960 in
1963 pa je opravljal delo predstojnika oddelka (Vrišer, 1985; Mihevc, 1999).
V času njegovega delovanja je bila geografska znanost pri nas še v razvoju, zato so vodilni
geografi delovali na različnih področjih. Tako je Ilešič poleg pedagoških dejavnosti opravljal
tudi druge funkcije. Dolga leta je bil urednik Geografskega vestnika (1946–1972),
Geografskega zbornika (letniki XI–XXI) in Krasoslovnega zbornika. Upravljal je Geografski
inštitut Antona Melika (1966–1980) in Inštitut za raziskovanje krasa v Postojni (1972–1976).
Med letoma 1956 in 1964 je vodil Geografsko društvo Slovenije, kasneje pa je bil predsednik
jugoslovanskega Komiteja za geografijo (1968–1972). Leta 1966 je postal dopisni in 1970 redni
član Slovenske akademije znanosti in umetnosti (Vrišer, 1985; Mihevc, 1999).
Za svoje delovanje in prizadevanje za razvoj geografije je prejel kar nekaj nagrad. Za najbolj
znano delo Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem je leta 1951 prejel Prešernovo nagrado
za znanstvene dosežke, 1977 Kidričevo nagrado, leta 1979 pa najvišje jugoslovansko priznanje
za delo in ustvarjalnost, nagrado AVNOJ. Postal je zaslužni profesor Univerze v Ljubljani in
Univerze v Mariboru, častni predsednik Geografskega društva Slovenije ter častni član različnih
društev pri nas in v tujini (Vrišer, 1985; Mihevc, 1999; Ilc Klun, 2007).
Skupno je za časa življenja izdal 774 del, med njimi je veliko recenzij, kritik in prispevkov na
zborovanjih, nekaj je tudi učbenikov za srednje šole (Svetozar Ilešič osebna bibliografija…,
2016).
Doktor Svetozar Ilešič je umrl 4. februarja 1985 (Vrišer, 1985).
Leta 1999 so mu na domu v Ljubljani postavili spominsko ploščo (Svetozar Ilešič, 2016).

5. USMERITVE IN OBDOBJA V DELOVANJU DR. SVETOZARJA
ILEŠIČA
5.1. PRED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Na začetku svojega znanstvenega delovanja se je Ilešič ukvarjal predvsem z raziskovanjem
slovenskih socialnogeografskih razmer, še posebej s študijami o historičnogeografskem
razvoju kmečkih naselij, agrarnogeografski prenaseljenosti, planinah v Ziljski dolini in
geografskogospodarski strukturi Dravske banovine. Te študije naj bi kasneje prerasle v
nacionalni atlas (Vrišer, 1985; Ilc Klun, 2007). Primera del iz tega obdobja sta: Planine ob
dolenji Zilji (1931) in Kmečka naselja na Primorskem (1949).
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5.2. PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
V začetnem povojnem obdobju je še vedno prevladovalo raziskovanje historične geografije.
Ilešič se je ukvarjal z obsežnimi in temeljitimi raziskavami tako franciscejskega kot
reambulančnega katastra. V ospredju je bila torej kmetijska pokrajina, ki jo je podrobno
predstavil v knjigi Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem (1950). Kasneje jo je dopolnjeval
še s poročili na mednarodnih simpozijih in s posebno publikacijo, ki jo je izdal v času gostovanja
na univerzi v Leuvenu. Z geografskega stališča predstavlja knjiga popolno genezo slovenske
agrarne pokrajine od srednjega veka dalje. V njej je zavrnil nekatere tuje trditve in postavil
trajen dokument geneze slovenske agrarne pokrajine. Njegovega dela, na veliko začudenje, ni
nihče nadaljeval, čeprav je ravno po izdaji knjige naše podeželje doživelo popolno preobrazbo
(Vrišer, 1985; Ilc Klun, 2007).
V kasnejšem obdobju so v ospredje njegovega raziskovanja stopila predvsem vprašanja o
bistvu in ciljih sodobne geografije, o predmetu njenega proučevanja in njeni zgradbi – naj bo
enovita, dualistična ali sistem povezanih geografskih ved. Ilešičev boj za idejno razčiščevanje
je predstavljal jedro njegovega znanstvenega dela. Zagovarjal je podobna stališča, kot so jih
zagovarjali v Sovjetski zvezi, na Poljskem, v Nemčiji, Franciji in drugih državah (Vrišer, 1985; Ilc
Klun, 2007).
V šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja je svoje znanstveno delovanje posvetil
predvsem osmišljanju regionalne geografije, zlasti njene zasnove, ki je temeljila na francoski
geografski šoli med obema svetovnima vojnama. V njej je videl temeljno geografsko dejavnost
ter skozi njen združujoči pristop osnovno nalogo in prispevek same vede k občemu znanju in
praktični uporabi. Razmišljanja je podkrepil s članki in regionalnimi orisi slovenskih pokrajin, ki
so po Vrišerjevem mnenju dosegli težko dosegljivo raven na znanstveni, stilistični in
metodološki strani, mogoče tudi zaradi dejstva, da je šel razvoj geografije, tako po svetu kot
pri nas, le deloma po istih poteh kot jih je zagovarjal dr. Ilešič. Namesto sintetizirajočega in
regionalnega pristopa je sledila smerem dezintegracije in analitičnega pristopa, kar ga je
močno vznemirjalo in povzročalo stalno vračanje k tem temam. Svoje ideje in nazore je zbral
v knjigi Pogledi na geografijo, po kateri so in bomo geografi še dolgo časa posegali in iz nje
črpali bogata idejna spoznanja (Vrišer, 1985; Ilc Klun, 2007). Nekaj izdanih del iz tega obdobja:
Nekaj beležk o svetovni geografiji med vojno in po njej (1946), Položaj socialne geografije v
sklopu geografske znanosti (1969) in Za enotnost geografije (1954).

