Geografski vestnik 88-1, 2016, 191–205

Poročila

POROČILA
15 let Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem
Koper, Titov trg 5, http://www.fhs.upr.si/sl/oddelki/oddelek-za-geografijo
Oddelek za geografijo je bil eden od dveh oddelkov, ki sta bila ustanovljena leta 2001 in sta predstavljala temelj razvoju Fakultete za humanistične študije (UP FHŠ). Letos praznujemo petnajsto obletnico
ter želimo obuditi spomine na bolj pomembne in prijetne dogodke. Spremljali so jih, tako v preteklosti kot dandanes, tudi manj prijetni, vendar kljub temu lahko delovanje našega Oddelka ocenimo kot
uspešno in prodorno. Največ zaslug za to imajo sodelavci, ki z veliko truda in požrtvovalnosti izvajajo pedagoško delo, raziskujejo in predstavljajo rezultate svojega dela ter si na različne načine prizadevajo
za prepoznavnost študija geografije na Primorskem. Smo najmlajši in najmanjši Oddelek za geografijo v Sloveniji, zato je slednje še toliko bolj pomembno.
Predbolonjski univerzitetni študij »Geografija kontaktnih prostorov« se je pričel izvajati v študijskem
letu 2001/2002 in se je zaključil v študijskem letu 2009/2010. Zadnji diplomanti so svoja diplomska dela
zagovarjali konec septembra 2016, ko je programu, skladno z zakonom, potekla veljavnost. Študij Geografije kontaktnih prostorov je zaključilo 136 diplomantov in številni so uspešni na področjih, ki so,
če že ne prav geografska, pa vsaj povezana z geografijo. Poleg dodiplomskega smo izvajali tudi podiplomski študij Geografije kontaktnih prostorov. Do letošnjega septembra so bili uspešno zaključeni 4
znanstveni magisteriji in 20 doktoratov znanosti. Prvi predstojnik Oddelka za geografijo UP FHŠ, ki
je to nalogo opravljal do študijskega leta 2006/2007, je bil dr. Milan Bufon.
Triletni univerzitetni študijski program Geografija 1. stopnje se je pričel izvajati v študijskem letu
2007/2008. V letih izvajanja je bil program deležen nekaterih izboljšav, ki so jih predlagali študenti in/ali
izvajalci, izvedbo pa smo morali prilagoditi tudi manjšemu številu študentov. Jeseni 2014 je NAKVIS
univerzitetnemu študijskemu programu Geografija 1. stopnja, posodobljenemu z dodatnimi vsebinami s področja geografskih informacijskih sistemov in z uvedbo terenskih seminarjev kot samostojnih
učnih enot, podaljšal akreditacijo za najdaljše možno obdobje sedmih let. V študijskem letu 2012/2013
smo pričeli z izvajanjem univerzitetnega dvopredmetnega študijskega programa Geografija 1. stopnje,
ki ga študentje na UP FHŠ lahko kombinirajo s študijem arheologije, antropologije, kulturne dediščine
in zgodovine. Do konca študijskega leta 2015/2016 je oba študijska programa uspešno zaključilo 82 diplomantov. Oba programa prve stopnje imata zagotovljeno nadaljevanje z izvajanjem študija na drugi
stopnji. Magistrski študijski program Geografije 2. stopnja se izvaja od leta 2010/2011, dvopredmetni
pedagoški študijski program 2. stopnje Geografija-Zgodovina, ki izobražuje za poklic učitelja na osnovni in srednji šoli, pa od leta 2012/2013. Junija 2015 je NAKVIS za sedem let podaljšal akreditacijo tudi
magistrskemu študijskemu programu Geografija 2. stopnje, ki smo ga z vsebinsko prenovo usmerili v področje prostorskega planiranja. Obe smeri študija je uspešno zaključilo 12 diplomantov. Za svoja zaključna
dela so bili do sedaj nagrajeni trije študenti:
• Tina Počkar, magistrica Geografije: fakultetna Bartolova nagrada za študenta (2015),
• Ela Šegina, diplomantka Geografije kontaktnih prostorov: univerzitetna nagrada Srečko Kosovel za
študenta (2013),
• Gregor Kovačič, doktorand Geografije kontaktnih prostorov: fakultetna Bartolova nagrada za študenta (2009).
Od začetka izvajanje pedagoškega procesa Oddelek tesno sodeluje z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane in z Inštitutom za raziskovanje krasa ZRC SAZU iz Postojne. Sedaj
matično jedro učiteljev Oddelka za geografijo UP FHŠ sestavljajo dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Milan Bufon, dr. Nataša Kolega, dr. Miha Koderman, dr. Gregor Kovačič ter dr. Stanko Pelc. V okviru Oddelka
so bili za uspešno pedagoško in raziskovalno delo do sedaj nagrajeni:
• dr. Anton Gosar, Zlata plaketa Univerze na Primorskem (2013),
• dr. Milan Bufon, Zlata plaketa Univerze na Primorskem (2009),
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• dr. Gregor Kovačič, Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju Univerze na Primorskem (2010),
• dr. Valentina Brečko Grubar, Bartolova nagrada za visokošolskega učitelja Fakultete za humanistične
študije Univerze na Primorskem (2016).
Pri izvajanju študijskih programov sodelujejo še dr. Matej Gabrovec, dr. Franci Gabrovšek, dr. Nadja
Zupan Hajna, dr. Martin Knez, dr. Janez Nared, dr. Metka Petrič, dr. Tanja Pipan, dr. Jurij Senegačnik,
dr. Tadej Slabe, dr. Stanka Šebela, dr. Matija Zorn ter asistentka Eneja Baloh. Aktualni predstojnik je
dr. Gregor Kovačič, pred tem pa so bili v tej vlogi dr. Anton Gosar (2007/2008–2008/2009), dr. Valentina Brečko Grubar (2009/2010–2010/2011) in dr. Stanko Pelc (2011/2012–2015/2016). Pri izvajanju
predbolonjskih in bolonjskih študijskih programov na vseh treh stopnjah študija geografije na UP FHŠ
so v preteklosti sodelovali še dr. Milan Orožen Adamič, dr. Janez Berdavs, dr. Branko Bogunović, dr. Irena
Rejec Brancelj, dr. Jerneja Fridl, dr. Anton Gosar, dr. Luka Jurij, dr. Simon Kerma, dr. Matjaž Klemenčič,
dr. Florinda Klevisser, dr. Karmen Kolnik, dr. Blaž Komac, dr. Ljubo Lah, dr. Lovrenc Lipej, dr. Staša Mesec,
dr. Darko Ogrin, mag. Miha Pavšek, dr. Dušan Plut, dr. Marjan Ravbar, dr. Dimitrij Rupel, dr. Miha
Staut, dr. Filip Tunjić in dr. Matej Vranješ, ter asistenta Boštjan Krapež in Vesna Markelj. Vsem omenjenim se na tem mestu iz srca zahvaljujemo za njihov prispevek k razvoju geografije na Univerzi na
Primorskem.
Sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ sodelujemo tudi na študijskih programih drugih fakultet Univerze na Primorskem: Pedagoški fakulteti, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske
tehnologije (FAMNIT) ter Fakulteti za management (FM). Z dvema predmetoma študijskega programa Geografija 1. stopnja s področja GIS sodelujemo na študijskih programih 1. stopnje Biodiverziteta
ter Računalništvo in informatika na FAMNIT, s tremi predmeti študijskega programa Geografija 2. stopnja pa sodelujemo pri izvajanju interdisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa 2. stopnje
Management trajnostnega razvoja na FM. V okviru opravljanja praktičnega usposabljanja študentov
prve in druge stopnje sodelujemo z mrežo zunanjih partnerjev: TIC – Turistično društvo Koper, Mestna

