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VIRTUALNI KARIERNI SEJEM 

Filozofska fakulteta se bo med 23. in 27. novembrom 2020 predstavila na Virtualnem kariernem sejmu za 
srednjes olče. 

Karierni sejem – sejem pokličev in izobraz evanja se v letu 2020 
predstavlja v virtualni obliki s čiljem omogoč iti dostop do sejem-
skih vsebin iz domač ega rač unalnika ali prenosnega telefona! 

Obiskovalči sejma boste delez ni posebne, inovativne, virtualne 
uporabnis ke izkus nje, ki bo nadomestila obisk »v z ivo« in sprehod 
med stojničami spremenila v virtualni prostor. 

Več  na povezavi: https://www.mladimaribor.si/karierni-sejem 
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Začetek Covid-19 študijskega leta 

2020/2021 skozi oči (novega) 

predstojnika 

Na novo s tudijsko leto smo se zač eli 

pripravljati z e zelo zgodaj. V zadnjih 

dnevih septembra smo priprave 

stopnjevali. Dnevno smo zbirali po-

datke o s tevilu vpisanih s tudentk in 

s tudentov ter sledili napovedim 

ukrepov za prepreč evanje okuz b s 

Covid-19 in očenjevali njihov vpliv 

na nas e delo. Glede na naras č ajoč e 

s tevilo vpisanih s tudentov smo v taj-

nis tvu iskali moz nosti, kako v okviru 

obstoječ ega urnika (z manjs imi pri-

lagoditvami) in z zamenjavami pre-

davalnič omogoč iti č im več jemu s te-

vilu s tudentk in s tudentov, da bi lah-

ko spremljali predavanja, seminarje 

in vaje v nas ih predavalničah. Ključ ni 

omejitveni dejavnik so bili namreč  

razpoloz ljivi sedez i, ki so zmanjs ali 

prostorsko kapačiteto predavalnič 

na pribliz no polovičo. Po ugotovitvi, 

da za vse s tudentke in s tudente pri 

nekaterih predmetih ne bo mogoč e 

zagotoviti prostora, smo se odloč ili 

za delitev v dve skupini: ena bo pri-

sotna v z ivo, druga bo spremljala 

predavanja preko rač unalnika. Isto-

č asno so potekale tudi priprave na 

sprejem bručev. S tudentkam in s tu-

dentom ter sodelavkam in sodelav-

čem pos ljemo sporoč ilo z navodili in 

usmeritvami glede zač etka novega 

s tudijskega leta v Covid razmerah, 

pripravljeni so protokoli za delo v 

GIKL-u, fizič nogeografskem labora-

toriju, sobi 023 in za terenske vaje. 

Potem pride 1. oktober 2020. Nova    

funkčija. Prva obveznost v novi funk-

čiji: sprejem s tudentov 1. letnika 1.  
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stopnje. Največ je predavalniče na 
fakulteti po novem sprejmejo 40 s tu-

dentov. Uvodno sreč anje s s tudenti je 
zato potekalo vzporedno v dveh veli-

kih predavalničah. V eni sem vodil 
predstavitev jaz, v drugi Matej Ogrin. 

Vstopim v predavalničo. Vladala je 

slovesna tis ina, ki se pritič e trenutku 
velikega z ivljenjskega (pre)skoka v 

neznano, v s tudentsko z ivljenje. Pri-
druz ili so se mi kolegiče in kolegi ter 

predstavniče in predstavniki s tu-
dentk oziroma s tudentov. Vame re-

sno in s prič akovanjem zrejo s tevilne 
oč i. Zač nemo s predstavitvijo. Ker 

razmere niso omogoč ale, da bi nove 
s tudentke in s tudente popeljali po 

oddelku in jim pokazali predavalniče, 
laboratorije in knjiz ničo, je predsta-

vitev oddelka in nač ina s tudija trajala 
dlje kot v prejs njih letih. S tudentke in 

s tudente poskusim tu in tam nasme-
jati, a zaradi zas č itnih mask, ki so jih 

vestno uporabljali, ne vem, č e sem bil 
uspes en. Obč utki po konču sprejema 

so vseeno dobri. S tudentke in s tu-
denti kaz ejo veliko z eljo po s tudijskih 

izzivih in druz enju. Uvodnega sreč a-
nja so se namreč  udelez ili skoraj vsi 

vpisani v 1. letnik.  

S ponedeljkom 5. oktobra se zač ne 

redno pedagos ko delo. Letos torej 
hibridna izvedba - kjer nismo mogli 

posesti vseh s tudentov, je del priso-
ten v z ivo, del spremlja predavanja 

po Zoom-u. Po vsakem predavanju 
sledi oddaja seznama prisotnih v taj-

nis tvo, č e bi epidemiologi potrebova-
li podatke o bliz njih stikih. S kolegi 

delimo izkus nje s taks nim nač inom 
dela, se privajamo. Veseli smo zagna-

nosti s tudentk in s tudentov. Drz imo 
pesti, da kljub slabs anju epidemiolo-

s ke situačije v Sloveniji zdrz imo do 
tretjega tedna v oktobru, do teren-

skega tedna. 

Zač etek drugega tedna oktobra je s e 
vedno optimistič en: pedagos ko delo 

je lepo steklo. Potem pa zač nejo   
dez evati e-sporoč ila. Rektor z e v po-

nedeljek 12. oktobra pos lje priporo-
č ilo, da naj se pedagos ko delo pov-

sod, kjer je to moz no, preseli na da-
ljavo. Naslednji dan sporoč ilo dekana 

s podrobnejs imi navodili. Ali nam bo 
z izvedbo terenskega dela uspelo? V 

sredo 14. oktobra pos ljem kolegičam 
in kolegom obvestilo, v katerem pre-

dlagam, da v tekoč em tednu nadalju-
jemo s hibridnim delom, potem tako 

ali tako sledi terensko teden z omeje-
nim s tevilom predavanj, seminarjev 

in vaj, nato pa bi pres li izključ no na 
delo na daljavo. Izvedba terenskih 

vaj kljub omejitvi zbiranja na 10 oseb 
s e ni ogroz ena. Pridobili smo namreč  

mnenje, da le-to lahko poteka ob 
upos tevanju vseh preventivnih ukre-

pov (maske tudi zunaj, č e smo v gru-
č i, ustrezna razdalja, maske na avto-

busih). No, s e isti dan vlada sprejme 
sklep o omejitvi gibanja na              

statistič ne regije ter o prepovedi gi-
banja med t. i. rdeč imi regijami. To 

pomeni, da terenskega tedna, kot je 
bil nač rtovan, ne bo mogoč e izvesti. 

