GEOGRAFSKA
ŠIRINA
E-NOVIČNIK ODDELKA ZA GEOGRAFIJO FF UL | JANUAR 2022

ISSN: 2630-1660

AVTORICA FOTOGRAFIJE: LENA KROPIVŠEK

TERENSKE VAJE PRI PREDMETU
APLIKATIVNI FIZIČNI GEOGRAFIJI

ˇ
KAJA CUFER,
MATEJ HORVAT, KAJA LORBEK,
TINKARA MAZEJ

ERASMUS IZMENJAVI V AMSTERDAMU
IN LIEGU
ˇ
MANCA DECMAN
IN LOVRO JECL

GEOGRAFSKA ČAJANKA 2021 - Z VIDIKA
ŠTUDENTOV
JAN KAPŠ

DRUŠTVO MLADIH GEOGRAFOV
V LETU 2021
POLONA KARIN NIKOLIĆ

MEDNARODNI RAZISKOVALNI ŠTUDENTSKI
TABOR - MIKROFON PODNEBJU
KATARINA ŽEMLJA

KAKO USPEŠNO ZDRUŽITI FILM IN GEOGRAFIJO?
- INTERVJU Z NEJCOM KAVKO
MOJCA ILC KLUN

1

Uvodnik
Drage bralke in bralci.

Pri ustvarjanju tokratne Geografske
širine smo bili pozorni na to, da na čim
bolj sproščen način prikažemo študij
geografije na Oddelku za geografijo
Filozofske fakultete v Ljubljani. Študij
geografije niso samo predavanja in vaje
ampak tudi sproščeno druženje ter
preživljanje prostega časa v geografskem slogu.
Študij poteka v predavalnicah ter v specializiranih laboratorijih za analize prsti in vode ter za izdelavo kart. Najbolj
pomembno študijsko gradivo pa je svet
okrog nas. Zato so sestavni (in najbolj
priljubljen) del študija terenske vaje.
Študenti 2. stopnje so za to Geografsko
širino pripravili poročilo, kako poteka
terenski dan. Z droni so proučevali reliefne oblike, niso pa se mogli izogniti

Novice

Terenske
vaje
pri
predmetu
Aplikativna fizična geografija

V letošnjem študijskem letu je eden
od ciljev predmeta Aplikativna fizična geografija na 2. stopnji študija tudi
upravljanje brezpilotnega letalnika oz.
drona, ki se ga v geografiji v zadnjih
letih vedno več uporablja. S pomočjo
brezpilotnega letalnika lahko zajamemo podatke na terenu in jih nato ob
dobri tehnični podpori obdelamo na
računalniku. Iz podatkov lahko pridobimo ortofoto posnetek in digitalni model površja. Tako smo se 22. decembra
2021, v sklopu zaključnega projekta pri
predmetu, odpravili na terenske vaje na
Kraški rob. Zjutraj smo se s kombijem
zapeljali proti Primorski, kjer smo ljubljansko meglo zamenjali za primorsko
burjo. Glavni namen terenskih vaj je bil
zajem podatkov z brezpilotnim letalnikom.

(foto: Uroš Stepišnik)
Naš glavni cilj je bilo erozijsko žarišče
Divje babe v bližini naselja Predloka. V
flišu so se, zaradi delovanja vodne ero-
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tudi pogledom v zemljino notranjost …
Del študijskih obveznosti lahko opravite
tudi v tujini. Samo za vas predstavljamo
izkušnje naših študentov na tujem …
Študij geografije zaznamuje tudi
sproščena povezanost med učitelji in
študenti. To seveda zaradi skupnih terenskih dogodivščin sploh ni čudno. Da
znamo biti učitelji zlasti v predprazničnih dneh zelo sproščeni, smo dokazali tudi na tradicionalni prednovoletni
geografski čajanki …
Bi se želeli tudi v prostem času družiti
s kolegi geografi ali obiskovati različne
dele Evrope? Potem postanite član
Društva mladih geografov Slovenije!
Številne zanimive aktivnosti, možnost
objavljanja prvih strokovnih prispevkov (ki se zapišejo v sistem Cobiss!)
v Geomix-u in še kaj več – tudi v tej
Geografski širini.
zije, oblikovali izraziti erozijski jarki.
Pojav, ki vsakemu (bodočemu) geomorfologu zagotovo vzbudi navdušenje in
zaiskri raziskovalno iskro. Po skupinah
smo z brezpilotnima letalnikoma posneli fotografije območja, iz katerih
bomo, s pomočjo programskega orodja
Agisoft Metashape Professional, s postopkom fotogrametrije, izdelali podroben digitalni model površja. Letenje je
sicer rahlo oteževal veter, vendar smo
kljub temu uspešno posneli fotografije
in pridobili podatke za raziskavo.
Po zajemu podatkov smo sklenili, da
bi se bilo pred burjo smiselno umakniti nekam na toplo. In še dobro, da smo
bili na krasu, kjer je bila logična rešitev
obisk jame. Ogledali smo si Jamo pod
Krogom, ki se nahaja pod Kraškim
robom. V jami smo lahko opazovali primarne jamske oblike (npr. fasete) in
drugotne jamske oblike (npr. kapnike),
v jami so bili prisotni tudi podorni bloki
in grušč. Opazili smo tudi nekaj jamskih
netopirjev, ki v tem delu leta spijo, zato
jih raje nismo motili. Napisi na jamskih
stenah nakazujejo, da je jama poznana
že dalj časa in da so se vanjo zatekali
tudi vojaki v času 2. svetovne vojne.