5.3. OD ZAČETKA SEDEMDESETIH LET 20. STOLETJA DALJE
V zadnjem obdobju se je dr. Ilešič ukvarjal z regionalizacijo. Najprej je raziskoval teoretično
plat in iskal odgovore na vprašanja o kriterijih členitve pokrajine na večje ali manjše enote.
Pozneje se je osredotočil na konkretno regionalizacijo, najprej Slovenije in pozneje še
Jugoslavije. Na tem področju je deloval tudi po upokojitvi leta 1975.
Regionalizacije so predstavljale ključni problem začrtane geografske monografije Slovenije, ki
naj bi bila zaključek njegovega znanstvenega dela, vendar mu je ni uspelo dokončati. Njegove
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regionalizacije naše zdajšnje in bivše države so bile primerne za širok krog uporabnikov, od
družbenega in prostorskega planiranja do gradiva za spoznavanje domovine v šolah (Vrišer,
1985; Ilc Klun, 2007). Primera del iz tega obdobja sta prispevka Slovenske pokrajine (1972) in
Regionalne razlike v družbeno gospodarski strukturi SR Slovenije (1968).
Ilešičev smisel za regionalno geografijo se najbolje odraža v Gospodarski in politični geografiji
sveta (1947) in seriji regionalnih geografij Afrike, Azije, Avstralije in obeh Amerik (1973), ki so
bile namenjene širši javnosti. Zaradi njegovega poljudnega načina podajanja informacij,
dodelane dokumentacije, izjemnega stila, nazornosti in metodične zasnove, so jih ljudje
odlično sprejeli. Vse so bile večkrat ponatisnjene, tako v slovenskem kot v srbohrvaškem
jeziku. Enake ocene so veljale tudi za šolske učbenike. Ilešič je bil s svojim stilom pisanja in
metodologijo nedosežen mojster, zato bodo po mnenju Vrišerja (1985) njegove publikacije še
dolgo zgled in gradivo, h katerim se bomo zatekali ob dilemah (Vrišer, 1985).
Poleg avtorskih del je poročal o dogajanju po svetu, ocenil številne domače in tuje knjige in
razprave. V Sloveniji je bil tudi pionir pri opozarjanju na varovanje okolja (Vrišer, 1985).

5.4. DELOVANJE NA PEDAGOŠKEM PODROČJU
Leta 1940 sta bila na Geografskem inštitutu, danes Oddelku za geografijo, uradno dva
predavatelja, redni profesor dr. Anton Melik in izredni profesor dr. Svetozar Ilešič. Vendar je
imel dr. Melik po vojni, kot vodilni slovenski geograf, ogromno drugih nalog, zato je vse
pedagoške obveznosti opravljal dr. Ilešič. Dela je bilo ogromno, saj se je v tistem času povečalo
število predavanih predmetov in študentov vpisanih na oddelek. Oblikoval je ogromno
študijske literature za svoje predmete: zgodovina geografije, kartografija oziroma
matematična geografija, hidrografija, oceanografija, fitogeografija, pedogeografija,
antropogeografija (Gams, 1967). Bil je mentor 17 doktorskim disertacijam, 2 magistrskima in
58 diplomskim delom (Svetozar Ilešič osebna bibliografija…, 2016).
Študentom, ki so po končanem študiju zapolnjevali prosta mesta v šolah, je ravno Ilešič
posredoval večino znanja o teoretični geografiji. Kot velik zagovornik enotne geografije je
zaslužen, da je kljub splošni specializaciji kadrov ostala nedeljena kot pedagoški in raziskovalni
predmet (Gams, 1999).
Po drugi svetovni vojni je bila geografija pri nas še v razvoju, zato se je Ilešič kot eden vodilnih
geografov čutil poklicanega, da oblikuje učbenike za srednje šole. Kot prvi je bil leta 1947 izdan
učbenik Gospodarska in politična geografija sveta, ki je bil prirejen po ruski Ekonomičkajski
geografiji kapitalističkeskih stran, avtorja Vitverja. Njegovo natančnost in zavezanost delu nam
kaže dejstvo, da je drugo izdajo učbenika, leta 1950, napisal skoraj na novo, brez pomoči
ruskega učbenika, ker so se pokazale vsebinske pomanjkljivosti. Dodatne podatke je poiskal v
različnih gospodarsko-geografskih knjigah, svetovnih geografskih revijah itd. Z novo izdajo je
postavil temelj vsem svojim kasnejšim učbenikom. Hkrati pa je svojim sodobnikom in
naslednikom pokazal, kako ključna je lastna šolska didaktična literatura, ki temelji predvsem
na lastnem znanju in preudarno upošteva tuje vire. Opozarjal je na aktualnost učbeniških
podatkov in velik poudarek namenjal dnevnemu tisku, ki ga je učiteljem priporočal v uporabo
pri svojem delu. Leta 1966 so učbenik razdelili, prvo polovico so naslovili Evropa s Sovjetsko
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zvezo in je bila namenjena drugemu razredu gimnazije, druga polovica pa je bila predavana v
tretjem letniku in se je imenovala Regionalna geografija. Leta 1967 je Mladinska knjiga izdala
njegov učbenik Obča geografija, ki je bil izdan kar desetkrat. Vse tri učbenike so prevedli tudi
v srbohrvaščino. Kljub skopi opremljenosti s fotografijami in grafikoni ter prevladovanju teksta
in kart so bili njegovi učbeniki v uporabi več kot tri desetletja, saj jih je bilo zaradi njihove
kakovosti, enostavnega, jasnega in razumljivega jezika zelo težko prekositi, ponatise je tudi
sam popravljal in dopolnjeval. Po obsegu so bili vsi učbeniki zajetni; Gospodarska geografija
sveta (1950) ima 411 strani, Obča geografija (1967) pa 258 strani. Tako obsežnih učbenikov ni
mogoče obdelati v enem letu, zato je dr. Ilešič snov razdelil na obvezno in neobvezno. Tako je
določil osnovno znanje, ki ga morajo doseči učenci v enem letu in dodatno literaturo za tiste,
ki jih je geografija zanimala. Ker je bil na tem področju pri nas tako rekoč pionir, je v svoje
učbenike moral vključiti tujo literaturo in veliko svojih izkušenj. Prav zaradi tega so se v učnem
procesu obdržali tako dolgo, saj je bilo enako kakovost zelo težko doseči. Na področju šolskih
učbenikov je predstavljal avtoriteto tako pri nas kot v tujini (Kunaver, 1996; Kunaver, 1999). V
radijskem intervjuju za radio Ljubljana (1968) je na vprašanje o svojem pedagoškem delu
odgovoril naslednje: »Ravno zaradi te vzgojne vrednosti sodobne geografije1 sem tudi sam pri
svojem delu močno postavljal v ospredje pedagoško stran. Često sem kolebal v dilemi ali ni
moja dolžnost kot tako imenovanega geografa znanstvenika, da svoj čas uporabim samo za
pisanje strogih znanstvenih razprav, ali pa za sestavljanje učbenikov in priročnikov za šole vseh
vrst. V tej zadregi sem se pogosto odločil za drugo v prepričanju, da s tem služim širšim
družbenim potrebam« (Kunaver, 1996, str. 13).
Na dojemanje sveta pri mladih in njihovih učiteljih pa ni vplival samo s snovjo v učbenikih. Bil
je velik podpornik moderne geografije. Menil je, da se tudi v šoli lahko proučuje zakonitosti
medsebojnih zvez med pojavi in procesi, ki se odvijajo v pokrajini. Samo vsestranska,
kompleksna in razmišljujoča izobrazba bo dala mladini znanje za razumevanje pokrajine in jim
omogočala aktivno vključevanje pri njenem praktičnem urejanju (Kunaver, 1999). Moderno
geografijo je z veliko vnemo zagovarjal v javnosti. V že prej omenjenem intervjuju je na to
temo dodal: »Postavlja se namreč vprašanje, kakšen je položaj geografije v okviru sodobnega
sistema znanosti. Ravno zaradi ne dovolj jasne opredelitve našega predmeta zadeva namreč
geografija med ne geografi na obilo pomislekov in predsodkov. Le-ti izvirajo iz zastarelih
pojmov o geografiji, kakršna je bila še pred desetletji in je marsikje, posebno v šoli, še danes.
To je suhoparno naštevanje in opisovanje krajev in dežel, ki samo opisuje in našteva, ničesar
pa ne razlaga, skratka je lahko samo informativna, ne more pa biti znanstvena stroka s svojimi
raziskovalnim potencialom. Boj proti takim skoz in skoz zastarelim predsodkom in
pojmovanjem je bil in je še hud, celo med geografi samimi, kaj šele zunaj njih. Zato sem štel za
eno svojih glavnih nalog, posebno odkar me je usoda potisnila nekam v ospredje slovenske in
jugoslovanske geografije, da tudi pri nas geografi sami sebi in tudi drugim jasno določimo
predmet svoje stroke« in »Geografijo kaj radi tudi pri nas izrivajo iz učnih programov, češ da
je le opisovalna in je namenjena samo memoriranju ali kvečjemu enciklopedični informaciji. Z
modernim konceptom geografije so taki razlogi povsem ob veljavo … Tudi učenec v šoli naj bi
se torej pri geografiji ne učil samo na pamet najrazličnejših podatkov o pokrajinah in deželah,
1