Slika1:Diplomantigeografijeprveindrugestopnjev študijskemletu2013/14ternjihovimentorjina
svečanipodelitvidiplomskihlistinUPFakultetezahumanističneštudije.
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občina Koper, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Harpha sea d. o. o., Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Pokrajinski arhiv Koper, Pokrajinski muzej Koper, Znanstveno-raziskovalno
središče Univerze na Primorskem, Turistično razvojna agencija Autentica, Zavod Eko Humanitatis,
Društvo Ekologi brez meja, IstraTerra – zavod za trajnostni razvoj in turizem Istre, Javni zavod Regijski park Škocjanske jame, Občina Piran, Regionalni razvojni center Koper, Trajnostni park Istra –
raziskovalno-izobraževalni zavod za trajnostni razvoj, Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje in drugi. Raziskovalno in pedagoško
koprski geografi sodelujemo tudi v mreži CEEPUSGeoRegNet.
Oddelek za geografijo UP FHŠ je tekom 15-letnega delovanja (so-)organiziral 9 odmevnih znanstvenih konferenc oziroma strokovnih simpozijev – zadnji med njimi je nosil naslov Regionaldevelopment,
sustainability,andmarginalization in je v septembru 2016 povezal vse geografske institucije v Sloveniji. Septembra 2015 je Oddelek soorganiziral združene Ilešičeve in Melikove dneve. Oddelek poleg
tega skrbi za popularizacijo geografije na širšem Primorskem z organizacijo različnih dogodkov, kot
so okrogle mize, potopisna predavanja, predstavitve knjig, predavanja gostujočih predavateljev, predavanja o aktualnih planetarnih temah, ki potekajo v okviru torkovih Geografskih večerov na UP FHŠ.
Vloga Oddelka pri širjenju geografske misli v regiji se je še povečala s prenehanjem delovanja Geografskega društva Primorje v letu 2013. Že kmalu po začetku izvajanja študijskih programov geografije v Kopru
so se študenti organizirali v društvo, ki se danes imenuje Društvo mladih prijateljev geografije Koper
in je del evropskega združenja mladih geografov EGEA.
Več informacij o Oddelku za geografijo UP FHŠ dobite na spletnem naslovu: http://www.fhs.upr.si/
sl/oddelki/oddelek-za-geografijo, vabimo pa tudi k ogledu FB strani Geografija z razgledom na morje
(https://www.facebook.com/Geografija-z-razgledom-na-morje-580862165277144/), kjer si lahko preberete več o dejavnostih Oddelka ter si ogledate fotogalerije s terenskih vaj in drugih dogodkov.
Valentina Brečko Grubar, Miha Koderman, Gregor Kovačič