V petek 16. oktobra poteka bojni po-
svet in predstavitev novih končeptov 

terenskih vaj, ki predvideva delo na 
daljavo in samostojno terensko delo 

s tudentov v njihovih statistič nih regi-
jah. Nekateri kolegiče in kolegi so 

z rtvovali koneč tedna, da so posneli 
terene, da si bodo s tudentke in s tu-

denti vsaj malo predstavljali, kaj bi 
morali videti v pokrajini. Zaradi veli-

ke zagnanosti vseh so bile terenske 
vaje izvedene najbolj kakovostno, 

kolikor je bilo to mogoč e v zaostre-
nih razmerah. Ampak vseeno to ni to, 

kar bi z eleli dati s tudentkam in s tu-
dentom. 

Od ponedeljka 26. oktobra dalje delo 
poteka izključ no na daljavo. In tako 

smo postali vsi ena velika Zoom geo-
grafska druz ina. 

Simon Kušar  

 

Izposoja in storitve knjižnice v ča-
su epidemije 

Zaradi zaprtja fakultete za s tudijski 

pročes tudi dostop do knjiz nič ni več  
mogoč . Gradivo, ki si ga z elite izposo-

diti, morate naroč iti in sičer tako, da 
v Cobiss+ gradivo rezervirate in nato 

v oddelč no knjiz ničo sporoč ite, ali 
z elite, da vam gradivo pos ljemo po 

pos ti, ali pa, da ga boste osebno pre-
vzeli. Osebni brezstič ni prevzem je 

moz en pred s tudentsko uč ilničo v 
atriju prizidka, prav tako lahko tam 

gradivo vrnete - v č asu odprtosti pre-
vzemne toč ke. Urnik je objavljen na 

spletni strani fakultete oziroma OHK. 
Gradivo lahko vrač ate tudi po pos ti s 
priporoč eno pos iljko na naslov nas e 

knjiz niče. Sičer pa lahko rok izposoje 
podaljs ate sami v Mojem profilu Co-

biss-a ali pa pis ite na e-naslov knji-
z niče in vam bomo mi podaljs ali. 

 

 

 

 

 

Vse ostale storitve knjiz niče potekajo 

na daljavo – tehnič ni pregledi za-
ključ nih del, bibliopedagos ko sveto-

vanje, podaljs evanje roka izposoje, 
vpis v knjiz ničo itd. Poravnava dol-

gov je moz na s plač ilom prek spletne 
banke, le v knjiz ničo morate sporoč i-

ti, da z elite dolg poravnati in vam 
bomo poslali navodila. Za iskanje 

gradiva vam priporoč amo uporabo 
informačijskih virov, ki so dostopni  

Kljub zaostritvi razmer, si v knjižnici še 

vedno lahko sposodite gradivo (avtor: J. 

Klemenčič). 
Sprejem brucov je letos potekal drugače, 

a se je kljub temu izkazal za zelo uspešne-

ga (foto: B. Repe). 
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na daljavo. V primeru kakrs nih koli 
tez av ali nejasnosti nas kontaktirajte 

in vam bomo pomagali. 

Lucija Miklič Cvek 

 

Konte – na stičišču geomorfološke-

ga in klimatološkega proučevanja 

Glačiokras je povrs je, ki je rezultat 
ledenis kega preoblikovanja kras kega 

povrs ja. Ena najbolj znač ilnih oblik 
glačiokrasa so konte, kotanje obsez -

nih dimenzij, njihov premer lahko 
presega tudi kilometer dolz ine, globi-

na pa lahko znas a tudi več  kot 100 
metrov. C eprav gre za diagnostič no 

obliko glačiokrasa, o njih vemo zelo 
malo, zato sem si zadal, da v okviru 

magistrske naloge »Konte na Jeloviči 
in Pokljuki« te glačiokras ke oblike 

natanč neje prouč im. 

Poletno terensko delo je pokazalo, 

kar nekatera literatura sklepa, ven-
dar tega ne dokazuje. Konte lahko 

nastanejo tudi na območ jih, kjer ni 
bilo ledenih pokrovov. Kako je to mo-

goč e? Na konte moramo gledati tudi 
kot na mrazis č a, nekaks ne bazene 

hladnega zraka. Zato lahko sklepamo, 
da temperatura tam z globino pada 

prečej hitreje, kot ta navadno pada z 
več anjem nadmorske vis ine. V č asu 

ledene dobe se je v teh kotanjah torej 
zadrz eval led. Vendar kako je kotanjo 

preoblikoval, do kam je segal, je bil 
enakomerno razporejen? 

Odgovor na ta vpras anja lahko prine-

se inverzni temperaturni gradient, ki 
nam pove, kako se temperatura z glo-

bino kotanje spreminja. Raziskovalči 
mrazis č  so navadno merili zgolj tem-

peraturo na dnu in na obodu kotanje. 
Za odgovor na moja raziskovalna 

vpras anja pa nas zanima tudi potek 
spreminjanja temperature med 

dnom in obodom. Zato sva se z men-
torjem dr. Uros em Stepis nikom odlo-

č ila za postavitev s estnajstih termo-
metrov (merilnih »gumbkov«) v eno 

samo konto na Pokljuki, s č imer bi 
dobili popolnejs o temperaturno sli-

ko. 