moderna geografija ni bila sestavljena samo iz informacij, poučevanje je stremelo k
povezovanju teh informacij, k razmišljanju o prostorski problematiki podatkov določene
pokrajine (Kunaver, 1996).
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temveč naj bi o njihovi prostorski problematiki predvsem razmišljal« (Kunaver, 1996, str. 12–
13). Memoriranje in enciklopedično znanje sta še danes močno zastopana pri pouku geografije
in tudi v šoli na splošno. Učenci v osnovni in srednji šoli se snov iz učbenikov učijo na pamet,
je ne znajo povezovati med sabo ter usvojeno znanje in podatke aplicirati na podobne
razmere. Ilešičeve ideje so nam lahko še danes motivacija in vzor za odpravo takega načina
poučevanja in učenja.
Pedagoško delo, ki je bilo mnogovrstno in široko, je prenehal opravljati leta 1975. Kako
velikega pomena je bilo njegovo delovanje na področju pedagogike, nam pričata: nagrada
Ilešičevo priznanje, ki jo Zveza geografskih društev Slovenije podeljuje za delo na področju
pedagoške geografije, in Ilešičevi dnevi.

6. PREGLED BIBLIOGRAFIJE DR. SVETOZARJA ILEŠIČA
Profesor Ilešič je v času svojega delovanja izdal več kot 5000 objavljenih strani. V osebni
bibliografiji Svetozarja Ilešiča, ki je dostopna na straneh cobissa, je navedenih 774 objavljenih
del. Največ jih najdemo v kategoriji recenzija, prikaz knjige, kritika (256), sledi kategorija drugi
sestavni deli (129). Ostale kategorije imajo manj kot 100 del (Svetozar Ilešič osebna
bibliografija…, 2016).
Med vsemi deli sem izbrala tri knjige, ki predstavljajo različne usmeritve njegovega dela in s
tem širino njegovega zanimanja in znanja. Kot prvo je predstavljeno najpomembnejše delo,
Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem, s katerim se je uveljavil tako pri nas kot tudi v svetu,
sledi zbirka najpomembnejših člankov in znanstvenih misli, ki jih je sam zbral v Pogledih na
geografijo. Zadnji je učbenik za srednje šole, ki je bil dolgo časa zelo priljubljen učni
pripomoček pri pouku geografije.

6.1. SISTEMI POLJSKE RAZDELITVE NA SLOVENSKEM
Kot je avtor sam zapisal, je bil namen njegove študije »podati geografsko sliko različnih oblik
in načinov, po katerih je bilo pri nas doslej razdeljeno kmetijsko zemljišče, zlasti polje« (Ilešič,
1950, str. 5). Polja, njive oziroma zorana zemljišča so bila v takratnem času še vedno prisotna
v vseh pokrajinah Slovenije, bila so nekakšen zaščitni znak naše pokrajine. Zakaj pa se je
osredotočil le na njivske površine in vmesne travnike? Travniki, pašniki in gozdovi daleč od vasi
nam, po mnenju avtorja, zaradi svoje kasnejše parcelacije ne morejo pokazati pravega
gospodarskega in socialnega stanja v agrarni pokrajini. Svoje razmišljanje je podprl z novejšimi
študijami, ki pravijo, da se je treba čim bolj opredeliti le na prvotno polje, kjer se tla obdelujejo
že dalj časa. Njive so v agrarni pokrajini lahko prepoznavne in jih opazimo že ob prvem
pogledu. Sama razporeditev in oblika njivskih površin vpliva na tloris kmečkega naselja in na
samo življenje kmečkega prebivalstva.
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Že v tistem času je opozarjal na problem razdrobljenosti parcel, kar je še danes velika težava
pri razvoju naših kmetij. Knjiga je nastala ravno ob prehodu v socialistični sistem, zato je Ilešič
z njo na nek način opozarjal pred nepremišljenimi preureditvami zemljiške ureditve, ki bi bila
lahko bolj škodljiva kot koristna. Zato je svojo študijo ponujal kot gradivo za premišljeno
načrtovanje.
V knjigo je avtor umestil tudi poglavje o razvoju proučevanja zemljiške razdelitve v Evropi in
pri nas. Podrobno je predstavil razvoj od prvega agrarnega zgodovinarja, ki je opozarjal na
pomen takih študij, Meitzena, do lastnih raziskav slovenskih pokrajin, ki jih je izvedel skupaj s
študenti.
V recenziji tega dela je Melik poudaril, da je to prva knjiga, ki predstavlja zemljiško razdelitev
v Sloveniji in da smo jo potrebovali že dalj časa. Z njo smo končno lahko razvozlali povezanost
med obliko kmetijskih naselij in poljsko razdelitvijo. Knjiga pa je imela tudi praktični pomen,
saj je gospodarjenje z zemljo močno odvisno od prevladujoče oblike zemljišč, tako je bila v
veliko pomoč pri novejših načrtovanjih gospodarjenja. Primerjanje slovenskih razmer z
drugimi državami kaže na Ilešičevo seznanjenost s tujimi študijami. Po njegovi zaslugi smo bili
tudi prva država v bivši Jugoslaviji s takšno študijo agrarnih območij (Melik, 1951).
Ilešič je svoje ugotovitve predstavil tudi s pomočjo kart, ki so precej generalizirane, a še vedno
omogočajo ustvarjanje dobrih predstav o poljski razdelitvi pri nas. Z vrisom glavnih rek in
krajev je omogočil orientacijo, ki dopušča primerjavo z drugimi kartami ter ugotavljanje
povezave med poljsko razdelitvijo in drugimi pojavi v pokrajini. V zadnjem poglavju je avtor
izrazil nekaj možnih vplivov poljske razdelitve na razne pojave v pokrajini, vendar zaradi
premalo dokazov svojih predvidevanj ni želel izpostavljati. Nam pa zagotovo tovrstne študije
omogočajo pogled v preteklost, v način razvijanja razporeditve, ki je povezan z družbenimi,
socialno-posestnimi in obdelovalno-gospodarskimi stanji (Melik, 1951).