Slika2:ProfesorAndré-LouisSanguinz udeleženciterenskihvajpoPirenejih.
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Poročilo o delu Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
v obdobju 2013–2016
Ljubljana, Aškerčeva cesta 2, http://geo.ff.uni-lj.si/
V študijskem letu 2013/2014 je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (FF UL)
vodil dr. Blaž Repe, njegova namestnica je bila dr. Irma Potočnik Slavič. V študijskih letih 2014/2015
in 2015/2016 vodi Oddelek dr. Tatjana Resnik Planinc, njen namestnik je dr. Blaž Repe. Na Oddelku
je petindvajset redno zaposlenih, od tega sedemnajst polno obremenjenih pedagoških sodelavcev, ena
raziskovalka, ki opravlja tudi pedagoško dejavnost, ter sedem nepedagoških sodelavk. Pri pedagoškem
procesu sodeluje tudi ena lektorica in več zunanjih sodelavcev. Med enote Oddelka sodijo še knjižnica
Oddelka za geografijo s pripadajočo kartografsko zbirko, fizičnogeografski laboratorij ter geografsko
informacijski in kartografski laboratorij (GIKL). Oddelek sestavlja osem kateder (Katedra za regionalno
geografijo, Katedra za politično geografijo, Katedra za fizično geografijo, Katedra za družbeno geografijo,
Katedra za didaktiko geografije, Katedra za varstvo geografskega okolja, Katedra za geografijo turizma
ter Katedra za regionalno planiranje). Predstavniki Oddelka sodelujejo v številnih organih Filozofske
fakultete, med drugim imamo tudi dva predstavnika v Senatu FF UL. Dr. Simon Kušar je postal in je
trenutno še vedno skrbnik študijskih programov Oddelka za geografijo. Oddelek za geografijo je v tem
obdobju reakreditiral tri študijske programe.
Oddelek za geografijo tako po številu vpisanih študentov kot po številu zaposlenih sodi med večje
od vseh 21 oddelkov ljubljanske Filozofske fakultete. Na prvi stopnji razpisujemo enodisciplinarni in
dvodisciplinarni program, na drugi stopnji pa enodisciplinarni in dvopredmetni pedagoški program.
V študijskem letu 2013/2014 je bilo na prvi stopnji študija geografije skupno vpisanih 285 študentov, v študijskem letu 2014/2015 246 študentov in v študijskem letu 2015/2016 237 študentov. Na drugi
stopnji študija geografije je bilo v študijskem letu 2013/2014 vpisanih skupno 79 študentov, v študijskem
letu 2014/2015 102 študenta ter v študijskem letu 2015/2016 108 študentov. V študijskem letu 2013/2014
je z uspešno opravljenimi vsemi obveznostmi in zaključnim delom prvo stopnjo zaključilo 71 študentov,
z diplomskim delom (univerzitetni program) pa je študij geografije zaključilo 57 študentov. V omenjenem letu je naziv doktor geografskih znanosti prejelo 6 kandidatov. V študijskem letu 2014/2015 je
študij na prvi stopnji skupno zaključilo 54 študentov, na drugi stopnji 10 študentov ter na univerzitetnem programu 34 študentov. Doktoriralo je 5 kandidatov.
Za potrebe vpisa vsako leto organiziramo tri informativne dneve. V februarju potekajo informativni dnevi za 1. stopnjo, v juniju pa za drugo in tretjo stopnjo.
Predstavnica študentov v Študentskem svetu FF UL je Maja Sirše. Vsak letnik ima svojega mentorja, ki skrbi za komunikacijo med študenti in zaposlenimi. V sklopu tutorskega sistema FF UL tudi na
Oddelku za geografijo deluje uvajalno tutorstvo za prve letnike ter tutorstvo za študente s posebnimi
potrebami in tuje študente. Na oddelku poteka poleg študentskega uvajalnega tudi učiteljsko tutorstvo. Na Oddelku deluje pet študentov tutorjev (Maja Sirše, koordinatorka, ter Vanja Fabjan, Maja Kos,
Martina Košar, Nina Ocvirk). Koordinator tutorjev učiteljev je dr. Blaž Repe.
V obdobju 2013–2016 je raziskovalno delo sodelavcev Oddelka za geografijo FF UL potekalo v okviru raziskovalnega program ter različnih projektov in projektnih nalog:
• raziskovalni program Trajnostni regionalni razvoj Slovenije (vodja dr. Dušan Plut, nasledila ga je
dr. Barbara Lampič);
• temeljni in aplikativni projekti:
• Vzorci prilagajanja človekovih dejavnosti spremembam v okolju po zadnjem glacialnem maksimumu
v Sloveniji (vodja dr. Dušan Plut),
• Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah (v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika pri ZRC SAZU),
• Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč (v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona
Melika pri ZRC SAZU),
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• Pokrajinska raznolikost in vroče točke v Sloveniji (v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona
Melika pri ZRC SAZU);
• drugi (tržni) projekti in projektne naloge:
• CRP, Celovita metodologija za popis in analizo degradiranih območij, izvedba pilotnega popisa
in vzpostavitev ažurnega registra (vodja dr. Barbara Lampič),
• CRP, Aplikativni raziskovalni projekt Razvojne usmeritve kmetij v Sloveniji (v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani),
• CRP, Aplikativni raziskovalni projekt Ekonomika ekoloških kmetij v Sloveniji (v sodelovanju z Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru),
• Aplikativni raziskovalni projekt Izobraževanje, informiranje in ozaveščanje javnega potniškega prometa (vodja dr. Matej Ogrin),
• Meritve kakovosti zraka v MOL – meritve dušikovega dioksida, benzena in ozona (vodja dr. Matej
Ogrin),
• Analiza turističnega povpraševanja in relevantnih razvojnih dokumentov za potrebe izdelave Strategije razvoja turizma za občino Kamnik (2014–2020) (vodja dr. Barbara Lampič),
• Okoljsko poročilo za OPN občin Brezovica in Tržič;
• mednarodni projekti:
• evropski projekt BE-SMaRT – BorderEducation – Space,MemoryandReflectionsonTransculturality
(vodja skupine v Sloveniji dr. Tatjana Resnik Planinc),
• evropski projekt SchoolontheCloud (vodja skupine v Sloveniji dr. Blaž Repe),
• bilateralni slovensko-hrvaški projekt Štirijezična infrastruktura znanja za področje krasoslovja (vodja
dr. Uroš Stepišnik),
• bilateralni slovensko-črnogorski projekt Geoekološka in topoklimatska analiza gorskih območij
na primerih: naravni rezervat Crna Poda (Narodni Park Durmitor) in doline Kamniške Bistrice
(vodja dr. Matej Ogrin),
• bilateralni slovensko-srbski projekt Raziskovanje regionalne strukture slovenskih in srbskih obmejnih območij s Hrvaško in Madžarsko (2012-2013, vodja dr. Jernej Zupančič).
Prizadevamo si za povezovanje raziskovalnega in pedagoškega dela, s sodelovanje raziskovalcev Oddelka v pedagoškem procesu – neposreden prenos znanj (na primer predmet Raziskovalno in projektno
delo).
V letih 2014, 2015 in 2016 smo študente vključevali v delo pri aplikativnih raziskavah (na primer
sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za Strategijo razvoja turizma za občino Kamnik, pri izvajanju meritev onesnaženosti zraka v Ljubljani in pripravi strokovnih podlag za občino Miren –
Kostanjevica).
Sodelujemo z Agencijo Republike Slovenije za okolje pri pripravi vsebinsko zaključenih nalog študentov druge stopnje za potrebe Agencije (na primer priprava elaboratov za vzpostavitev novih kazalcev
okolja).
Sodelavci Oddelka so prijavili, študenti pa pod njihovim mentorstvom izvedli tri projekte Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendiranje v okviru razpisa »Po kreativni poti do
praktičnega znanja« (2015):
• Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta,
• Produkti trajnostne mobilnosti na Solčavskem,
• Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo.
V času od 2013 do pomladi 2016 so izšle štiri številke oddelčne publikacije Dela in sicer 39., 40.,
41. in 42. številka. Izvedel se je prenos vseh letnikov revije Dela na skupni fakultetni strežnik, ki deluje v sistemu OJS, poleg tega so se kompletirali vsi članki iz revije Dela v Digitalni knjižnici Slovenije
(dLib). Dela smo vključili v podatkovno bazo SCOPUS. Knjižnica Oddelka za geografijo je v letu 2015
namenila nekaj sredstev za nakup e-knjig. Uporabnikom je tako omogočen trajen dostop do e-knjig
prek vmesnika DIKUL in tudi preko oddaljenega dostopa (od doma). Uvedena je bila tudi storitev
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rezervacije izposojenega ali prostega gradiva prek sistema Cobiss/OPAC. Uporabniki lahko sedaj izposojeno ali prosto gradivo rezervirajo. Ko je gradivo vrnjeno v knjižnico ali pripravljeno za izposojo,
prejmejo obvestilo, da si gradivo lahko izposodijo.
Knjižnični fond je v letu 2015 dosegel 99.626 enot. Na novo je bilo pridobljenih 1113 enot knjižnega
in neknjižnega gradiva. Gradivo se dopolnjuje v skladu s potrebami Oddelka oziroma stroke. Aktivnih
članov knjižnice v letu 2015 je bilo 1139. Obiska je bilo 16.796, izposojeno na dom ali v čitalnico pa je
bilo 38.680 enot. Knjižnica Oddelka za geografijo je v vzajemnem katalogu Cobiss v letu 2015 ustvarila
826 zapisov, v okviru vodenja bibliografij raziskovalcev pa 259 bibliografskih zapisov in 151 redaktiranih zapisov, kar skupaj znaša 410 zapisov.
Izšlo je šest oddelčnih monografskih publikacij GeograFF: Sonaravni razvoj Slovenije – priložnosti
in pasti (GeograFF 13; Dušan Plut), Onesnaženost zraka v Ljubljani (GeograFF 14; Matej Ogrin, Katja
Vintar Mally, Anton Planinšek, Griša Močnik, Luka Drinovec, Asta Gregorič in Ivan Iskra), Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji (GeograFF 15; uredniki: Dejan Cigale, Barbara Lampič,
Irma Potočnik Slavič in Blaž Repe), Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu (GeograFF 16; Renata Slabe Erker, Barbara Lampič, Tomaž Cunder in Matej Bedrač), Trajnostna mobilnost v procesu
izobraževanja (GeograFF 17; Tatjana Resnik Planinc, Matej Ogrin in Mojca Ilc Klun) ter Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana (GeograFF 18; Matej Ogrin, Katja Vintar Mally, Anton
Planinšek, Asta Gregorič, Luka Drinovec, Griša Močnik in Darko Ogrin). Obenem so izšle tri monografske publikacije v zbirki E-GeograFF: Poledenitev Trnovskega gozda (E-GeograFF 6; Blaž Kodelja,
Manja Žebre in Uroš Stepišnik), Regionalni viri Slovenije – Vodni viri Bele Krajine (E-GeograFF 7; Dušan
Plut, Tajan Trobec in Barbara Lampič) ter Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo (E-GeograFF; Dejan Cigale).
Člani Oddelka za geografijo so bili oziroma so uredniki naslednjih znanstvenih in strokovnih revij:
dr. Karel Natek in dr. Irma Potočnik Slavič sta urednika Del, dr. Simona Kušarja pa je na uredniškem
mestu Geografskega obzornika zamenjal dr. Blaž Repe.
Oddelek za geografijo aktivno sodeluje pri izmenjavi študentov v okviru evropskega programa
mobilnosti ERASMUS+. V okviru omenjenega programa smo v študijskem letu 2013/2014 obnovili
25 dvostranskih pogodb z sorodnimi oddelki/fakultetami v Evropski uniji. V študijskem letu 2013/2014
smo gostili 16 tujih študentov, v tujino pa so se odpravili štirje naši študenti. Oddelek za geografijo prav
tako sodeluje pri izmenjavi študentov v okviru programa CEEPUS, prek katerega je v študijskem letu
2015/2016 prišel k nam en študent. Oddelek je član mreže GEOREGNET, prek katere so v študijskem
letu 2013/2014 na Oddelek prišli trije tuji študenti, v tujino pa sta se odpravila dva naša študenta. V okviru ERASMUS+ programa smo imeli v študijskem letu 2014/2015 sklenjenih 30 dvostranskih pogodb
s sorodnimi oddelki/fakultetami v Evropski uniji. V študijskem letu 2014/2015 smo gostili 12 tujih študentov, v tujino pa se je odpravilo osem naših študentov. Prek mreže GEOREGNET je v študijskem
letu 2014/2015 na Oddelek prišel en tuj študent, v tujino pa so se odpravili trije naši študenti.
V okviru programa ERASMUS in CEEPUS smo v obdobju 2013–2016 gostili sedem tujih profesorjev, hkrati se je na predavanja v tujino odpravilo šest profesorjev in ena strokovna delavka našega Oddelka.
Leta 2013 so za študijske dosežke prejeli fakultetne Prešernove nagrade Tomaž Gorenc (mentorica
dr. Katja Vintar Mally), Urban Jenstrle (mentor dr. Dušan Plut) in Luka Snoj (mentor dr. Blaž Repe),
leta 2014 Nejc Pozvek (mentor dr. Blaž Repe) in Urša Prislan (mentor dr. Simon Kušar) ter leta 2015 Andrej Draksler (mentor dr. Simon Kušar) in Erik Logar (mentorja dr. Irma Potočnik Slavič in dr. Božo Repe).
Živa Ovsenek je prejela priznanje za najboljše diplomsko oziroma magistrsko delo s področja mladih
za leto 2013 (mentorica dr. Tatjana Resnik Planinc), Marija Prelc Tratnik pa za diplomsko delo Organizacije in identiteta Slovencev v Švici 1. nagrado Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu
in po svetu (mentor dr. Jernej Zupančič).
Med sodelavci in sodelavkami Oddelka za geografijo je leta 2014 prejel priznanje Filozofske fakultete UL za pedagoško delo dr. Jernej Zupančič, leta 2015 pa priznanje Filozofske fakultete UL za življenjsko
delo dr. Metka Špes. Leta 2015 je dr. Dušan Plut prejel častno priznanje Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.
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Septembra 2015 smo v Kopru v sodelovanju z Univerzo na Primorskem, Univerzo v Mariboru, Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU, Zvezo geografov Slovenije in Osnovno šolo Koper
organizirali Ilešičeve in Melikove dneve. Tokrat smo prvič združili dneve, ki so v preteklosti potekli
ločeno, saj so bili Ilešičevi dnevi v prvi vrsti namenjeni učiteljem in šolski geografiji, Melikovi pa znanstvenim dognanjem na področju geografije. Dogodka se je udeležilo več kot 120 slušateljev. Oktobra 2015
smo organizirali strokovni posvet Prenova strategije prostorskega razvoja Slovenije – geografski pogledi.
V januarju 2016 se je Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL s podpisom posebnega memoranduma pridružil Mednarodnemu letu globalnega razumevanja (IYGU – InternationalYearofGlobal
Understanding). V okviru omenjene iniciative bo na Oddelku za geografijo v letih 2016 in 2017 deloval Regionalni akcijski center (RAC – RegionalActionCenter) za koordinacijo aktivnosti v Sloveniji in
sodelovanje z ostalimi centri po svetu.
Blaž Repe, Tatjana Resnik Planinc
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU v letu 2015
Ljubljana, Gosposka ulica 13, http://giam.zrc-sazu.si
Geografski inštitut Antona Melika je imel v letu 2015 triintrideset redno zaposlenih raziskovalcev
in tri tehnične delavke ter več stalnih in občasnih pogodbenih sodelavcev, ki so sodelovali pri raziskovalnih projektih in nalogah. Inštitut vodi predstojnik dr. Drago Perko, njegova pomočnika pa sta dr. Mimi
Urbanc in dr. Matija Zorn. Znanstveni svet inštituta sestavljajo akademika dr. Andrej Kranjc in dr. Dragica
Turnšek ter dr. Matej Gabrovec (predsednik), dr. Drago Kladnik, dr. Blaž Komac, dr. Drago Perko in
dr. Aleš Smrekar.
Inštitut ima 7 organizacijskih enot: Oddelek za fizično geografijo vodi dr. Matija Zorn, Oddelek za
humano geografijo dr. Janez Nared, Oddelek za regionalno geografijo dr. Drago Perko, Oddelek za naravne nesreče dr. Blaž Komac, Oddelek za varstvo okolja dr. Aleš Smrekar, Oddelek za geografski
informacijski sistem dr. Rok Ciglič in Oddelek za tematsko kartografijo dr. Jerneja Fridl.
Na inštitutu delujeta tudi Zemljepisni muzej, ki ga vodi dr. Primož Gašperič, in Zemljepisna knjižnica,
ki jo vodi dr. Maja Topole.
Na inštitutu je sedež Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Njen
predsednik je dr. Milan Orožen Adamič.
Leta 2015 je raziskovalno delo sodelavcev inštituta potekalo v okviru enega raziskovalnega programa,
7 temeljnih in 5 uporabnih nacionalnih projektov ter 12 mednarodnih projektov. To so:
• šestletni raziskovalni program Geografija Slovenije (vodja dr. Blaž Komac),
• triletni temeljni raziskovalni projekt Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav
o slovenskih pokrajinah (vodja dr. Mimi Urbanc),
• triletni temeljni raziskovalni projekt Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in
prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom (vodja dr. Marko Juvan),
• triletni temeljni raziskovalni projekt Generiranje sintetične populacije kot osnova za »activity-based«/«agent-based« mikrosimulacijske prometne modele (vodja dr. Marjan Lep),
• triletni temeljni raziskovalni projekt Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč (vodja dr. Blaž
Komac),
• triletni temeljni raziskovalni projekt Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi
interesi in politikami (vodja dr. Mimi Urbanc),
• triletni temeljni raziskovalni projekt Fenomen mejna reka (vodja: dr. Marko Zajc),
• dveletni podoktorski temeljni raziskovalni projekt Prostorska utesnjenost kmetij v naseljih (vodja
dr. Nika Razpotnik Visković),
• triletni aplikativni raziskovalni projekt Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom (vodja dr. Drago Perko),
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• triletni aplikativni raziskovalni projekt Povečanje učinkovitosti in aplikativnosti preučevanja naravnih nesreč s sodobnimi metodami (vodja dr. Matija Zorn),
• triletni aplikativni raziskovalni projekt Terasirane pokrajine v Sloveniji kot kulturna vrednota (vodja
dr. Drago Kladnik),
• triletni aplikativni raziskovalni projekt Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije (vodja dr. Drago
Perko),
• stalni aplikativni raziskovalni projekt Preučevanje slovenskih ledenikov (vodja dr. Matej Gabrovec),
• dveletni raziskovalni projekt Evropskega socialnega sklada Daljinsko zaznavanje podzemnih odlagališč odpadkov (vodja dr. Mateja Breg Valjavec),
• dveletni raziskovalni projekt Evropskega socialnega sklada Izdelava metode določanja naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni in njihovega kartografskega prikaza za izbrane slovenske občine
(vodja dr. Rok Ciglič),
• dveletni raziskovalni projekt Evropskega socialnega sklada Življenjsko okolje prebivalcev Slovenije:
večkriterijsko vrednotenje in izgradnja informacijsko-komunikacijske platforme (vodja dr. Jani
Kozina),
• štiriletni mednarodni raziskovalni projekt evropskega 7. okvirnega programa BIOMOT – Motivational
strengthofecosystemservicesandalternativewaystoexpressthevalueofbiodiversity ‘Motivacijska moč
ekosistemskih storitev in alternativni načini izražanja vrednosti biodiverzitete’ (vodja dr. Aleš Smrekar),
• triletni mednarodni raziskovalni projekt evropskega ozemeljskega sodelovanja (Območje Alp) Rurbance – Rural-Urbaninclusivegovernancestrategiesandtoolsforthesustainabledevelopmentofdeeply
transformingAlpineterritories ‘Podeželsko-mestne strategije upravljanja in orodja za trajnostni razvoj
spreminjajočih se alpskih območij’ (vodja Petra Rus),