Slis i se prečej preprosto, vendar je 
bilo daleč  od tega. Prva tez ava je bila 

pridobitev takega s tevila termome-
trov. Tukaj gre zahvala predvsem dr. 

Barbari Lampič , ki je omogoč ila na-
kup 10 novih oddelč nih »gumbkov«. 

Tem sem dodal s e s est, ki so z e bili 
na voljo. Za natanč nejs e, bolj verodo-

stojne meritve je bilo treba vsakemu 
termometru priskrbeti s e sevalno 

zas č ito. Na Oddelku sta bili na voljo 
dve, zato sem jih 14 moral s e izdelati. 

Pročes je bil zelo dolgotrajen, trajajoč  
tri dni, vendar mi v tako kratkem č a-

su brez pomoč i babiče in prijaznih 
sosedov ne bi uspelo. S tem smo za-

gotovili tudi potrebno opremo za pri-
hodnja raziskovanja. 

Sledila je namestitev termometrov. 
Odloč il sem se za postavitev petnajst-

ih termometrov na severno, vzhodno 
in juz no poboč je (na vsako poboč je 

5) ter enega na dno. Z e ob postavlja-
nju termometrov so bile temperatur-

ne razlike obč utne na koz i, obenem 
pa tudi vidne v obliki ohranjenega 

snega na dnu. Termometri od 9. 11. 
2020 belez ijo temperaturo vsako uro 

enkrat. Nač rtovano je, da bodo meri-
tve potekale do konča marča ter da 

nam bodo takrat ponudile nove od-
govore na s tevilna geografska vpra-

s anja, ki so se porodila ob raziskova-
nju kont na Jeloviči in Pokljuki. 

Sašo Stefanovski 

 

Orientacija v domačem kraju 

Kot je obič ajno v zadnjih letih, je tre-
tji s tudijski teden v oktobru name-

njen terenskim vajam. Nič  drugač e ni 
bilo niti letos in s e 15. oktobra je ka-
zalo, da bomo vsaj nekatere terenske 

vaje, ob upos tevanju ukrepov, lahko 
izvedli v z ivo, na terenu. V č etrtek, 

15. oktobra, so tako s tudentje prejeli 
s e zadnja navodila za terenske vaje, 

ki bi jih morali imeti v ponedeljek, 
19. oktobra. Gre za terenske vaje 

(več inoma) prvih letnikov pri pred-
metih Uvod v geografijo in Osnove 

tematske kartografije, na katerih, v 
Tivoliju, spoznajo orientačijo na 

»klasič en« (karta in kompas) in 
»digitalen« (namenski GNSS spre-

jemniki ali telefoni) nač in. 

Za nekaj dni se je domače okolje spreme-

nilo v delavnico (foto: S. Stefanovski). 

Zasneženo dno konte iz zraka (foto: U. 

Stepišnik). 

Veselje mentorja ob postavitvi termome-

tra na dnu (foto: S. Stefanovski). 
Klasična orientacija s kompasom še vedno 

ostaja del študija (foto: M. Jakopič). 
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Po, s e eni, hitri odloč itvi glede ukre-
pov, je v petek postalo jasno, da to ne 

bo mogoč e. Tako se je bilo treba hitro 
odloč iti kaj narediti. Pri obeh pred-

metih smo se odloč ili, da bodo s tu-
dentje terenske vaje pripravili samo-

stojno, v lokalnem okolju, ob pomoč i 
nas ih navodil. Da ne bi ostalo pri na-

vodilih na papirju, sem se (tudi) pri 
predmetu Uvod v geografijo odloč il, 

da prikaze nalog posnamem. Taka 
odloč itev pa je s sabo prinesla kar 

nekaj dela, povezanega z »nač rtom 
snemanja«, samim snemanjem, del-

nim urejanjem posnetkov in objavo 
na splet. Hkrati pa seveda tudi pri-

pravo navodil in gradivi za s tudente.  

C eprav zeleniča med bloki ni ravno 
idealno okolje za snemanje, na sreč o 

ni bilo prevelikih zvoč nih in drugih 
motenj. Mogoč e pa je kdo od sosedov 

ob odprtem oknu odnesel kaj od te-
ga. Kako je potekalo snemanje in ne-

kaj utrinkov, ki so jih posneli s tuden-
tje med opravljanjem terenskih vaj, 

pa si oglejte na fotografijah. 

Nejc Bobovnik 

 

Evropske statistične igre 

Evropske statistič ne igre so srednje-
s olsko tekmovanje iz poznavanja sta-

tistike in statistič nih podatkov. Bral-
čem Geografske s irine v nadaljevanju 

podajamo nekaj osnovnih informačij 
o tekmovanju v upanju, da kdo od 

njih prepozna priloz nost za sodelo-
vanje ali pa zgolj izve nekaj novega o 

aktivnostih na področ ju drz avne sta-
tistike.  

Tekmovanje je mednarodno, organi-

zira ga Eurostat, statistič ni urad 
Evropske unije, in sičer skupaj s sta-

tistič nimi uradi nekaterih evropskih 
drz av, med temi je tudi Statistič ni 

urad RS (SURS). Leta 2017, ko je bilo 
tekmovanje izvedeno prvič , je Stati-

stič ni urad za tekmovanje navdus ili 
400 dijakov, leta 2019 pa z e več  kot 

900, zato upamo, da jih bomo v 2020 
navdus ili najmanj 1.200. 

Tekmovanje je namenjeno srednje-

s olčem, da usvojijo dodatna znanja iz 
statistike in spoznajo pomembnost 

statistič nih podatkov in pomembnost 
pravilnega razumevanja le-teh. 

Med tekmovanjem se spodbuja tudi 
skupinsko delo v smislu sodelovanja 

za doseganje skupnih čiljev. 

Nekaj pomembnejs ih informačij o 
tekmovanju. 

• 2 tekmovalni kategoriji: A (dijaki 

zadnjih dveh letnikov), B (dijaki 
prvih dveh letnikov). 