Geografija ni samo stroka. Je način
življenja. Geografski pogled na svet s
postavljanjem mikrofona odpira številne aktualne teme. Lahko pa je leča,
skozi katero opazujemo procese in zajamemo trenutek časa …
Med besedila prispevkov smo vpletli
izjave študentov geografije, »svežih«
diplomantov, pa že tudi bolj izkušenih
geografov o študiju geografije ter o tem,
kako jim geografska znanja pomagajo v
raznolikih službah in pri vsakodnevnih
izzivih ...
Upam, da bo branje te številke Geografske širine navdihnilo dijake, ki s kompasom iščejo novo smer. Za njih tole sporočilo: »Geografija odpira vrata«!
dr. Simon Kušar, predstojnik

Kljub označbam na stenah, ki naj bi nakazovale poti v jami, se nam je (nekaterim) uspelo rahlo izgubiti, kar zagotovo
pomeni, da bo treba obiskati še več jam
in si s tem pridobiti jamsko orientacijo.
Naslednja postojanka je bila vas Podpeč in Jama v gradu, nad katero se dviga
obrambni stolp. Na hitro smo si ogledali značilnosti tudi te jame, nato pa smo
se bogatejši za eno izkušnjo vrnili proti
Ljubljani na tradicionalno geografsko
novoletno čajanko.

(foto: Blaž Repe)
Kaja Čufer, Matej Horvat,
Lorbek, Tinkara Mazej

Kaja

»Ob prijavi na delovno mesto, ki ga opravljam, so bila zahtevana tako znanja s področja prostora, trajnostne mobilnosti in trajnostnega razvoja, ki sem jih
uspešno pridobila tekom študija. Študij geografije mi je dal široko znanje, naučil
vzročno-posledičnega razmišljanja in pripomogel, da na stvari gledam celostno
ter se uspešno soočam z delovnimi izzivi.«
Špela Praznik, Področna svetovalka, Oddelek za mobilnost,
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR)

Novice
Izmenjava na Nizozemskem
Moja Erasmus+ pot se je začela precej
trnovo, saj je Covid-19 igral pomembno vlogo pri odločitvi Univerze v Amsterdamu ali bo program v zimskem
semestru sploh izveden. Prva odločitev
je pustila grenek priokus, saj je bila
izmenjava, na katero sem si želela, že
nekaj časa odpovedana. Po mesecu dni
je sledila druga odločitev, ki je izmenjavo odobrila. Prijava je zahtevala
razmeroma veliko časa in pozornosti,
zame sta izstopali predvsem dve točki.
Kot je za Erasmus+ izmenjavo navada,
je pred mobilnostjo potrebno opraviti
OLS jezikovno preverjanje, medtem ko
je Univerza v Amsterdamu zahtevala
tudi ceftirikat C1 iz angleškega jezika, za
kar sem imela, zaradi prvotne odpovedi
izmenjave, na voljo omejeno količino
časa. Druga in predvsem največja težava pa je bila najti nastanitev v Amsterdamu, saj se mesto že leta bojuje s prevelikim povpraševanjem po stanovanjih
in premajhno ponudbo le-teh. Sreča je
bila na moji strani in preko Univerze
sem pridobila študentsko nastanitev, ki
se cenovno lahko kosa s cenami najemnih stanovanj v Ljubljani.

(foto: Manca Dečman)
Po vseh začetnih težavah sem v začetku septembra le odpotovala v Amsterdam, kjer sem pričela s pet mesečno
izmenjavo. Prva stvar, ki sem jo opazila,
so bila seveda kolesa. In to tako dobro,
da sem že drugi dan nesrečno padla in
si poškodovala roko. Ta prigoda ni zagrenila moje študijske izmenjave, ki se
je nekoliko razlikovala od mojega red-