6.1.1. TIPI POLJSKE RAZDELITVE NA SLOVENSKEM IN NJIHOVA
GEOGRAFSKA RAZŠIRJENOST
V osrednjem poglavju je Ilešič razdelil kmetijska zemljišča na različne tipe, pri tem je uporabil
shemo, ki sta jo zasnovala Schlüter in Gradmann.
1.) razdelitev na grude ali bloke: posest je razkosana in pomešana, parcele so nepravilno
oblikovane. Glavni tip je razdelil naprej na a) prave ali prvotne grude, ki so razkosane že od
začetka, zemljišče in naselje imata skupnostno poreklo; b) drugotne grude, tu je posestna
pomešanost očitna posledica delitve nekdanjih kmetij v enem kosu oziroma celkov; c) posebne
oblike razdelitve na grude, pri naseljih, ki so že izgubila prevladujočo agrarno funkcijo ali pa je
nikoli niso imele: stare farne vasi, vasi ob starih cestah, obrtna naselja, predmestja, kajžarska
naselja in podobno.
2.) razdelitev na prave, pravilne delce: sistemi sestavljeni iz dolgih in ozkih njiv, zemljišča ene
kmetije so enakomerno razporejena po vaškem zemljišču. Kategorije se razlikujejo glede na
širino pasov: a) ozki delci ali jermeni; b) široki delci; c) delci mešane širine.
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3.) razdelitev na nepravilne ali grudaste delce, kjer prevladujejo pravilne podolgovate njive,
prisotna je tudi parcelna razdrobljenost kmetij, parcelacija je manj sistematična, delci so manj
sistematično razmetani, parcele pa so manj enotne in nepravilnih oblik. Tudi tu je več variant:
a) široki nepravilni delci; b) ozki nepravilni delci; c) mešani nepravilni delci.
4.) druge prehodne oblike med grudami in delci, bližje so pravim grudam: a) razdelitev na
grude z delci ali progaste grude, tu so posamezni poljski kompleksi parcelirani na dolge njive,
včasih tudi prave jermene, v to kategorijo spada tudi posebna varianta grud z vinogradniškimi
delci; b) razdelitev na dolge njive brez reda; c) razdelitev na pravokotne grude, ki so značilne
za ravnine in ploske doline; d) razdelitev na kratke delce.
5.) razdelitev na sklenjene proge, ki segajo v enem kosu od vsake kmetije do gozda ali do meje
vaškega zemljišča, po večini gre za razlomljene krčevinske proge.
6.) kombinacija sklenjenih prog in pravilnih delcev, sklenjene proge in jermeni se menjavajo v
različnih variantah, delijo se na: a) pretrgane proge; b) istosmerni jermeni; c) sklenjene proge
z raznosmernimi delci.
7.) celki: so kmetijske posesti v enem kosu, nepravilne oblike, delijo se na: a) pravi, samotni ali
zaprti, ločeni med seboj z gozdom; b) odprti, stikajo se med samo brez vidnejše meje na
odprtem svetu; c) razloženi, so blizu drug drugega in so rahlo razločeni med seboj.