• Tekmujejo ekipe, sestavljene iz 

enega, dveh ali največ  treh č lanov. 

• Vsaka ekipa mora imeti mentorja, 
srednjes olskega profesorja. 

• Tekmovanje se odvija na s olski, 
drz avni in evropski ravni. 

• Tekmovalči prejmejo za svoje do-

sez ke bronasta, srebrna ali zlata 
priznanja. 

• Tekmovanje poteka na daljavo: 

res evanje spletnih testov (s olska 
raven), priprava raziskovalne na-

loge (drz avna raven), priprava 
videa (evropska raven). 

• Dosez ek najboljs ih s teje za prido-

bitev s tipendije. 

• Nagrade za vse sodelujoč e 
(majiča) in posebne nagrade za 

najboljs e dijake in mentorje 
(elektronska naprava). 

Zbiranje prijav se vsako leto prič ne 
okoli 20. oktobra, ko statistiki praz-

nujemo Svetovni oziroma Evropski 
dan statistike. S s olskim delom tek-

movanja prič nemo dečembra, ko di-
jaki 14 dni res ujejo spletne teste, s 

katerimi se preverja osnovno znanje 
iz statistike, poznavanje in uporaba 

uradnih statistič nih virov in pa razu-
mevanje vsebine ene izmed publika-

čij s statistič nimi podatki. Ekipe, ki 
presez ejo prag za uvrstitev na drz av-

no raven, se nato lotijo priprave razi-
skovalne naloge, kjer analizirajo sta-

tistič ne podatke in predstavijo rezul-
tate v obliki predstavitve PowerPo-

int. Podatkovni niz, ki ga analizirajo, 
je pripravljen na Statistič nem uradu 

in je enak za vse tekmovalče. 

V evropski finale, ki sledi drz avnemu 
delu, se uvrstijo le najboljs e ekipe iz 

vsake drz ave. Naloga vsake ekipe je, 
da posname video, v katerem mora 

razloz iti določ en statistič ni končept. 

Na dosedanjih treh tekmovanjih so 

dijaki odlič no res evali teste na s olski 
ravni tekmovanja, kjer je bil vsakič  

prag za uvrstitev v nadaljevanje zelo 
visok. Raziskovalne naloge na drz av-

ni ravni se iz leta v leto izboljs ujejo. 
Na 1. Evropskih statistič nih igrah je v 

evropskem finalu skupina JML iz 
Gimnazije Kranj osvojila 2. mesto v 

svoji kategoriji, odlič no pa se odreza-
la tudi skupina ALFEGMS3 iz Gimna-

zije Murska Sobota (uvrstila so je 
med najboljs ih pet v svoji kategoriji). 

Na 3. Evropskih statistič nih igrah je 
bila ekipa TEGLZAROZ E tik pod vr-

hom – z videom na temo mladih se je 
uvrstila na 2. mesto v svoji kategoriji. 

Terenske vaje je bilo letos potrebno prila-

goditi danim razmeram, zato so jih štu-

dentje opravljali v svojem lokalnem okolju 

(foto: N. Nemec). 

Primer naloge iz spletnega testa (vir: 

Arhiv SURS, 2020). 
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Primeri nalog, pravila tekmovanja, 
raziskovalne naloge ter video posnet-

ki so dostopni na spletni strani 
https://www.stat.si/igre. 

Simona Klasinc 

 

Kje lahko pridobim znanje in 
veščine o socialnem podjetništvu? 

Oddelek za geografijo FF UL od janu-

arja 2020 sodeluje v triletnem 
Erasmus+ projektu SočialB (Sočial 

Business Edučational EčoSystem for 
Sustainability and Growth). Projektni 

partnerji z Irske, Grč ije, Italije in Slo-
venije smo z obsez no raziskavo, ki je 

potekala od maja do septembra 
2020, analizirali: 

• ključ ne znač ilnosti obstoječ ega 

izobraz evanja in usposabljanja, ki 
ga vis je- in visokos olske ustanove 

izvajajo v drz avah EU, poseben 
poudarek je bil na stanju v drz a-
vah partneričah, 

• ključ ne potrebe glede izobraz eva-

nja in usposabljanja s področ ja 
sočialnega podjetnis tva, ki jih za-

znavajo sočialna podjetja. 

Analizirali smo 98 predmetov in pro-
gramov, in sičer: programe vsez iv-

ljenjskega uč enja (25), predmete na 
prvi (dodiplomski - 18) in drugi 

(magistrski - 18) stopnji bolonjskega 
s tudija, programe na dodiplomski (7) 

in magistrski (17) stopnji, vis jes olske 
predmete in programe za izobraz e-

vanje in usposabljanje (6) ter druge 
programe (7). Pripravili smo obsez -

no podatkovno bazo analiziranih 
predmetov in programov, ki vključ u-

je: organizačijske (drz ava, kraj, usta-
nova, kontakti, jezik pouč evanja, tra-

janje izobraz evanja, s olnina, drugi 
vstopni pogoji) in vsebinske informa-

čije (čiljna skupina, nač in izobraz eva-
nja in usposabljanja, uč ni rezultati, 

metode). 

V Sloveniji smo analizirali 16 pred-
metov, ki posredujejo vsebine s po-

droč ja sočialnega podjetnis tva in jih 
nudijo vis je- in visokos olske ustano-

ve ter druge organizačije. 9 se jih iz-

vaja v Ljubljani, trije v Novi Goriči, 
dva v Mariboru, po eden pa v Kopru 

in Velenju. Na tem področ ju Slovenija 
zaostaja za drz avami, ki imajo daljs o 

tradičijo izvajanja sočialnega podjet-
nis tva (npr. Irska in Italija) in imajo 

tudi s tevilč nejs e in vsebinsko bolj 
raznoliko izobraz evanje s področ ja 

sočialnega podjetnis tva. 