nega študija na Univerzi v Ljubljani. V
Amsterdamu sem študirala na Fakulteti za znanost, kjer sem opravljala tri
predmete. Semester je sestavljen iz treh
blokov, v vsakem delu pa se opravlja od
1 do 3 predmete. Po vsakem delu sledi
ocenjevanje in s tem zaključek predmeta. Prvi blok traja od septembra do konca oktobra, drugi blok od novembra do
konca decembra. Tretji blok je najkrajši
in zajema mesec januar. Če primerjam
s sistemom v Ljubljani, mi je bolj všeč
amsterdamski, saj se lahko veliko bolje
osredotočiš na en ali dva predmeta kot
pa na 6 ali 7 naenkrat. Zaplete se pri
sistemu ocenjevanja, saj je na Univerzi
v Amsterdamu praktično nemogoče dobiti oceno 9 ali 10 (10 % vseh ocen na
Univerzi v Amsterdamu). Večina ocen
je sicer pridobljena s projekti in predstavitvami, le malo je dejanskih pisnih
izpitov. Oddelek za geografijo tukaj
eksplicitno ne obstaja, ampak so me
gostili na Oddelku za zemeljske znanosti (Earth science), kjer sem bila del
prvega letnika magistrskega študija. Na
fakulteti so me najbolj navdušili laboratoriji in njihova opremljenost, saj smo
pri enem od predmetov lahko za svoj
projekt uporabili katerokoli opremo in
kemično analizo v laboratoriju.
Četudi sem imela naenkrat veliko manj
predmetov kakor v Ljubljani, je bilo
dela vseeno kar veliko, saj je sistem tukaj naravnan večinoma na samostojno
delo. Moj vsakdan je izgledal nekoliko
tako: zjutraj sva s sostanovalko vstali,
spili kavo in si privoščili uro telovadbe.
Prva ura predavanj se tukaj začne najhitreje ob devetih, bolj običajno pa ob 11,
kar mi je dalo dovolj časa, da sem prikolesarila do fakultete in se udeležila
predavanj. Po predavanjih sem skoraj
vedno ostala na fakulteti do večernih ur,
saj je bilo samostojnega dela veliko. Ne
glede na to, so se ob dobri organizaciji časa in dela vedno našli prosti dnevi,
ko sem lahko odpotovala na enodnevni
izlet.

(foto: Manca Dečman)

Prav posebno mesto v tem zapisu si
zaslužijo terenske vaje, saj so bile to
zame prve po začetku pandemije. Skupno smo v štirih mesecih bili na terenu
11 dni, najbolj pa sem uživala na osem
dnevnih terenskih vajah na otoku Texel, ki je znan po visoki stopnji biodiverzitete.
Glede na začetne težave s pandemijo,
sem bila presenečena, da se je celoten
semester vsaj zame odvil klasično
pred-pandemsko, torej v živo. Januarski del je bil sicer prvi in drugi teden na
spletu, a se je v sredini meseca ponovno
vrnil v predavalnice.
Po teh petih mesecih menim, da sem
dokaj dobro spoznala Nizozemsko, saj
smo ob priložnostih s prijatelji odpotovali po mestih Nizozemske kot sta
Utrecht in Rotterdam, prekolesarili
več 100 km, predvsem pa mi bo ostala
v spominu prijaznost in pripravljenost
pomagati s strani domačinov.
Manca Dečman

»Posebnost študija geografije je v tem,
da pridobiš raznovrstno, a kakovostno
znanje. Podrobneje spoznaš svet (in
morda izveš kakšno fajn lokacijo za
svoj bucket list), Slovenijo, družbenoin naravnogeografske tematike, naučiš
se izdelati zemljevide …«
Katja, 1. letnik (magistrska stopnja)
ERASMUS izmenjava v Liegu
Pretekli zimski semester sem odšel na
Erasmus+ študijsko izmenjavo v Belgijo, v mestu Liege. Tu sem preživel
dobrih 5 mesecev. Liege je najpomembnejše mesto v Valoniji, francosko govoreči regiji države, po velikosti pa je
precej primerljivo z Ljubljano. Da za
svojo izmenjavo izberem to mesto sem
se odločil zaradi kombinacije zanimivih
študijskih predmetov, želje po nadgradnji svoje francoščine, priporočil svojih
belgijskih geografskih kolegov, malo pa
tudi po naključju. Liege je za evropske
standarde relativno majhen, a poln kontrastov – le nekaj minut hoje od čudovitih katedral in tipičnih ozkih ulic v
centru mesta se hitro znajdemo med
sivimi socialističnimi bloki, ki spominjajo na industrijsko preteklost Valonije.
Danes pa je mesto tudi pomembno izobraževalno središče z več univerzami in
precej veliko ter zelo mednarodno študentsko populacijo.
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Novice
V času moje izmenjave tukaj me je gostil Oddelek za Geografijo lieške univerze
(Universite de Liege oz. ULiege). Oddelek ima tu svojo lastno stavbo, kjer je
tudi geografski laboratorij. Vse skupaj
se nahaja nekoliko izven središča mesta,
na kampusu Sart-Tilman, skupaj z večino ostalih fakultet, ki so del ULiege. Del
kampusa je tudi študentski dom za tujce, kjer sem živel v času izmenjave. Zanimivost – moj »cimer« je bil star skoraj
toliko, kot moji starši.