V nadaljevanju je vsako obliko še podrobneje predstavil in jo umestil v prostor ter knjigi priložil
parcelne načrte, ki predstavljajo določeno obliko poljske razdelitve, da si bralec lažje
predstavlja njihov izgled in jih tako v pokrajini hitreje prepozna. Priložil je tudi karto Sistemi
poljske razdelitve na Slovenskem, ki je poenostavljen prikaz porazdelitve različnih tipov po
celotnem našem ozemlju.
V zaključku je podal svoje mnenje o etničnem izvoru razdelitvenih oblik, o vplivu reliefa,
agrarne zgodovine, zgodovine naselitve in drugih vplivih na razdelitev polja. Predstavil je tudi,
kako sta povezana razdelitev polja in tip naselja.
Zadnja tema, ki se je je dotaknil v zaključku, je bila oblika poljske razdelitve in preobrazba
našega kmetijstva, kjer je opozarjal na še danes pereče probleme razdrobljenosti slovenskih
polj, ki so že ob uvajanju socializma povzročali težave, kot so zastala mehanizacija in manjši
donos. Razdrobljenost je prizadela kmetijsko najbolj rodovitne njive, ki so primerne za
poljedelstvo. Pri reševanju, ki se je takrat že vršilo, pa je najbolj opozarjal na upoštevanje
krajevnih razmer, da bi bilo obdelovanje uspešno in smotrno.
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6.2. POGLEDI NA GEOGRAFIJO
V knjigi Pogledi na geografijo (1979), ki predstavlja nekakšen zaključek njegovega
znanstvenega delovanja, je avtor zbral devetindvajset avtorskih člankov in poročil o
geografskih idejah v drugih državah ter jih tematsko in kronološko razdelil v sedem poglavij.
Prispevki so večinoma teoretsko in metodološko naravnani, v knjigo je uvrstil tudi
regionalizacijo Slovenije in Jugoslavije ter članke o geografskem okolju in njegovem urejanju.
Glavni namen knjige je bil na enem mestu predstaviti avtorjeve poglede in poglede drugih na
geografijo ter s tem vplivati na njen razvoj pri nas in v Jugoslaviji.
S svojimi razmišljanji je opredelil področje delovanja geografije, kar je bilo v času hitrega
spreminjanja in tehnološkega razvoja nujno potrebno. Pogledi na geografijo predstavljajo
potek geografskega razvoja in geografske misli v 20. stoletju. Delo deluje homogeno, čeprav
obravnava več različnih tematik in problemov, kar mu prinaša še večji pomen. S kritičnim
ocenjevanjem novih metod, ki jih je vnašal v naš prostor, je močno vplival na razvijanje našega
okolja, predvsem pri skladnejšem socialno-ekonomskem razvoju, policentrizmu, spodbujanju
razvoja gospodarsko zaostajajočih območij in varstvu okolja. Zbirka je bila uporabna tudi za
učitelje in študente, predstavljala je strokovni priročnik, predvsem v poglavjih o teoretičnih in
metodoloških vprašanjih geografije ter v poglavjih o regionalizaciji Slovenije in Jugoslavije
(Belec, 1980).
V Sloveniji ni izšlo veliko del, ki bi obravnavala idejne osnove ved. Še manj je bilo primernih za
objavo v priznanih tujih zbirkah. Ilešičevi Pogledi na geografijo zagotovo spadajo mednje.
V knjigi se izraža boj za enotno geografijo, saj je v petdesetih letih 20. stoletja prevladovalo
mnenje o ločenosti proučevanja naravnih in družbenih pojavov. Taka delitev nikamor ne
uvršča regionalne geografije, ki je po Ilešičevem mnenju najpomembnejši del vede. Slednja bi
morala namesto analitičnega razčlenjevanja razvijati prav celovito raziskovanje. Kljub
zavzemanju za regionalno geografijo Ilešič ni odstopal od občega raziskovanja, prav tako ni
podpiral, v tistem času priljubljene, problemske geografije. V člankih avtor poudarja temeljno
izobraževalno in obveščevalno vlogo geografije (Vrišer, 1980).

6.2.1. REGIONALIZACIJA JUGOSLAVIJE

Ilešič je menil, da se regionalizacija lahko naredi na štiri različne načine: razdelitev na
pokrajinsko-fiziognomične regije; razdelitev na regije ekonomskega potenciala; razdelitev na
regije gospodarske homogenosti; razdelitev na ekonomsko-funkcijske regije. Zanj sta bili
razdelitvi na regije ekonomskega potenciala in pokrajinsko-fiziognomične podobni, vendar z
razliko, da so pri prvi regije razdeljene glede na gospodarsko uporabnost. In ker je za
Jugoslavijo pred njim podal ekonomsko-geografsko regionalizacijo že Cene Malovrh, se je
Ilešič omejil na fiziognomično in ekonomsko-funkcijsko regionalizacijo.
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6.2.1.1. POKRAJINSKO-FIZIOGNOMIČNE REGIJE JUGOSLAVIJE

Razdelitev je bila narejena predvsem na podlagi klimatskih razmer.

Preglednica 1: Pokrajinsko-fiziognomične regije Jugoslavije
Makroregije
Panonski
makroregionalni pas
(A)

Mezoregije
Pravi panonski nižinski svet
(A1)

Mikroregije
Vojvodinska ravnina (A1a)

Podravina in Posavina (A1b)
Nadaljnja delitev pri Subpanonskem obrobju ni
označena na karti, v knjigi pa je avtor subpanonsko
gričevnato obrobje, glede na relief, razdelil na štiri dele:
severozahodno subpanonsko obrobje, subpanonsko
Pokupje, subpanonsko Bosno in subpanonsko Srbijo.
Prave visokogorske alpske pokrajine (B1)
Subpanonsko obrobje (A2)

Alpsko
makroregionalno
področje (B)

Dinarski
makroregionalni pas
(C)

Rodopsko-pindski
makroregionalni pas
(D)
Karpatsko-balkansko
makroregionalno
področje (E)
Primorski
makroregionalni pas
(F)

Predalpske pokrajine (B2)

Tudi predalpske pokrajine je Ilešič še podrobneje
razdelil na: zahodne predalpske pokrajine, vzhodne
predalpske pokrajine, severovzhodne predalpske
pokrajine.
Subdinarsko-subpanonske pokrajine (C1)
Notranje dinarske
Osrednje-bosanski del (C2a)
sredogorske pokrajine (C2)
Jugovzhodni del (C2b)
Visoke dinarske kraške pokrajine (C3)
Subrodopsko-subpanonske pokrajine (D1)
Rodopsko-pindske gorske pokrajine (D2)
Pokrajine nizke Makedonije (D3)
Karpatsko-balkanske gorske pokrajine (E1)
Podonavske pokrajine (E2)
Prave sredozemske pokrajine (F1)
Submediteranske pokrajine (F2)
Submediteransko-subalpske in submediteransko-subdinarske pokrajine (F3)

Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 352–359.
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Slika 2: Pokrajinsko-fiziognomične regije Jugoslavije

Vir: Ilešič, 1979.

6.2.1.2. EKONOMSKO-FUNKCIJSKE REGIJE JUGOSLAVIJE

Členitev je oprta na enake kriterije kot shema ekonomsko-geografske regionalizacije Slovenije.
Pri regionalizaciji je Jugoslavijo razdelil na posamezne republike z njihovimi funkcijskimi mesti
najvišje stopnje. Vsaka republika je imela več takih mest, okrog katerih so se razvile
ekonomsko-funkcijske makroregije, ki so po navadi presegale meje okraja. Mezoregije so bile
navadno kar območja centrov znotraj okraja, nekatere pa so bile zaradi močnejše industrijske
in na splošno gospodarske dejavnosti oblikovane v skupnosti občin. Submezoregije so se
povečini prekrivale z občinami. Na delih, kjer makroregije niso bile dovolj izrazito razvite, je
območje opredelil kot teritorialno skupino mezoregij.
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Najprej je razčlenil Socialistično republiko Slovenijo. Razdelil jo je na 5 makroregij in 18
mezoregij oziroma skupin mezoregij.