Eden ključ nih čiljev projekta SočialB 
je oblikovanje uč nih enot, ki bodo 

naslavljale trajnost in rast sočialnega 
podjetnis tva. Zato je bil pregled ob-

stoječ ega izobraz evanja in usposab-
ljanja, ki smo ga nadgradili s 

polstrukturiranimi intervjuji z njego-
vimi nosilči (56 v s tirih drz avah), iz-

jemno pomemben vir informačij. Za 
pridobitev čelovitega vpogleda v po-

trebe po ves č inah, znanjih in kompe-
tenčah pa smo v partnerskih drz avah 

izvedli s e niz treh e-anket, in sičer 
med sočialnimi podjetji (skupaj 93), 

svetovalči sočialnim podjetjem in 
svetovalnimi organizačijami (25) ter 

sodelavči/partnerji sočialnih podjetij 
(20). 

Iz odgovorov vseh treh čiljnih skupin 
je jasno razvidno, da so največ je ovi-

re, povezane z rastjo sočialnega pod-
jetnis tva: pomanjkanje sredstev za 

vlaganje v rast sočialnih podjetij, ne-
zadostno strokovno znanje o rasti 

sočialnega podjetja ter nezadostno 
s tevilo osebja z ustreznimi znanji, 

ves č inami in izkus njami. Anketiranči 
so v povezavi s prednostnimi potre-

bami po izobraz evanju in usposablja-
nju v sektorju sočialnega podjetnis -

tva opredelili sedem ključ nih podro-
č ij: strokovno znanje o ohranjanju 

trajnosti in rasti, finanč no nač rtova-
nje in upravljanje, komunikačijske, 

prodajne in marketins ke ves č ine, 
mehke ves č ine, razvoj č loves kih vi-

rov v sočialnem podjetju, pridobiva-
nje sredstev iz različ nih virov ter po-

slovno in strates ko nač rtovanje.  

Celovite analize nam posredujejo 
az urne informačije ter so osnova za 

pripravo strukture in vsebine uč nih 
modulov in gradiv, ki jih bo v prihod-

nje razvil projekt SočialB.  

Več  o obstoječ ih predmetih in pro-
gramih s področ ja sočialnega podjet-

nis tva (interaktivni zemljevid z 
ArčGIS aplikačijo, ki je nastal na na-

s em oddelku) in o projektu si lahko 
preberete na spletni strani: https://

sočialb-erasmus.eu/. 

Irma Potočnik Slavič 

 

Mesec prostora 2020 na Oddelku 
za geografijo: Geografski pogledi 

na razvrednoten prostor v Slove-
niji 

Tudi v letu 2020 se je Oddelek za ge-

ografijo pridruz il pobudi Ministrstva 
za okolje in prostor z organizačijo 

dogodka ob Meseču prostora. Gre za 
pobudo, da različ ni delez niki č as med 

Svetovnim dnevom habitata (7. okto-
ber) in Svetovnim dnevom mest (31. 

oktober) posvetijo promočiji traj-
nostnega prostorskega razvoja. 

Letos nji dogodek, ki je potekal v sre-
do, 21. oktobra, je bil posveč en raz-

vrednotenem prostoru v Sloveniji. 
Pri tem so bili poudarjeni geografski 

pogledi na to problematiko, saj smo 
izhajali iz dolgoletnega dela Oddelka 

na tem področ ju, ki je v zadnjih letih 
postalo zelo intenzivno. 

Prostorska razporeditev ustanov 

(vključenih v raziskavo projekta SocialB), 

ki nudijo izobraževanje in usposabljanje s 

področja socialnega podjetništva (vir: 

Arhiv projekta SocialB, 2020). 
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Po pozdravnem nagovoru predstojni-
ka Oddelka za geografijo dr. Simona 

Kus arja je besedo prevzela dr. Irma 
Potočnik Slavič, ki je povezovala 

prvi del prireditve. Prvo je k besedi 
povabila dr. Barbaro Lampič, ki je 

najbolj zasluz na za vzpostavitev baze 
funkčionalno degradiranih območ ij. 

Kar se je zač elo s čiljnim raziskoval-
nim projektom leta 2015, se je zelo 

intenzivno razvijalo v zadnjih letih s 
s tevilnimi dogodki, nagradami in na-

daljnjimi projekti. Predstavljeni so 
bili prvi rezultati az uriranja baze, ki 

je bila konč ana septembra 2020. 
Az uriranje je pokazalo, da se je 107 

območ ij povrnilo v funkčijo, po drugi 
strani pa je bilo na novo evidentira-

nih kar 193 degradiranih območ ij. 
Dr. Dušan Plut nam je v nadaljeva-

nju podal nekaj zanimivih in prodor-
nih mnenj o tem ali je prostor v kon-

čeptu nač rtovanja trajnostnega raz-
voja spregledan. Prostor je predstavil 

kot neobnovljiv naravni vir in ekosi-
stemsko storitev z globalnega in regi-

onalnega vidika. Sledila je dr. Lučka 
Lorber (Filozofska fakulteta Univer-

ze v Mariboru) s predstavitvijo vre-
dnotenja prostora na primeru revita-

lizačije industrijskih območ ij. Dobili 
smo vpogled v izkus nje Univerze v 

Mariboru, ki je bila vključ ena v med-
narodni projekt ReTinA - Revitaliza-

tion of Traditional Industrial Areas. K 
besedi se je nato vrnil dr. Simon 

Kušar, ki je predstavil model za revi-
talizačijo funkčionalno degradiranih 

območ ij, ki nam ponuja odgovor na 
katerih degradiranih območ jih lahko 

prič akujemo spremembe. Prvi del je 
zaključ il dr. Dejan Rebernik s pred-

stavitvijo sočialne segregačije in de-
gradiranih stanovanjskih območ jih v 

slovenskih mestih. 