(foto: Lovro Jecl)
Skupaj sem obiskoval pet predmetov, od
tega tri vezane na podnebne spremembe in njihove posledice, enega na temo
daljinskega zaznavanja oceanov ter tečaj
francoščine. Na fakulteti pravzaprav
nisem preživel veliko časa, saj je bilo pri
večini geografskih predmetov študentov
zelo malo, tako da je vse potekalo bolj
ali manj v obliki občasnih seminarjev,
pogosto prek interneta. Posebnih korona omejitev sicer ni bilo, a so se nekateri
profesorji vseeno odločali za to opcijo,
oz. so izmenjevali med predavanji v živo
in na spletu. Končne ocene sem pri vseh
geografskih predmetih pridobil pretežno s predstavitvami in oddajo projektov, klasičen izpit na papirju sem pisal
le pri dveh predmetih. Vsebine so se mi
v večini primerov zdele zelo zanimive
in so mi predstavile tudi nekaj tematik,
s katerimi se na ljubljanskem oddelku
ne ukvarjamo toliko, na primer podnebna diplomacija in osnove oceanografije.
Moja edina večja kritika bi bila slaba
komunikacija s študenti, ki je pogosto
precej škripala, v glavnem zaradi velike
neodzivnosti.
Nekajkrat sem se udeležil tudi družabnih dogodkov, ki jih je pripravilo tukajšnje društvo študentov geografije
(GAGG), kjer so me takoj sprejeli medse.
Ker imajo v sklopu fakultetne stavbe
tudi svoje prostore, se tam pogosto dobivajo tudi kar med odmori, ter celo kuhajo za druge študente in profesorje in
tipično belgijsko, prodajajo pivo.
Lovro Jecl
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»Kar geografe res odlikuje, so odprta glava, oči in ušesa. Geografi se ne
omejujemo samo na naravoslovna ali
družboslovna vprašanja, zanima nas
vse od kamninske sestave in vremena do
zadnjih dogajanj na svetovnih kriznih
žariščih. In kakšno povezavo ima kamninska sestava s kriznimi žarišči? Tudi na
to vprašanje lahko najdete odgovor pri
študiju geografije …«
Veronika, učiteljica

Geografska čajanka 2021 - z vidika
študentov
Letos smo, zaradi vsem znane in neljube
situacije s covidom, čajanko imeli preko
zoom okolja. Večina nas je bila doma, naš
zvesti predstojnik pa je dogodek vodil
kar iz prostorov Oddelka za geografijo.
»Ali se slišimo, ali me vsi slišite? Smo
pripravljeni? Potem pa začnimo!«
Uvodni nagovor predstojnika je bil lep,
a rahlo dvoumen. Nekako mi ni bilo
povsem jasno, če je pohvalil vse na oddelku, da se dosledno držimo protikoronskih ukrepov, ali pa se je le politično korektno in v imenu vseh pritoževal, češ da
stvar traja že predolgo.
Temu je sledila analiza anket, ki smo jih
reševali študentje, o počutju ob študiju,
naših željah in pričakovanjih ter pohvalah. Povedali smo, kako smo se počutili
pred korono in sredi korone. Definitivno traja že predolgo. Tudi profesorji so
ocenili, ali so naši prispevki izvedljivi ali
ne. Komentar o močno zaželenem kavču
na oddelku je bil še posebej lepo sprejet,
nekatere pa so vseeno označili za težko
izvedljive. Zahtevali smo namreč terenske vaje vsakih 14 dni.
Nadaljevali smo z izbranimi slikami prazničnega vedenja, obdarovanja
ter sladkanja in kratkim posnetkom o
podelitvi nagrad in priznanj na oddelku
za geografijo. Slednji je bil dokaj motivacijski, saj smo pokazali da se tudi v
času pandemije lahko naredi vrhunske
geografske raziskave.

Praznično vzdušje na Oddelku
geografijo (foto: Luka Zaletelj)