Preglednica 2: Členitev socialistične republike Slovenije
SL 1
PODRAVSKA
MAKROREGIJA,
središče
Maribor
SL 1a
mezoregija
Zgornjega
Podravja
SL 1b
mezoregija
Srednjega
Podravja
SL 1c
Pomurska
mezoregija
SL 1d
skupina
submezoregij
Spodnjega
Podravja

SL 2
SAVINJSKA
MAKROREGIJA,
središče Celje

SL 3
OSREDNJESLOVENSKA
MAKROREGIJA,
središče
Ljubljana
SL 2a
SL 3a
Osrednjesavinjska Jeseniškomezoregija
blejska
mezoregija
SL 2b
SL 3b
Šaleška
Kranjska
mezoregija
mezoregija

SL 3c
Ljubljanska
mezoregija
SL 3d
Notranjska
gozdna
submezoregija
in Dolenjska
gozdna
submezoregija
Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 359–362.
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SL 4
SKUPINA
VZHODNODOLENJSKIH
IN
SPODNJEPOSAVSKIH
MEZOREGIJ
SL 4a
Trboveljska rudarska
mezoregija
SL 4b
Krško-brežiška
mezoregija
SL 4c
Vzhodno-dolenjska
mezoregija
SL 4d
Belokranjska
mezoregija

SL 5
SKUPINA
PRIMORSKIH
MEZOREGIJ

SL 5a
mezoregija
Zgornjega
Posočja
SL 5b
mezoregija
Spodnjega
Posočja
SL 5c
Koprska
mezoregija
SL 5d
Ilirskobistriška
mezoregija

Socialistično republiko Hrvatsko je v prvem delu razdelil na 3 makroregije, 3 skupine mezo in
submezoregij ter eno mezoregijo.

Preglednica 3: Členitev socialistične republike Hrvatske.
H1
ZAGREBŠKA ali
OSREDNJEHRVATSKA
MAKROREGIJA, ki ima
sedež v Zagrebu

H2
OSIJEŠKA ali
SPODNJESLAVONSKA
MAROREGIJA, katere
sedež je v Osijeku

H3
SKUPINA
ZAHODNOSLAVONSKIH
MEZOREGIJ IN
SUBMEZOREGIJ

H4
REŠKA ALI
KVARNERSKOISTRSKA
MAKROREGIJA,
središče v Reki

H 1a
Zagrebška mezoregija

H 2a
Osiješka mezoregija

H 3a
skupina submezoregij
Slavonska Požega in
Nova Gradiška

H 4a
Reška mezoregija

H 1b
Varaždinska mezoregija

H 2b
H 3b
Vinkovška mezoregija Brodska mezoregija

H 1c
Karlovška mezoregija

H 4b
Puljska mezoregija
H 4c
skupina mezoregij
Južnega Hrvatskega
Primorja

H 1d
Sisaška mezoregija
H 1e
skupina Podravska
mezoregija
H5
SPLITSKA oziroma
SREDNJEDALMATINSKA
MAKROREGIJA, ki ima
središče v Splitu

H6
H7
SKUPINA MEZOREGIJ SKUPINA MEZOREGIJ
VISOKE HRVATSKE
SEVERNE DALMACIJE

H 5a
Splitska mezoregija

H 6a
Ogulinska mezoregija

H 7a
Zadarska mezoregija

H 5b
Makarska mezoregija

H 6b
Gospiška mezoregija

H 7b
Šibeniška mezoregija

Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 362–364.
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H8
DUBROVNIŠKA ali
JUŽNODALMATINSKA
MEZOREGIJA, katere
središče je Dubrovnik

Socialistična republika Bosna in Hercegovina je po Ilešiču bila sestavljena iz 5 makroregij in
13 mezoregij.

Preglednica 4: Členitev socialistične republike Bosne in Hercegovine
B1
SARAJEVSKOZENIŠKA ALI
OSREDNJEBOSANSKA
MAKROREGIJA

B2
MAKROREGIJA
SEVEROVZHODNE
BOSNE

B3
MAKROREGIJA
SEVEROZAHODNE BOSNE

B4
MOSTARSKA ALI
HERCEGOVSKA
MAKROREGIJA

B5
SKUPINA
ZAHODNOBOSANSKIH
MEZOREGIJ

B 1a
Sarajevska mezoregija

B 2a
Tuzlanska
mezoregija

B 3a
Banjeluška ali
Spodnjevrbaška
mezoregija

B 5a
Bihaška ali
Srednjeunska
mezoregija

B 1b
Zeniško industrijsko
mezoregionalno
področje
B 1c
skupina mezoregij
Jugovzhodne Bosne

B 2b
Dobojska
mezoregija

B 3b
Prijedorska ali
Sanska
mezoregija
B 3c
Jajška ali
Srednjevrbaška
mezoregija

B 4a
Mostarskojablaniška ali
Osrednja
hercegovska
mezoregija
B 4b
skupina submezoregij ob spodnji
Neretvi
B 4c
Trebinjska
mezoregja
B 4d
skupina submezoregij visokih
hercegovskih
kraških polj

B 2c
skupina
mezoregij
Bosanske
Posavine

Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 364–366.
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B 5b
Livanjska
mezoregija

Socialistično republiko Srbijo je razdelil na 7 makroregij in 15 mezoregij.

Preglednica 5: Členitev socialistične republike Srbije.
S1
VOJVODINSKA
MAKROREGIJA, s
središčem v Novem
Sadu, razdeljena je
na tradicionalne
pokrajine

S2
BEOGRAJSKA
MAKROREGIJA,
središče ima v
Beogradu

S3
NIŠKA
MAKROREGIJA, s
središčem v Nišu

S4
MAKROREGIJA
KOSMET V KOSOVU

S 1a
Bačko

S 2a
ožja Beograjska
mezoregija
S 2b
skupina
submezoregij
severozahodne
Srbije
S 2c
Skupina
submezoregij ob
Mlavi in Peku
S6
SKUPINA
MEZOREGIJ IN
SUBMEZOREGIJ
JUGOZAHODNE
SRBIJE
S 6a
Kraljevska
mezoregija
S 6b
Užiška mezoregija

S 3a
Niška mezoregija

S 4a
mezoregija Kosovo

S 3b
skupina
submezoregij ob
Južni Moravi

S 4b
skupina
submezoregij
Metohija

S 1b
Banat

S 1c
Srem

S5
SKUPINA
OSREDNJESRBSKIH
MEZOREGIJ

S7
SKUPINA
SUBMEZOREGIJ
SEVEROVZHODNE
SRBIJE

S 5a
Kragujevška
mezoregija
S 5b
Kruševska
mezoregija
S 5c
Svetozarevska
mezoregija
Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 366–368.
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Socialistično republiko Makedonijo po Ilešiču sestavljajo 3 makroregije in 6 mezoregij.