Slika1:SlovenijatrenutnopredsedujeVzhodnosrednjeevropskemuinjugovzhodnoevropskemu
jezikovno-zemljepisnemuoddelku(EastCentralandSouth-EastEuropeLinguistic/Geographic
Division)UNGEGN-a (UnitedNationsGroupofExpertsonGeographicalNames).Novembra2015
jeinštitutorganiziral21.zasedanjetegaorganaZdruženihnarodov.
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• štiriletni mednarodni projekt evropskega programa znanstvenih in tehnoloških raziskav COST Connecteur – ConnectingEuropeanconnectivityresearch ‘Združevanje evropskih hidro-geomorfoloških
raziskav’ (vodja dr. Matija Zorn),
• dveletni mednarodni projekt Evrope za državljane IDEA-C – Inter-culturaldimensionforeuropean
activecitizenship ‘Medkulturna razsežnost evropskega aktivnega državljanstva’ (vodja dr. Janez Nared),
• štiriletni mednarodni projekt evropskega programa znanstvenih in tehnoloških raziskav COST
Dynamics of virtual work ‘Dinamika virtualnega dela’ (vodja dr. Jani Kozina),
• dvoletni bilateralni slovensko-hrvaški raziskovalni projekt Primerjalna analiza hrvaških in slovenskih
eksonimov (vodja dr. Drago Kladnik),
• dvoletni bilateralni slovenski-srbski raziskovalni projekt Izračun turističnopodnebnega indeksa (TCI)
v srbskih in slovenskih turističnih destinacijah: povezava med klimo in turizmom (vodja: dr. David
Bole),
• dvoletni bilateralni slovenski-ameriški raziskovalni projekt Sonaravno upravljanje malih gozdnih
posesti (vodja dr.Matija Zorn; slika 2).
Ostali projekti in naloge pa so bili:
• Izdelava predloga optimizacije za javni potniški promet v Mestni občini Nova Gorica in Občini
Šempeter – Vrtojba (vodja dr. Matej Gabrovec),
• Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (vodja dr. Janez Nared),
• Spremljanje dela Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (vodja
dr. Drago Perko).