za

Prejemniki priznanj Oddelka za
geografijo za posebne dosežke pri
študiju geografije v študijskem letu
2020/2021:
Za zaključna dela:
Veronika Fabeković: Naselitvene značilnosti slovenskih izseljencev v Nemčiji
(magistrsko delo), mentor izr. prof. dr.
Jernej Zupančič,
Gal Hočevar: Analiza habitata velike
uharice (Bubo bubo) na izbranih območjih in ugotavljanje novih potencialnih
gnezdišč (magistrsko delo), mentor doc.
dr. Blaž Repe, somentor doc. dr. Al Vrezec,
Eva Kotnik: Vloga mladih pri soustvarjanju podeželja na primeru občine Kidričevo (zaključna seminarska naloga),
mentorica prof. dr. Irma Potočnik Slavič,
Tjaša
Lahne:
Odnos
lokalnega
prebivalstva do varstva okolja: Primer
območja Gunjur v Gambiji (zaključna
seminarska naloga), mentorja izr. prof.
dr. Katja Vintar Mally in prof. dr. Božidar
Jezernik, somentorica doc. dr. Ana Sarah
Lunaček Brumen,
Jasna Sitar: Vrednotenje učinkov socialnega kapitala pri delovanju organizacij
v Upravni enoti Litija (magistrsko delo),
mentorica prof. dr. Irma Potočnik Slavič,
Lenart Štaut: Analiza kakovosti vode na
izbranih vodotokih v Zasavju (magistrsko delo), mentor doc. dr. Tajan Trobec,
Teja Volčanjk: Portfolijo učenca kot
pristop k medpredmetnemu povezovanju geografije in angleščine v gimnaziji
(magistrsko delo), mentorja izr. prof. dr.
Tatjana Resnik Planinc in prof. dr. Janez
Skela.
Za posebne dosežke pri študiju
geografije:
James Cosier (Avstralija) za uspešno
povezovanje študentskega dela z raziskovanjem, aktivno sodelovanje z Oddelkom za geografijo (prevajanje strokovnih
in znanstvenih besedil) ter magistrsko
delo z naslovom Delovanje Univerze v
Ljubljani v skupnostih in študija primera akademskega sodelovanja v Pokolpju,
mentorica prof. dr. Irma Potočnik Slavič,
Christopher Hart (ZDA) za visoko stopnjo samostojnosti in samoiniciativnosti, nadpovprečno uspešnost pri študiju
geografije ter magistrsko delo z naslovom Slovenski odnos do zveze NATO:
Omejitve pragmatizma, mentor doc. dr.
Boštjan Rogelj,
Nejc Kavka za avdiovizualna geografska strokovna gradiva z visoko didaktično vrednostjo, prispevek pri promociji
geografije, študija geografije in Oddelka
za geografijo, ustvarjanje avdiovizualne
slike študija geografije visoke dokumentarne vrednosti.

Novice
In naposled, najbolj pričakovan del čajanke: Tradicionalni geografski božični
kviz. Prvi nasmeh se mi je prikazal na
obrazu že ko sem opazil, da je voditelj
kviza na svojih internet zavihkih iskal
recept za belo kuhano vino in kje se
dobi poceni učbenike. Le kakšne so
študijske navade študentov geografije? V napeti tekmi smo morali pokazati
veščine pridobljene s pridnim študijem
kot tudi poznavanje naših profesorjev.
Pri slednjih smo izvedeli, kdo je najboljši kuhar fižolove juhe, kdo najboljši
frizer in kdo ima največ odmerkov v
sebi. Katerih, boste zvedeli sami ob prihodu na faks.
Študentsko občinstvo je izvolilo letošnji glasbeni ansambel, v katerem deluje
tudi kolega študent geografije, ki nam je
odpel novoletni pozdrav in voščilo. Za
konec smo prejeli še zbirko voščilnic od
vseh naših profesorjev, podkrepljeno
tudi z njihovimi slikami. Vidi se, da jim
je zelo do dobrega odnosa z njihovi mi
študenti.
Jan Kapš

»Posebnost študija geografije je, da je
zanimiva, uporabna v sedanjem času.
Pri študiju spoznaš delček sveta, ki nas
obdaja, dobiš pa tudi orodja ter znanja, s katerimi lahko nadaljuješ njegovo
spoznavanje.«
Matej, 1. letnik (magistrski študij)

»Naj pri študiju geografije je terensko
delo, to ti omogoči, da boljše spoznaš
prijatelje in teren okoli sebe na zabaven
način.«
Lea, 2. letnik (1. stopnja)

Društvo mladih geografov Slovenije
v letu 2021
Društvo mladih geografov SlovenijeEGEA Ljubljana , glede na dane razmere
s pandemijo še vedno deluje nemoteno.
Za boljšo dostopnost ter lažjo in boljšo
prepoznavnost smo posodobili spletno
stran društva.
V preteklem letu je večina dogodkov potekalo preko spleta, nekaj pa nam jih je
uspelo speljati v živo. Prvi trije dogodki v letu 2021 so potekali preko spleta.
Prvi dogodek je bilo ob koncu izpitnega
obdobja prijetno potopisno predavanje
Maldivi, kjer nam je predavatelj skozi
lastne izkušnje predstavil del otočja.
Nato je sledila spletna okrogla miza na
temo jedrske dileme energetske pri-

hodnosti v Sloveniji, natančneje tematika gradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško. Imeli smo pet gostov, ki so
predavali in predstavili različne vidike
proizvodnje jedrske energije v Sloveniji
in projekta JEK 2. Glavne točke debate
so bili cilji države na tem področju,
varnosti jedrske elektrarne in mnenja
o vlogi jedrske energije za doseganje
ogljične nevtralnosti Slovenije do leta
2050. Spoznali smo iztočnice, ki problematizirajo jedrsko energijo, podrobneje so nam bile razložene tudi potresne značilnosti Krško-Brežiškega polja.
Tretji spletni dogodek je bilo pestro in
slikovito potopisno predavanje »Afrika za posladek«. Predavateljica nam je
skozi svoje izkušnje predstavila dele
Gambije. V državi je bivala pet tednov
z domačini, kjer je spoznavala njihovo kulturo in se podrobneje ukvarjala
z naravovarstvenimi vprašanji v eni
izmed tamkajšnjih lokalnih skupnosti.
Vsi trije dogodki so imeli visoko udeležbo. Največ obiskovalcev je bilo na spletni okrogli mizi.