Preglednica 6: Členitev socialistične republike Makedonije.
M1
SKOPSKA OZIROMA
OSREDNJEMAKEDONSKA
MAKROREGIJA, središče je v
Skopju

M2
BITOLSKA MAKROREGIJA s
središčem v Bitoli

M 1a
Skopska mezoregija

M 2a
Bitolska mezoregija

M 1b
Veleška ali Spodnjevardarska mezoregija

M 2b
Prilepska mezoregija

M3
SKUPINA MEZOREGIJ IN
SUBMEZOREGIJ
JUGOZAHODNE
MALEDONIJE

M 1c
Štipska oziroma Bregalniškostrumiška mezoregija
M 1d
Pološka mezoregija
Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 369–370.

Socialistična republika Črna gora je imela le en makrocenter, Titograd, zato je celotno
republiko Ilešič opredelil kot makroregijo, ki se deli na 5 delov.

Preglednica 7: Členitev socialistične republike Črne gore
ČG 1a ožja Titograjska mezoregija
ČG 1b Nikšićka mezoregija ali skupina submezoregij
ČG 1c skupina submezoregij Črnogorskega primorja
ČG 1d Skupina submezoregij Severne Črne gore
ČG 1e skupine submezoregij v zgornjem Polimlju in Potarju
Vir podatkov: Ilešič, 1979, str. 370.
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Slika 3: Ekonomsko-funkcijske regije Jugoslavije.

Vir: Ilešič, 1979.

6.2.2. REGIONALIZACIJA SLOVENIJE

6.2.2.1. POKRAJINSKO-EKOLOŠKA RAZČLENJENOST SLOVENIJE

Slovenijo je Svetozar Ilešič razdelil na pet pokrajinskih pasov (Slika 4): alpske pokrajine (I), ki
se delijo na zahodne slovenske alpske pokrajine (I A) in vzhodne slovenske alpske pokrajine (I
B); pokrajine predalpskega hribovja (II), razdeljene na zahodne slovenske predalpske pokrajine
(II A), vzhodne slovenske predalpske pokrajine (II B) in severovzhodne slovenske predalpske
pokrajine (II C). Tretji pokrajinski pas so slovenske subpanonske pokrajine (III), ki se
podrobneje delijo na prave subpanonske pokrajine (III A) in subpanonsko-subdinarske
pokrajine (III B), le-te se na vzhodu nadaljujejo v enoten pas Kraških pokrajin notranje Slovenije
(IV). Zadnji pas obsega slovenske submediteranske ali primorske pokrajine (V), ki se delijo na
prave submediteranske pokrajine (V A) in submediteranske prehodne pokrajine (V B).
To je bila prva naravnogeografska regionalizacija. Njen najšibkejši del so bila nova pokrajinska
imena, ki se niso obdržala. Predvsem problematične so bile oznake prehodnih regij, ločil je na
primer Subpanonsko-subdinarske pokrajine od Pravih Subpanonskih pokrajin. Kasneje je
veliko imen spremenil. Njegova regionalizacija je bila sistematična in je prinesla nove poglede,
a se vseeno ni obdržala dlje časa (Slovenija. Pokrajine in ljudje, 2001).
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Poleg te pokrajinsko-ekološke razčlenitve je za Slovenijo pripravil tudi družbenogeografsko
regionalizacijo, ki je temeljila na policentričnosti našega ozemlja. Območje je razdelil na pet
glavnih regionalnih enot s središči v Ljubljani, Celju, Mariboru, Zagrebu in Trstu. Na tej osnovi
je avtor oblikoval splošno shemo geografske regionalizacije Republike Slovenije in jo razdelil
na 5 območij. Prvo območje je Osrednja Slovenija (I), ki obsega širše območje Ljubljanske
kotline in se naprej deli na šest mezoregij: ožja Ljubljanska regija (I A), Srednjegorenjska regija
(I B), Zgornjegorenjska regija (I C), regija Črnega revirja (I D), Notranjske gozdne submezoregije
(I E) in Dolenjske gozdne submezoregije (I F). Druga enota obsega Savinjsko-zgornjesotelsko
Slovenijo (II) s centrom v Celju in obsegom po celotnem porečju Savinje ter zgornjem delu
porečja Sotle, levem pritoku Save in mejne reke s Hrvaško, ki se deli na osrednji regijo Savinjske
Slovenije (II A), regijo Zgornje Savinjske doline (II B) in Subpanonsko regijo Savinjsko-sotelske
Slovenije (II C). Tretje območje Severovzhodne Slovenije (III), s centrom v Mariboru, obsega
Pohorsko Podravje ter Nizko slovensko Podravje in ga sestavljajo: Mariborsko-ptujsko
Podravje (III A), Pomurje (III B) in Koroška regija (III C). Območje Jugovzhodne Slovenije (IV) z
makrocentrom izven meja (Zagreb) sestavljajo spodnje slovensko Posavje in porečje
tamkajšnjih savskih pritokov, do tja sega tudi Posavsko hribovje, pripada pa mu tudi Bela
Krajina, razdeljen je na dve mezoregiji: Vzhodno Dolenjsko z Belo Krajino (IV A) in Spodnje
slovensko Posavje (IV B). Zadnja makroregija je Zahodna ali Primorska Slovenija (V) s centrom
v Trstu, ki obsega Posočje (V A), Primorsko kraško zaledje (V B) in Koprsko primorje (V C). Poleg
makroregij v mejah današnje države je Ilešič v regionalizacijo uvrstil še območja Slovencev na
Madžarskem, v Avstriji in Italiji. Območja je označil kot Zamejsko Slovenijo in jih razdelil na:
Porabsko zamejsko Slovenijo, Koroško zamejsko Slovenijo in Zahodno zamejsko Slovenijo.

Slika 4: Pokrajinsko-ekološka členitev Slovenije.

Vir: Ilešič, 1979.
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Slika 5: Splošna shema geografske regionalizacije Republike Slovenije.

Vir: Ilešič, 1979.