Po prvem delu, z metodolos kimi in 

teoretskimi prispevki, smo v drugem 
delu pres li k praksi in odzivom na 

vzpostavitev evidenče. Prič eli smo s 
posneto izjavo prof. Janeza Koželja 

(Mestna obč ina Ljubljana) o degradi-
ranih urbanih območ jih. Nadaljevala 

je Janja Pečar (Urad za makroeko-
nomske analize in razvoj) s predsta-

vitvijo uporabnosti podatkov o funk-
čionalno degradiranih območ jih pri 

strates kem spremljanju razvoja s 
poudarkom na Poroč ilu o razvoju. 

Nato je Tomaž Miklavčič z Ministr-
stva za okolje in prostor predstavil 

prostorski potenčial razvrednotenih 
območ ij. Drugi sklop je zaključ il Va-

ne Urh (Razvojni čenter Novo me-
sto) s predstavitvijo vloge regional-

nih razvojnih agenčij pri spremljanju 
in upravljanju stanja na funkčionalno 

degradiranih območ jih. Sledila je s e 
razprava, ki jo je, tako kot čeloten 

drugi sklop, vodila dr. Alma Zavo-
dnik Lamovšek (Fakulteta za grad-

benis tvo in geodezijo). 

Strokovne prireditve se je udelez ilo 
več  kot 80 udelez enčev: predstavni-

kov obč in, regionalnih razvojnih 
agenčij, drugih raziskovalnih organi-

začij in drz avnih organov ter s tudenti 
geografije. 

Sklenemo lahko, da je prostor kot 
naravna dobrina s e vedno zanemar-

jen in ga odgovorni dojemajo zgolj z 
ekonomskega in kratkoroč nega vidi-

ka. Vzpostavitev in az uriranje evi-
denče razvrednotenih območ ij hkrati 

neposredno kaz e na neustrezno pro-
storsko politiko in predstavlja po-

memben vir za bolj smotrno rabo 
prostora. Pri tem pa lahko ključ no 

vlogo igra čelovit, geografski pogled 
na tematiko. 

Nejc Bobovnik in Lea Rebernik 

Na dogodku so bili predstavljeni prvi re-

zultati ažuriranja baze FDO, ki so bili 

najbolj zanimivi za predstavnike občin in 

regionalnih razvojnih agencij (foto: I. 

Potočnik Slavič). 

Novice 

Kljub temu, da je letos dogodek potekal v 

Zoom okolju, se ga je udeležilo več kot 80 

ljudi (foto: I. Potočnik Slavič). 

Na dogodku se nam je »v živo« pridružil 

tudi dr. Plut, saj je bilo takrat zbiraje lju-

di omejeno na 6 oseb (foto: I. Potočnik 

Slavič). 

Prof. Koželj je naslovil probleme urbanih 

območij (foto: I. Potočnik Slavič). 

Nejc Bobovnik in Lea Rebernik sta v 

ozadju skrbela za tehnično podporo in 

sprejemanje vprašanj preko funkcije 

»Chat« (foto: N. Bobovnik). 
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Meteorološke meritve Oddelka za 
geografijo 

V Geografski s irini smo z e pisali, da 

smo na Oddelku za geografijo z no-
vim letom pridobili sedem samodej-

nih meteorolos kih postaj. 

Z e februarja 2020 smo zač eli z meri-
tvami na Kozjanskem, kjer bodo re-

zultati sluz ili s tudiji lokalnega pod-
nebja, ki jo nač rtujemo v sklopu fizič -

nogeografskega prouč evanja. Ta po-
teka v okviru več letnih terenskih vaj 

iz fizič ne geografije v tem delu Slove-
nije. 

V okviru raziskovanja mestne klime 
(natanč neje mestnega toplotnega 

otoka), pa smo se lotili tudi meritev v 
Ljubljani. Delo poteka pod okriljem 

programskega raziskovanja. Z e od 
zime obratuje meteorolos ka postaja 

na terasi ob Filozofski fakulteti, sep-
tembra letos pa smo zač eli s postav-

ljanjem preostalih postaj. Tako rezul-

tate meteorolos kih meritev z e 
spremljamo na lokačiji Zavoda sv. 

Stanislava v S entvidu, na dvoris č u 
Vegove gimnazije in na območ ju eno-

druz inskih his  z vrtovi v S is ki. 

V novembru nač rtujemo s e postavi-
tev postaje v industrijskem delu me-

sta (predvidoma na območ ju Leka ali 
Litostroja). Tem meritvam bomo v 

naslednjih tednih in mesečih dodali 
s e serije mars rutnih meritev v gosti 

prostorski mrez i, ki jih bomo, pretez -
no na kolesih, izvajali nekateri č lani 

oddelka skupaj s s tudenti. Po 20. le-
tih bomo ponovno pridobili zelo po-

drobne podatke za novo analizo 
toplotnega otoka Ljubljane. 

Pri umes č anju stačionarnih meteoro-
los kih postaj izhajamo iz t. i. 

»lokalnih podnebnih območ ij«, torej 
is č emo lokačije z različ nimi znač il-

nostmi. Najprej stopimo v stik z usta-
novami oziroma lastniki primernih 

lokačij, ki so več inoma zelo koopera-

tivni in zainteresirani za meritve. 
Zanimiva je izkus nja z druz bo BTC. 

Ta je nač eloma privolila v izvajanje 
meritev na njihovem območ ju, ven-

dar pod pogojem, da podatke merilne 
naprave na njihovem območ ju 

»komuničiramo navzven (splos ni 
javnosti) le ob predhodni pisni potr-

ditvi druz be BTC«. Kot zagovorniki 
nač ela odprte znanosti na ta pogoj 

nismo pristali, zato na lokačiji BTC 
stalnih meritev ne bo. »Industrijsko« 

lokačijo pa bomo nadomestili z dru-
gim sorodnim območ jem (Litostroj, 

Lek). 

S e č isto aktualna zanimivost, vezana 
na same meritve in podatke. Oddelek 

za geografijo sodeluje pri meritvah v 
mrazis č ih od leta 2004. Ravno v teh 

dneh smo skupaj s podjetjem Pileus 
postavili prvo samodejno meteorolo-

s ko postajo na Komni s spletnim pre-
nosom podatkov v realnem č asu. 