Novembra smo na dan geografskih informacijskih sistemov organizirali sedaj
že tradicionalno GIS delavnico. Letošnja tema so bile osnove programskega
orodja QGIS. Delavnica je potekala v
živo, udeleženci pa so se lahko priključili tudi preko spleta. Decembra, za konec
leta, smo organizirali še eno, spletno
potopisno predavanje »S kolesom v
Pariz«. Trije »junaki« so se odpravili
s kolesom iz Kranja v Pariz, čez ceste
Slovenije, Avstrije, Nemčije in Francije. Za pravi zaključek leta pa se je naše
društvo povezalo še z 2. letnikom prve
stopnje in organiziralo obdarovanje
»Secret Santa«, kjer je bil poudarek na
darilih lokalnega značaja. Za dodatno
darilo v decembru je poskrbel še odbor
revije GEOmix, saj je izšla nova številka
revije na temo etničnih manjšin.

Naslovnica nove številke GEOmix-a
(foto: Gal Hočevar)
Prvi dogodek v živo je bil poletni 22.
Geografski tabor v Kočevju s tematiko »Inovativnost v objemu gozdov«.
Udeleženci so imeli na voljo pestre
tematike za raziskovanje, poleg pa obilo druženja, aktivnosti in ekskurzij.
Naslednji dogodek je prav tako potekal
v živo. Jeseni smo zaradi številnih naravnih nesreč, ki so čez leta povzročile
veliko škode v slovenskih gozdovih organizirali pogozdovalno akcijo. Na območju Kolovca pri Domžalah smo zasadili več kot 400 sadik gorskega javorja
in navadne smreke.

Zveza EGEA (Evropsko društvo študentov geografije) je zaradi razmer svoje
dogajanje malce zmanjšala vendar kljub temu ne počiva. Od zadnjega občnega zbora je društvo uspešno sodelovalo
z evropskimi kolegi iz EGEE – European
geography association for students and
young geographers. Poleti so se trije
naši člani udeležili Baltskega vikenda
v Litvi, en član je odšel na TTTTT (Tremendous Teuto Trails Twenty Twentyone) v Tevtoburški gozd v Nemčiji.
Konec marca se bo na severu Nemčije odvijal Western Regional Congress,
kmalu pa se tudi odprejo prijave za
Eastern Regional Congress, ki bo potekal v Mazuriji na severu Poljske.
V društvu upamo, da nam bo uspelo organizirati še več takih dogodkov v prihodnjem. Do takrat pa nas najdete na
socialnih omrežjih in virtualnih srečanjih.
Polona Karin Nikolić

(foto: Tim Gregorčič)
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Novice
»Študij geografije ti da izjemno tematsko
širino, vendar kljub temu še vedno dovolj
specifičnih znanj, da veš, kam in na koga
(tudi izmed nekdanjih sošolcev, ki so zdaj
aktivni na različnih sorodnih področjih)
se obrniti po informacije, tudi če se nisi
specializiral za določeno smer. Pri svojem
delu se vsakodnevno ukvarjam z vsemi
različnimi vidiki varstva in trajnostnega
razvoja Alp na mednarodni ravni, čisto
vsi pa so bolj ali manj povezani z vsebinami, ki so del študija.
Poleg strokovnih vsebin pa študij
geografije ponuja tudi morda nekoliko
netipično družabno okolje v primerjavi
z drugimi študiji. Terenske vaje, tradicionalni oddelčni dogodki in dogodki Društva mladih geografov Slovenije so odličen

katalizator medosebnih odnosov, ne le
med študenti ampak tudi med študenti in
profesorji, ki se nadaljujejo tudi po zaključku študija.«

Mednarodni raziskovalni študentski
tabor - Mikrofon podnebju

Na Mednarodnem raziskovalnem študentskem taboru Mikrofon podnebju:
znanje in kompetence za komuniciranje
podnebnih sprememb, ki je potekal med
22.-24. 10. na Filozofski fakulteti UL v
so-organizaciji CIPRE Slovenija, društva
za varstvo Alp in Oddelka za geografijo, smo zato želeli udeležence opolnomočili za naslavljanje strokovnih-kariernih-družbenih izzivov, s katerimi se
bodo soočali zaradi posledic podnebne
krize.
Študentje so se v treh dneh seznanili z
različnimi vidiki podnebnih sprememb
– od razumevanja samih fizikalnih procesov podnebnih sprememb, oblikovanja in uveljavljanja podnebnih politik
in strategij, raziskovalnih metodologij
in orodij odločanja do vključevanja
gospodarstva, odločevalcev ter civilne
družbe v izvajanje ukrepov za blaženje
in prilagajanje na podnebne spremembe. »O podnebnih spremembah razmišljam vsak dan, saj namreč vse bolj postajajo neobhodno dejstvo. Na taboru sem
prejela nujne strokovne perspektive za
spoprijemanje z njimi – tako z družboslovnega kot naravoslovnega vidika.«
pravi absolventka etnologije in kulturne antropologije ter francistike Pia
Krampl.