6.3. GOSPODARSKA IN POLITIČNA GEOGRAFIJA SVETA
Knjiga je bila izdana leta 1947, po učbeniku A. Vitverja: Ekonomičeskaja geografija
kapitalističeskih stran. Razdeljena je na šest poglavij, večinoma po celinah, posebej je
predstavljena Sovjetska zveza. V predgovoru je pojasnjen namen učbenika – avtor je videl
potrebo po enotnem učbeniku zemljepisnega pouka v višjih srednjih in strokovnih šolah,
namenil pa ga je tudi splošni uporabi. Poleg snovi iz Vitverjevega učbenika je v Gospodarsko
in politično geografijo sveta vključil tudi podatke, ki jih je pridobil drugje. Spremenil je opise
območij, ki so v naši bližini in jih ruski učbenik ni obdelal tako podrobno. Na novo so bila tako
spisana poglavja o Bolgariji, Albaniji, Romuniji in Avstriji. Sam je dodal tudi odstavke o Latinski
Ameriki, razen Brazilije in Argentine, o Južnoafriški uniji itd. Čeprav mu je bil omenjeni učbenik
v pomoč, njegovo delo ni popolna kopija, saj je veliko podatkov črpal iz druge literature
(poglavje o SZ je spisal na podlagi takratnih virov, predvsem publikacij Mihajlova in učbenika
o ekonomski geografiji SSSR).
Učbenik je bil zasnovan zelo sistematično – kontinente je avtor razdelil na manjša območja, ki
imajo skupne značilnosti. Vsako podpoglavje je predstavil preko štirih področij: prirodni
pogoji, prebivalstvo, pregled gospodarstva in področja. Posamezno je predstavil posebnosti
držav, ki so spadale v določeno. Vanj je umestil še 44 kart, ki vizualno predstavljajo določene
geografske pojave ali značilnosti. V zadnji del je uvrstil kazalo geografskih imen in s tem
uporabnikom olajšal iskanje.
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Brez dvoma je bil učbenik v veliko pomoč in korist pri pouku geografije, prav tako pa uporabno
branje za vedoželjno splošno javnost.

7. SKLEP
Geografija se je kot veda pri nas razcvetela po drugi svetovni vojni. Zagotovo ima za to velike
zasluge Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti oziroma Geografski inštitut.
Najpomembnejša posameznika sta bila v začetnih letih Anton Melik in Svetozar Ilešič. Prvi je
kmalu, poleg vodenja oddelka, prevzel tudi druge naloge v raznih društvih in bil urednik
številnih revij. Tako je breme poučevanja in kreiranja študija padlo na dr. Ilešiča. Najverjetneje
je prav to botrovalo kasnejšemu ukvarjanju s temeljnimi vprašanji o geografiji, pisanju
učbenikov za srednje šole in svetovanju učiteljem. Danes lahko trdimo, da je njegovo
delovanje na pedagoškem področju bolj pomembno vplivalo na razvoj geografije kot njegovo
znanstveno-raziskovalno delo, čeprav je tudi to obsežno. Ukvarjal se je z vsako temo in
področjem, za katerega je ocenil, da ga potrebujemo, na marsikaterem področju je bil začetnik
razvoja pri nas (na primer pri varstvu okolja). Slovensko agrarno geografijo je s svojo študijo o
poljski razdelitvi postavil na zemljevid sveta, saj smo bili prva jugoslovanska država s tako
študijo. S predavanji na raznih zborovanjih, sodelovanji s tujimi geografi in društvi je bil
prepoznaven tudi drugod, zato ne preseneča dejstvo, da je bil častni član različnih tujih
geografskih društev. Za svoje delo je dobil tudi prestižne nagrade.
Ob hitrem pregledu izdane literature in področij, s katerimi se je ukvarjal, lahko sklepamo, da
je bil dr. Ilešič najbolj dejaven na znanstveno-raziskovalnem področju. Ob podrobnejšem
pregledu pa hitro ugotovimo, da je bil njegov vpliv večji v didaktiki geografije oziroma na
pedagoškem področju. Z učbeniki, ki so bili dolga leta edini pripomoček za poučevanje
geografije v srednjih šolah, in temeljnimi idejami o razvoju geografske vede ni vplival le na
poučevanje pri nas temveč tudi v sosednjih državah. Nekatere njegove učbenike so prevedli v
srbohrvaški jezik. Veliko je prispeval tudi s svojim skoraj štiridesetletnim poučevanjem na
oddelku, kjer so se razvijali mladi profesorji geografije. S predavanji jim je predajal svoje ideje
o enotni geografiji, ki ni le enciklopedična, temveč uči mlade celostno proučevati pokrajino in
povezovati dejavnike, ki delujejo v njej.
Ivan Gams je v svojem prispevku ob Ilešičevi šestdesetletnici lepo povzel pomen Ilešičevega
dela – izpostavil je njegovo poglobljeno delovanje na določenih področjih, reševanje
problemov, ki so se pojavljali na njegovi poti, in posledično ukvarjanje z različnimi področji
geografije ter povezovanje slovenske geografije z evropskim prostorom (Gams, 1967). Poleg
strokovnega dela sta bili pomembni tudi srčnost in dobrota, ki ju je z nasveti delil med kolegi.
Prav kolegialnost, toplina in dostopnost, predvsem za študente, ki so jo izrazili številni pisci
člankov, me je močno presenetila. Jurij Kunaver je svoj govor ob odkritju spominske plošče
zaključil z mislijo: »Bil je preprosto učitelj, vzgojitelj, mentor in vzornik v pravem in
najžlahtnejšem pomenu te besede. Imeti takega vzornika pomeni imeti neminljiv navdih«
(Kunaver, 1999, str. 175–176). Na generacije, ki jih je poučeval, očitno ni vplival le s svojim
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delom in znanjem, pač pa tudi s karizmo in razumevanjem. Mogoče še celo močneje in trajneje
kot s poučevanjem.

8. SUMMARY
Dr. Svetozar Ilešič was born on 8th of June 1907 in Ljubljana. In 1930 he got his bachelor’s
degree at the Ljubljana University and three years later his master’s degree. He immediately
became an assistant and later a professor. He worked at the university until 1975. He was
also the dean of it and a representative of the Geography Department. He also worked as the
editor of different geographical magazines, the director of institutes and a regular member of
SAZU. He was also awarded Prešeren, Kidrič and AVNOJ awards. We can divide his work into
three periods. Before the Second World War he worked mostly on historical geography and
the development of the agriculture. These areas were the main subjects of his research even
after the war. The study Sistemske poljske razdelitve na Slovenskem was published as a result
of that research. It describes the genesis of Slovenian agricultural landscapes from the middle
ages onward. Later he started questioning the essence and goals of modern geography. He
published his articles in the book Pogledi na geografijo. In the 60's and 70's he dedicated his
time to give meaning to regional geography which was in his opinion the foundation of the
geographical knowledge. From the 70's he worked on regionalization, at first completely
theoretically, but later he designed the regionalization of Slovenia and Yugoslavia. His biggest
influence was on the field of pedagogic geography. For many years he educated students of
geography and consequently also new generations of teachers. He wrote a lot of high-school
textbooks that were the main source at geography lessons for many years to come. He also
spoke in favour of the teaching of geography as a whole - not just declarative knowledge but
a complex research of the landscape with all its factors. Despite his efforts, in some schools
the teaching of geography stays declarative.
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