Slika2:ObisknacionalnegaparkaMountRainerv ameriškizveznidržaviWashingtonv okviru
bilateralnegaprojektaz ZDA11. 9. 2015.
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Inštitut je organiziral več simpozijev in drugih srečanj:
• Novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami: Ilešičevi in Melikovi
dnevi (konferenca, Koper, 25.–26. 9., soorganizatorji: Zveza geografov Slovenije, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo Fakultete za humanistične študije
Univerze na Primorskem),
• Storitve splošnega pomena v policentričnem omrežju središč (javni posvet, Ljubljana, 5. 11., soorganizator: Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor, Policijska akademija),
• Slovenski regionalni dnevi 2015 (simpozij, Terme Čatež, Čatež ob Savi, 19.‒20. 11, soorganizatorja:
Ministrstvo Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski regionalnorazvojni
sklad),
• 21. zasedanje Vzhodnosrednjeevropskega in jugovzhodnoevropskega jezikovno-zemljepisnega
oddelka (East Central and South-East Europe Linguistic/Geographic Division) pri United Nations
Group of Experts on Geographical Names (zasedanje, Ljubljana, 26. 11.; slika 1).
Leta 2015 so izšle naslednje publikacije:
• Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro: Dolina
Triglavskih jezer (Geografija Slovenije 32, Ljubljana, Založba ZRC, 140 strani),
• David Bole: Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji (Georitem 25, Ljubljana, Založba ZRC,
74 strani),
• Katarina Polajnar Horvat: Okolju prijazno vedenje (Georitem 26, Ljubljana, Založba ZRC, 132 strani),
• Janez Nared, Katarina Polajnar Horvat, Nika Razpotnik Visković (ur.): Globalni izzivi in regionalni
razvoj (Regionalni razvoj 5, Ljubljana, Založba ZRC, 178 strani),
• Acta geographica Slovenica 55-1 (ur. Blaž Komac, Ljubljana, Založba ZRC, 186 strani),
• Acta geographica Slovenica 55-2 (ur. Blaž Komac, Ljubljana, Založba ZRC, 204 strani),
Leta 2015 so inštitutski raziskovalci objavili 4 znanstvene monografije, 11 poglavij v monografijah
in 34 člankov, imeli 165 predavanj in opravili 49 študijskih obiskov v tujino, inštitut pa je v okviru mednarodnih projektov in drugih dejavnosti sodeloval z več kot 100 tujimi ustanovami.
Raziskovalci inštituta so bili dejavni tudi kot uredniki in člani uredniških odborov številnih knjig
in revij, v različnih komisijah državnih organov, pri Gibanju znanost mladini, kot mentorji podiplomskih mladih raziskovalcev, srednješolcev in osnovnošolcev, v Zvezi geografov Slovenije in Ljubljanskem
geografskem društvu ter drugod.
Drago Perko
Poročili o delu Ljubljanskega geografskega društva v letih 2014 in 2015
Ljubljana, Gosposka ulica 13, http://www.lgd-geografi.si/
1 Leto 2014
Leta 2014 so bile izvedene številne redne dejavnostmi društva, kot so ekskurzije (preglednica 1),
predavanja (preglednica 2), geografski večeri (preglednica 3), izdajanje publikacij (izdali smo vodnik Videmsko) in podobno. V želji, da bi svoj program čim bolj približali članom in da bi bili ob tem
čim bolj aktualni, pa smo izvedli tudi nekatere dodatne, nenačrtovane dogodke na temo aktualnega dogajanja. Poleg tega smo praznovali 30 let delovanja društva, kar je naš program še dodatno popestrilo. Uspešno smo izvedli tudi pr vomajsko ekskurzijo v Armenijo in Gruzijo, ki jo je vodil Matej
Juvan.
V letu 2014 smo nadaljevali uspešno sodelovanje z Društvom mladih geografov Slovenije. Našim
članom in članicam smo posredovali izvode prednovoletne številke glasila GEOmix ter v sodelovanju
s študenti pripravili eno predavanje in ekskurzijo. Smo tudi med najdejavnejšimi člani Zveze geografov
Slovenije in prisotni v vseh njenih organih.
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Preglednica1:Ekskurzijev letu2014.
ekskurzija