Uvajanje podnebnih vsebin v slovenski
izobraževalni sistem predstavlja poseben izziv, saj so pri oblikovanju izobraževalnih programov visoke šole in
fakultete avtonomne. Premošča ga projekt LIFE IP CARE4CLIMATE, ki ga vodi
Ministrstvo za okolje in prostor RS. Projekt naslavlja problematiko podajanja
usklajenih, strokovnih in kakovostnih
vsebin, povezanih s podnebnimi spremembami in nizkoogljično družbo v višješolskih in visokošolskih izobraževalnih programih, krepi kompetence,
poglablja povezave med slovenskimi
ustanovami višjega in visokega šolstva
ter deležniki prehoda v nizkoogljično
družbo v Sloveniji in Evropi.

Študentje med predavanjem g. Jerneja
Stritiha - Procesi oblikovanja podnebnih
politik in strategij (foto: Samo Kham)
Podnebni cilji Slovenije so jasni, doseči
želimo ogljično nevtralnost do leta
2050. Cilj bomo dosegli z ambicioznimi
ukrepi, a tveganje za dosego ciljev ostaja. Za uspešno reševanje podnebnih
izzivov namreč potrebujemo ustrezno usposobljenost in ozaveščenost
(bodočih) odločevalcev, strokovnjakov
in posameznikov.
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Živa Novljan, Stalni sekretariat
Alpske konvencije

»Veščine in znanje, ki sem ga pridobila
tekom študija geografije, mi pri delu v
nevladni organizaciji, ki deluje na področju varstva okolja in narave, zelo koristijo. Vsebine, orodja in metodologije s
katerimi sem se seznanila tekom študija
predstavljajo osnovo za poglobljeno nadaljnje delo na različnih področjih delovanja nevladnega sektorja. Zaradi širine
znanja smo geografi usposobljeni za
sodelovanje tako z odločevalci kot stroko,

kar je pomembno tako pri ozaveščevalnih
aktivnostih kot zagovorništvu.«
Špela Berlot, direktorica,
CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp

»V okviru študija geografije sem se naučila širšega gledanja na dogodke in procese,
kar mi pri delu koristi še zdaj. Spoznala
sem različna orodja, ki mi pridejo prav
vsakodnevno. Poleg tega sem stkala stike
s številnimi zanimivimi ljudmi, ki jih še
vedno pogosto srečujem v službenem in
zasebnem okolju.«
Liza Stančič, mlada raziskovalka na
Inštitutu za antropološke in prostorske
študije

Tekom tabora smo pogosto kot primer slabe prakse prepoznali ravnanje
družbe pri reševanju zdravstvene krize
s katero se soočamo zadnji dve leti, študentje namreč ugotavljajo, da pomanjkljivo vključevanje javnosti pri načrtovanju in izvajanju ukrepov brez jasnih ciljev
in načrtov izvajanja, znižujejo zaupanje
družbe v ukrepe in cilje. Nujno je, da pri
reševanju podnebne krize presežemo
obstoječe prakse ter poskrbimo za vključevanje vseh družbenih skupin in vidikov ter se vseživljenjsko izobražujemo.
Tim Gregorčič, študent geografije z Mokronoga, meni: »Zavedam se
pomembnosti učinkovite komunikacije znanstvenih dognanj. Kot neprijeten
primer pomanjkljivosti veščin komunikacije znanosti izpostavljam trenutno
zdravstveno krizo, s podnebnimi izzivi
res ne smemo izgubljati časa.«
Za vse, ki ste tabor zamudili, so predstavitve dostopne na spletni strani
CIPRE Slovenija, posnetki predavanj
pa na YouTube kanalu CIPRE Slovenija.

spletna stran
Katarina Žemlja

Terensko opazovanje (foto: Samo Kham)

You tube kanal

Intervju
Kako uspešno
geografijo?