Postaja se nahaja v mrazis č u Mrzla 

Komna - v najhladnejs em mrazis č u v 
Sloveniji, kjer smo 9. januarja 2009 

izmerili -49,1 °C, kar je najniz ja iz-
merjena temperatura v Sloveniji do 

sedaj. C e bo tehnika delovala, nam bo 
postaja nudila zanimiv vpogled v 

temperaturno dinamiko mrazis č a iz 
toplega zavetja doma. 

Na naslednjih dveh grafih lahko vidi-

te temperaturno sliko nas ih dveh 
merilih mest - na nas i trenutno 

»opus č eni« Filozofski fakulteti in v 
Mrzli Komni. Grafa prikazujeta tem-

peraturo izmerjeno v torek, 10. 11. in 
v sredo, 11. 11. 2020. 

Meteorološka postaja je postala del učilni-

ce na prostem (Zavod sv. Stanislava v Šen-

tvidu) (foto: M. Ogrin). 

Meteorološka postaja pri Vegovi gimnazi-

ji (foto: M. Ogrin). 

Zanimivosti iz ozadja orga-
nizacije Meseca prostora 

Organizačija letos njega dogodka 
se je prič ela z e pred nekaj mese-
či. Takoj po spomladanski izkus -
nji epidemije smo se pogovarjali 
o moz nosti in nač inu izvedbe 
dogodka v oktobru, č eprav je bil 
ta s e zelo oddaljen. Bolj kot se je 
dogodek bliz al, bolj podrobno 
smo spremljali stanje okuz b in 
omejitve. Tako smo na zač etku 
razmis ljali o selitvi izven fakulte-
te, ki bi omogoč ila več je s tevilo 
udelez enčev ob upos tevanju 
omejitev. Kasneje smo se odloč ili 
za deljen dogodek: v z ivo in pre-
ko spleta. Le nekaj dni pred do-
godkom pa je postalo jasno, da 
se bo v čeloti treba preseliti na 
splet. Kljub vsem zapletom smo 
dogodek uspes no izpeljali in bili 
nagrajeni za vztrajanje pri orga-
nizačiji. 

Mrazišče Mrzla Komna (1592 m) z novo 

meteorološko postajo (foto: M. Ogrin). 
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C eprav grafa na hitro izgleda skoraj 
identič na pa natanč ni pogled razkri-

je, da medtem, ko smo se v Ljubljani 
preko dneva pogreli le za dobro sto-

pinjo in pol, se je v Mrzli Komni tem-
peratura dvignila iz -14˚C (ob uri 

7.00 zjutraj) na kar + 10 ˚C. 

C e koga zanima, lahko spremlja tem-
perature mrazis č a Mrzla Komna na 

povezavi: https://bit.ly/mrzlakomna 

C e pa kdo zelo pogres a Filozofsko 
fakulteto pa lahko te temperature 

spremlja na povezavi: https://
bit.ly/2UHSQmU 

Matej Ogrin in Barbara Lampič 

 

Konflikti na podeželju 

Na podez elju v Sloveniji je prič akova-

ti, da bo ob vse več jih spremembah 
in vse več jemu s tevilu raznovrstnih 

akterjev tudi v prihodnje vedno več  
interakčij, potreb po usklajevanju 

raznovrstnih interesov in razres eva-
nju konfliktov. 

Obič ajno konflikte zaznavamo kot 
nekaj negativnega, v sklopu projekta 

»Konflikti na podez elju spodbujajo 
sodelovanje in razvoj« pa projektni 

sodelavči dojemamo konflikt kot pro-
čes, ki spodbuja akterje k sodelova-

nju in povezovanju, kar vodi v iska-
nje res itev. Ukvarjali se bomo s pre-

poznavanjem ključ nih pročesov in 
sprememb na slovenskem podez elju, 

s teoretsko-metodolos kimi izhodis č i 

za preuč evanje in res evanje konflik-
tov, z zaznavanjem in dojemanjem 

konfliktov na podez elju, na izbranih 
tipih konfliktov bomo očenili uspe-

s nost njihovega res evanja, oblikovali 
bomo predloge za res evanje konflik-

tov in priporoč ila za sistemsko ureja-
nje. 

V dvoletnem aplikativnem projektu 

Ciljnega raziskovalnega programa 
»Zagotovimo si hrano za jutri« (V6-

2029, sofinančerja sta Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

ter Javna agenčija za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije, 1. 11. 

2020 ̶ 31. 10. 2022) bomo sodelovali 
strokovnjaki treh fakultet Univerze v 

Ljubljani: z Oddelka za geografijo 
Filozofske fakultete, Biotehnis ke fa-

kultete in Fakultete za gradbenis tvo 
in geodezijo. 

C e v svojem (podez elskem) okolju 

zaznavate konflikt in nam z elite spo-
roč iti, kako (ne)poteka njegovo raz-

res evanje, ste lepo vabljeni, da nas o 
tem obvestite na e-naslov: 

irma.potočnik@ff.uni-lj.si. 

Irma Potočnik Slavič 

 

Razvoja vinskega in gastronom-
skega turizma na kmetijah  

Gastronomski turizem je ena najbolj 

kompleksnih in najhitreje rastoč ih 
zvrsti turizma in se razvija hitreje kot 

druge vrste turizma. Z al pa ga pre-
malo povezujemo s turistič nimi kme-

tijami, katerih razvoj je bil v prete-
klosti predvsem rezultat potreb in 

priloz nosti kmeč kega gospodarstva 
in manj vezan na povpras evanje. S ele 

v zadnjem obdobju je bolj viden na-
predek turizma na kmetiji tudi v kva-

litativnem pomenu: ponudba je vse 
bolj pestra in čelovita, kakovost sto-

ritev je č edalje vis ja in »preprič a« 
tudi zahtevnejs e goste. 