datum

vodja

destinacija

Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo
kratke ekskurzije
kratke ekskurzije
kratke ekskurzije
kratke ekskurzije

10. 5.
24. 5.
7. 6.
27. 9.
18. 10.
8. 11.
12. 4.
16. 5.
17. 9.
20. 9.

Andrej Bandelj
Andrej Bandelj
Jernej Zupančič
Marjan Luževič
Adrijana Perkon
Matjaž Ravbar
Aleš Smrekar, Jernej Tiran
Katarina Metelko
Andrej Nared

Zgodovinski kraji severne Koroške
Djekše z okolico
Karavanke in Rož
Selška dolina
Odkrivanje Banjške planote
Pivško in Park vojaške zgodovine (slika 1)
Pot ob reki Iški – Okljuk
Arhitektura 20. stoletja v Ljubljani
Arhiv Republike Slovenije
Slovenski šolski muzej z učno uro iz časa
Ilirskih provinc

Preglednica2:Potopisnapredavanjav letu2014.
datum

predavatelj

naslov

21. 1.
18. 2.
18. 3.
15. 4.
16. 9.
14. 10.
18. 11.

Mitja Pajek
Matej Košir
Igor Fabjan
Lara Zgonc, Špela Intihar
Zoran Furman
Minka Kahrič
Igor Jurišič

Zahodna Afrika
Skrivnostna dežela prijaznih ljudi – Filipini
Martinik in Dominika – eksotični karibski trio
Kirgizistan
Transsibirska železnica – od Moskve do Pekinga
Prva Slovenka na Severnem tečaju
Koreja severno od 38. vzporednika

Preglednica3:Geografskivečeriv letu2014.
datum

predavatelj

naslov

11. 3.
25. 3.
25. 3.
8. 4.

Barbara Lampič, Tomaž Cunder
Andrej Mihevc
Iztok Sinjur
Žiga Zwitter

17. 6.
9. 9.

Jernej Zupančič
Karel Natek, Jure Tičar,
Milivoj Stankovič
Marija Repe Kocman
Roman Rener

Ali je kmetijstvo v Sloveniji trajnostno naravnano?
Visoke vode na kraških poljih
O žledu in na(d)logah
Trajnostne in netrajnostne samotne kmetije v 17. stoletju
(na primeru Zgornje Savinjske doline)
Ukrajinska kriza
O atlasih (Atlas Slovenije za osnovno in srednje šole)

7. 10.
11. 11.

Pouk geografije s slepimi in slabovidnimi učenci
Orientacija in mobilnost slepih in slabovidnih oseb
(razvoj in izdelava tipnih kart za slepe in slabovidne osebe)

201

Poročila

Geografski vestnik 88-1, 2016

MATJAŽRAVBAR

Organizirali smo še:
• delavnico pokrajinske fotografije v Dolini Triglavskih jezerih (6. 9.), ki je potekala v sklopu znanstvenega posveta ob 90. letnici prvega zavarovanja Doline Triglavskih jezer in je bila posvečena preminulemu predsedniku društva Bojanu Erhartiču; delavnico je vodil priznani fotograf Stane Klemenc;
• praznovanje 30. obletnice društva (26. 11.) v Atriju ZRC SAZU, ki smo jo združili z otvoritvijo fotografske razstave »Dolina Triglavskih jezer« preminulega raziskovalca Doline in nekdanjega predsednika
društva Bojana Erhartiča. Razstavljene so bile tudi izbrane fotografije, nastale na septembrski delavnici pokrajinske fotografije v okolici Koče pri Triglavskih jezerih. Srečanje je popestril geografski pevski
zbor, zbrane pa sta nagovorila Aleš Smrekar in Primož Pipan. Ob projekciji fotografij z različnih društvenih dejavnosti v minulih treh desetletjih in ob prigrizku se je nekaj ur družilo približno 80 članov
in simpatizerjev društva.
V sklopu praznovanja 30. obletnice delovanja društva smo člani Izvršnega odbora v sodelovanju
z nekaterimi člani društva izdali tematsko številko revije Geografski obzornik (letnik 61, številka 3),
ki je v celoti posvečena zgodovini delovanja društva. Revija je izšla novembra, en teden pred obeležitvijo 30. obletnice.
V decembru je društvo s finančnim prispevkom podprlo novoletno srečanje geografov v organizaciji AGUL-a, ki pa je bilo žal slabo obiskano.
V letu 2014 so potekale običajne akcije pridobivanja novih članov in članic ter obveščanja o delovanju društva. Tako še vedno pod ugodnimi pogoji vabimo k včlanitvi vse nove diplomante in diplomatke
Oddelka za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se nam vsako leto pridruži nekaj diplomantov, kar zagotavlja pomladitev društvenih vrst in spodbuja k nadaljevanju
akcije. Vsak novi član prejme pismo dobrodošlice.
Člani so bili o dejavnostih društva obveščeni s skupno petimi rednimi obvestili, poslanimi prek
elektronske ali navadne pošte. Neposredno po izidu so prejeli tudi vse številke Geografskega vestnika

Slika1:SkupinskafotografijaudeležencevekskurzijenaPivškopredpodmornicov Parkuvojaške
zgodovinePivka.
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in Geografskega obzornika, dodatno pa še GEOmix. Redno obveščanje članov poteka tudi prek društvenih
spletnih strani ter objav na Geolisti, v geografskih revijah in drugih medijih.
Izvršni odbor Ljubljanskega geografskega društva se je sestajal redno, vsak mesec, in opravil predvidenih 10 rednih sej. Poleg rednih mesečnih sej je potekala stalna in obsežna komunikacija med člani
Izvršnega odbora tudi po elektronski pošti.
Na predlog občnega zbora iz leta 2014 je Izvršni odbor uspel zmanjšati tekoče stroške poslovanja
društva na račun poštnine. Osebno smo kontaktirali vse člane društva, ki so društveno pošto prejemali prek klasične pošte in jim ponudili možnost, da bi jih o društvenih dejavnostih obveščali prek
elektronske pošte. Izključno prek klasične pošte obveščamo še 50 članov.
Na poziv prejšnjega občnega zbora je Izvršni odbor do konca leta 2014 osebno pozval neplačnike
članarine k rednemu plačevanju članarine. Pri tem je bil uspešen, saj je do konca leta pobral skoraj vse
članarine, za leti 2012 in 2013 pa izterjal vse stare dolžnike. Zaradi tega izredno zamudnega dela smo
se odločili, da neplačevanja članarine do dveh let, kot je bila praksa v zadnjem desetletnem obdobju,
ne bomo več tolerirali. V prihodnje bomo neplačnike po enem letu izključili iz društva.
Člani Izvršnega odbora društva so bili leta 2014: Primož Pipan (predsednik), Blaž Repe (podpredsednik), Tajan Trobec (tajnik), Lucija Lapuh (blagajničarka), Peter Kumer (referent za ekskurzije), Jani
Kozina (referent za predavanja), Tanja Koželj (referentka za geografske večere), Rok Ciglič (referent
za založništvo in kartograf), Rok Godec (predstavnik učiteljev geografije) in Jernej Tiran (referent za
kratke ekskurzije). Delo vseh članov Izvršnega odbora je potekalo odgovorno ter v skladu z vsemi pravili in statutom društva. Člani Izvršnega odbora so v letu 2014 za delo v društvu porabili približno 1260
delovnih ur.
2 Leto 2015
Leta 2015 so bile izvedene številne redne dejavnostmi društva, kot so ekskurzije (preglednica 4),
predavanja (preglednica 5), geografski večeri (preglednica 6), fotografske delavnice, izdajanje publikacij (izdali smo vodnika Irska in Mjanmar) in podobno. V želji, da bi svoj program čim bolj približali
članom in bi bili ob tem čim bolj aktualni, smo izvedli tudi nekatere dodatne, nenačrtovane dogodke,
ki so obravnavali najbolj aktualne teme. Tradicionalna prvomajska ekskurzija na Irsko je žal zaradi premajhnega zanimanja odpadla.
Preglednica4:Ekskurzijev letu2015.
ekskurzija

datum

vodja

destinacija

Andrej Bandelj
Igor Žiberna
Marjan Luževič

Labotska dolina
Zahodne in osrednje Slovenske gorice
Skozi Baško grapo v Čepovan in dolino
Trebuščice
Velenje

Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo

11. 4.
18. 4.
6. 6.

Slovenija in zamejstvo

5. 9.

Slovenija in zamejstvo
Slovenija in zamejstvo

12. 9.
3. 10.

kratke ekskurzije
kratke ekskurzije
kratke ekskurzije

26. 1.
3. 3.
19. 9.

Nela Halilović, Katarina
Ostruh, Zoran Pavšek
Andrej Bandelj
Lučka Lorber, Vladimir
Drozg, Igor Žiberna
Mateja Demšar
Gregor Aljančič
Blaž Repe

kratke ekskurzije

26. 9.