Geografi z e leta prouč ujemo vlogo 

različ nih dopolnilnih dejavnosti na 
razvoj kmetijstva in podez elja. Med 

njimi ima turizem na kmetiji eno 
vidnejs ih vlog. Poleg dodatnega za-

sluz ka kmetom omogoč a laz jo proda-
jo lastnih pridelkov in izdelkov, pri-

speva k vitalnosti kmetijskih gospo-
darstev in podez elskih skupnosti, k 

ohranjanju kulturne pokrajine, ohra-
njanju poselitve in s e bi lahko nas te-

vali. Turistič ne kmetije so (lahko) 
tudi nosilke prehranske dedis č ine in 

kulture, »gastronomske banke« Slo-
venije in njenih gastronomskih po-

sebnosti. 

V okviru projekta »Moz nosti nadalj-
njega razvoja vinskega in gastronom-

skega turizma na kmetijah« (krajs e 
VINGATUR), ki ga finančira Ministr-

stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano ter Javna agenčija za razisko-

valno dejavnost Republike Slovenije, 
bomo osredotoč eni na prepoznava-

nje, očenjevanje in koris č enje poten-
čiala vinske in gastronomske ponud-
be dopolnilnih dejavnosti turizma na 

kmetiji v Sloveniji. 

Mrzla Komna, 10. 11. in 11. 11. 2020. 

Filozofska fakulteta, Ljubljana, 10. 11. in 11. 11. 2020. 
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Raziskovali bomo v interdisčiplinarni 
zasedbi, projekt pa vodi nas  stanov-

ski kolega dr. Simon Kerma s Fakul-
tete za turistič ne s tudije (Turističa) 

Univerze na Primorskem. Projektno 
skupino gradimo raziskovalči treh 

slovenskih univerz (Univerze v Mari-
boru, Univerze v Ljubljani in Univer-

ze na Primorskem) in pokrivamo 
znanja s področ ij agronomije, ekono-

mije, etnologije, geografije in turistič -
nih s tudij.  

Slovenija kot Evropska gastronom-

ska regija 2021 bi morala svojo pre-
poznavnost izraziteje graditi prav na 

»najboljs ih« turistič nih kmetijah – 
zato s projektom z elimo okrepiti pri-

sotnost nas ih kmetij na gastronom-
skem zemljevidu in tako poveč ati 

konkurenč nost turistič nih kmetij v 
kontekstu razvoja vinskega in gastro-

nomskega turizma v Sloveniji. 

Projekt, pri katerem kot projektni 
partner sodeluje tudi Oddelek za ge-

ografijo Filozofske fakultete, poteka v 
okviru Ciljnega raziskovalnega pro-

grama »Zagotovimo si hrano za ju-
tri« (2020–2022). 

Barbara Lampič 

 

5. kongres geografov Bosne in 

Hercegovine – z domačega kavča 
in Filozofske fakultete v Ljubljani 

V organizačiji Geografskega drus tva 

Federačije Bosne in Herčegovine ter 
Oddelka za geografijo Naravoslovno-

matematič ne fakultete Univerze v 
Sarajevu, je med 18. 11. in 20. 11. 

2020 v Sarajevu potekal 5. kongres 
geografov Bosne in Herčegovine z 

mednarodno udelez bo. 

V poplavi e-dogodkov, konferenč, 

izobraz evanj, predavanj, sestankov 
ipd., smo vsi z e kar malo utrujeni od 

te »sodobne oblike dela«. In ni nač i-
na, ki bi nadomestil sreč anje geogra-

fov v srču Bosne in Herčegovine v 
z ivo. 

Na dvodnevnem dogodku se je pred- 

stavilo 53 geografskih prispevkov, 
med katerimi je bilo kar nekaj udele-

z enčev tudi iz drz av bivs e skupne 
drz ave in čelo s irs e. C eprav je konfe-

renča potekala preko orodja MS Te-
ams, so bili prispevki zdruz eni v raz-

lič ne tematske sklope, tako da smo 
udelez enči lahko vstopali v virtualne 

uč ilniče. 

 

 

 

 

 

 

Z Oddelka za geografijo Filozofske 

fakultete nas je virtualno Sarajevo 
obiskalo kar osem, pri č emer smo 

pripravili pet vsebinsko zelo raznoli-
kih prispevkov: Blaz e Repe s sode-

lavči je predstavil podvodne prsti 
slovenskih obalnih voda, Barbara 

Lampič , Nejč Bobovnik in Lea Reber-
nik o pristopih za uč inkovitejs o po-

novno uporabo – rečikliranje zem-
ljis č , Bos tjan Rogelj s sodelavčem je 

spregovoril o vplivih elektorskega 
sistema na izide volitev v več etnič nih 

območ jih, Marko Krevs, Bos tjan Ro-
gelj in Ales  Verlič  so predstavili geo-

grafske izzive pri določ anju novih 

meja volilnih okrajev. »Slovenski 
del« konferenče pa so zaključ ile Irma 

Potoč nik Slavič , Sara Uhan in Barba-
ra Lampič , ki so se spras evale, ali je 

na podez elju prostor tudi za nove 
prestopnike v kmetijstvo. 

Ker prestolniče Bosne in Herčegovi-

ne nismo mogli obiskati v z ivo, smo 
si nekaj sarajevskega vzdus ja prič a-

rali kar sami ... 

Barbara Lampič 
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V sklopu »Teoretična in aplikativna geo-

grafija« je Blaž Repe predstavil podvodne 

prsti slovenskih obalnih voda (foto: L. 

Rebernik). 

Kongres je potekal med 18. in 20. novem-

brom v kombinirani obliki. 

Glede na naslov dogodka brez bureka 

enostavno ni šlo. Ker pa je bil ta spečen 

doma, je bil še toliko bolj okusen (foto: L. 

Rebernik). 

Nekateri so se odločili svoj prispevek 

predstavili kar iz Filozofske fakultete, 

medtem ko so se drugi dogodku pridružili 

od doma (foto: L. Rebernik). 