Marjan Dolgan

Podjuna
Maribor
Baročni del Semeniške knjižnice
Jamski laboratorij Tular
Ali so nam invazivne rastline že zrasle
čez glavo?
Vznemirljiva literarna Ljubljana
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Preglednica5:Potopisnapredavanjav letu2015.
datum
20. 1.
10. 2.
17. 3.
21. 4.
22. 9.
20. 10.
17. 11.

predavatelj

naslov

Tadej Bolta
Matjaž Geršič
Matevž Artač, Jaka Sluga, Aljoša
Strajnar, David Martin Kukovec
Maša Klemenčič
Sabina Belc, Petra Škrjanc
Jan Ciglenečki
Luka Stražar

Afrika, od C do C – od Cape Towna do Kaira
Etiopija – dežela ožganega videza
Ljubljana–Biškek
Južna Koreja – Med tradicijo in inovacijami
Maroko skozi oči domačinov
Vzhodna puščava – zibelka puščavništva
Nagnjeni svet

Preglednica6:Geografskivečeriv letu2015.
datum

predavatelj

naslov

10. 3.
7. 4.
14. 4.
2. 6.
13. 10.
10. 11.

Peter Kozmus
Lojze Peterle
Danilo Bevk
Tamara Jesenko, Viki Grošelj
Blaž Repe
Primož Šterbenc

Pomen Resolucije o zaščiti Kranjske čebele
Čebelarstvo
Zakaj so čebele v težavah in kakšna je pri tem vloga človeka
Potresno dogajanje v Nepalu.
Ključ za določevanje prsti
Islamska država

Na geografskem večeru Potresno dogajanje v Nepalu smo za prebivalce Nepala z dobrodelnimi prispevki zbrali 350 evrov. Zadnji geografski večer, ki se ga je udeležilo več kot sto poslušalcev, pa smo tudi
posneli ter posnetek objavili na za to posebej odprtem LGD Youtube kanalu. Med 19. 11. 2015 in 12. 1. 2016
je imel posnetek 3628 ogledov. Novi medij nameravamo uporabljati tudi v prihodnje.
Tudi v letu 2015 smo organizirali fotografsko delavnico v spomin na preminulega predsednika društva
Bojana Erhartiča. Delavnica, ki jo je vodil Rok Godec, je potekala 16. in 17. 10. in sicer v dveh delih.
Teoretičnega dela se je udeležilo osem udeležencev, praktičnega dela, ki je potekal ob Podpeškem jezeru, pa šest. Fotografije z delavnice smo objavili na spletni strani društva.
V letu 2015 smo nadaljevali uspešno sodelovanje z Društvom mladih geografov Slovenije. Svojim
članom in članicam smo ponovno posredovali izvode prednovoletne številke glasila GEOmix ter v sodelovanju s študenti pripravili po eno predavanje in ekskurzijo. Zopet smo bili med najdejavnejšimi člani
Zveze geografov Slovenije in zastopani v vseh njenih organih.
V decembru je društvo soorganiziralo tradicionalno AGUL-ovo novoletno srečanje geografov, ki
pa je bilo ponovno zelo slabo obiskano.
V letu 2015 so potekale običajne akcije pridobivanja novih članov in članic ter obveščanja o delovanju
društva. Tako še vedno vabimo k včlanitvi pod ugodnimi pogoji vse nove magistrantke in magistrante Oddelka za geografijo ljubljanske Filozofske fakultete. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se nam vsako
leto pridruži nekaj magistrantov, kar zagotavlja pomladitev društvenih vrst in spodbuja k nadaljevanju akcije.
Člani so bili v preteklem letu o dejavnostih društva obveščeni s skupno štirimi rednimi obvestili,
poslanimi po elektronski ali navadni pošti. Neposredno po izidu so prejeli tudi vse številke Geografskega
obzornika, dodatno pa še decembrski GEOmix. Redno obveščanje članov poteka tudi prek društvenih
spletnih strani ter objav na Geolisti, v geografskih revijah in drugih medijih.
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Slika2:ČlaniIzvršnegaodboraLjubljanskegageografskegadruštvav letu2015(odleveprotidesni:
RokGodec,PeterKumer,LeaRebernik(predstavnicaDruštvamladihgeografovSlovenije,opazovalka),
LucijaLapuh,JernejTiran,PrimožPipan,TajanTrobec,TanjaKoželj,TomažGorenc,JaniKozina).
Izvršni odbor društva se je sestajal redno, skoraj vsak mesec, in opravil predvidenih 8 rednih sej. Poleg
rednih mesečnih sej, poteka stalna in obsežna komunikacija med člani Izvršnega odbora tudi po elektronski pošti in telefonu.
Na predlog občnega zbora iz leta 2015 je Izvršni odbor znižal bruto honorarje izvajalcem društvenih dejavnosti za 10 % in tako uspel zmanjšati tekoče stroške poslovanja. Da bi zajezili upadanje članstva
zaradi nezmožnosti plačevanja članarine, je Izvršni odbor v skladu s sklepom občnega zbora 2015 članarino znižal na 29 evrov (18 evrov drugi družinski člani, 14,5 evrov študenti), in sicer na račun izvzetja
naročnine na revijo Geografski vestnik. Da bi upočasnil upadanje razpoložljivih finančnih sredstev društva,
je Izvršni odbor, na predlog občnega zbora, v drugi polovici leta povišal cene društvenih ekskurzij za
5 evrov, tako za člane (25 evrov) kot za nečlane (35 evrov).
Člani Izvršnega odbora društva so bili leta 2015 (slika 2): Primož Pipan (predsednik), Tajan Trobec (tajnik), Lucija Lapuh (blagajničarka), Peter Kumer (referent za ekskurzije), Jani Kozina (referent
za predavanja), Tomaž Gorenc (referent za geografske večere), Tanja Koželj (referentka za založništvo
in kartografijo), Rok Godec (predstavnik učiteljev geografije) in Jernej Tiran (referent za kratke ekskurzije). Na sejah Izvršilnega odbora je kot predstavnica Društva mladih geografov Slovenije sodelovala
še opazovalka Lea Rebernik. Mesto podpredsednika je bilo nezasedeno. Delo vseh članov Izvršilnega
odbora je potekalo odgovorno ter v skladu z vsemi pravili in statutom društva. Člani Izvršilnega odbora
so v letu 2015 za delo v društvu porabili približno 635 delovnih ur.
Primož Pipan, Tajan Trobec
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