združiti

film

in

Na to vprašanje zna zagotovo odgovoriti Nejc Kavka, absolvent dvopredmetnega magistrskega študija geografija
in zgodovina na Oddelkih za geografijo
in zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki tudi v okviru svoje magistrske naloge raziskuje vlogo in
pomen filma pri interpretaciji geografskih vsebin.
Že vse od začetka njegovega študija
lahko geografi (kolegi in zaposleni)
spremljamo njegove filmske dosežke na
različnih spletnih platformah. Za film se
je začel resneje zanimati ob koncu osnovne šole, še večje zanimanje zanj pa
razvil v srednji šoli, ko je spoznal, da obstajajo različni računalniški programi, s
katerimi lahko, kot sam pravi, tudi »navadni smrtniki« izdelajo kakovosten
film. V 2. letniku srednje šole si je kupil
zrcalno-refleksni fotoaparat, ki je imel
možnost snemanja zelo »filmskih« posnetkov – in ugotovil je, da je to to – od
takrat naprej se neprekinjeno ukvarja s
filmom.
Z željo, da bi predstavili sicer morda
na prvi pogled nenavadno kombinacijo – združitev filma in geografije, a po
drugi strani precej logično (geografija je navsezadnje vse okoli nas, kar je
pogosto ujeto tudi v objektive in prikazano na fotografijah in filmih), smo se z
Nejcem pogovarjali o njegovih začetkih
snemanja filmov, o njegovih aktualnih
filmskih dosežkih ter o filmu kot mediju, ki prikazuje pojave, procese okoli
nas in nam pomaga razviti predstave
ali morda stereotipe o pokrajinah, ki so
morda nekoliko oddaljene.
Kdaj in zakaj si se začel intenzivneje
ukvarjati s filmom oz. s produkcijo?
Kateri je bil tvoj “filmski« prvenec?
Proti koncu srednje šole sem se odločil,
da se bom vpisal na AGRFT - smer filmska in televizijska režija in takrat enkrat
sem tudi začel gledati film kot neko
dejavnost, s katero se bom ukvarjal intenzivno in dolgoročno. Že za potrebe
sprejemnih izpitov za AGRFT sem v začetku četrtega letnika posnel 13-minutni
znanstvenofantastični film Nocebo. Že z
vidika organizacije je bil ta film kar velik dosežek, tudi posnet in zmontiran je
bil dobro. Z vidika vsebine pa je bil film
bolj ali manj čista zmešnjava, ker sem
imel povsem nerealne in previsoke cilje.

sem moral iz posnetega materiala sestaviti zgodbo, kar je zahtevalo dodatna
snemanja v gorah, najti sem moral pripovedovalko in z njo posneti naracijo,
še pred tem napisati besedilo, prvič
sem se lotil tudi animacije, nenazadnje
pa je to tudi moj najdaljši film.

(foto: Nejc Kavka)
Na kateri svoj film si še posebej
ponosen?
Nedvomno je to Ogenj v Alpah: Prelaz
pripoveduje. To je film, v katerega sem
zagotovo vložil največ časa, truda in
sredstev, prvič sem uporabil veliko
novih tehnik, hkrati pa je to moj edini
film, ki se je predvajal na več filmskih
festivalih v Sloveniji in tujini.

Pod koliko filmov si se do sedaj že
“podpisal”? Za kakšne vrste filmov
gre?
To zelo težko rečem, ker je bilo ogromno filmov, pri katerih sem bil samo
snemalec ali del ekipe in jih nikakor ne
morem šteti kot svoje avtorske. In potem so še filmi, ki so nekako prehodni
in jih lahko štejem kot delno avtorske.
Bili so tudi projekti, ki niso zares filmi,
ampak samo različni posnetki, prispevki itd. Snemal sem že različne promocijske, poročne, reportažne, dokumentarne, izobraževalne in igrane filme
(večinoma znanstvena fantastika ali
kriminalka).
Kje si pridobival oziroma še pridobivaš svoje filmske izkušnje?
Na eni strani poskušam izdelati čim več
različnih filmov, zato sodelujem pri različnih s filmom povezanih projektih,
po drugi strani pa poskušam tudi pogledati čim več filmov, saj se lahko tudi ob
tem zelo veliko naučim. V začetku sem
znanje o filmu in produkciji pridobival
predvsem preko spletnih orodij, zlasti
YouTuba. Zelo veliko pa sem se v zadnjih treh letih naučil v filmski produkciji
Studia Siposh, kjer še vedno delam.
Kateri film je bil do sedaj zate produkcijsko najzahtevnejši?
Zagotovo že prej omenjeni Ogenj v
Alpah: Prelaz pripoveduje. Pri tem filmu
sem najprej posnel dogodek in šele nato

Zakaj sploh film? Kaj te na filmu
privlači?
Iskreno, ne vem. Od nekdaj sem rad gledal filme, verjetno mi je všeč predvsem
zato, ker združuje zelo veliko različnih
elementov – sliko, zvok, glasbo, igro,
montažo, vizualne efekte ...
Kakšne filme si želiš ustvarjati oz.
katera vrsta filma je tista, v kateri se
najbolje znajdeš oz. v kateri se vidiš?
V zadnjem času poskušam čim bolj kombinirati filmsko znanje in svojo študijsko smer, torej geografijo in zgodovino.
Čedalje bolj se torej ukvarjam z izdelovanjem privlačnih izobraževalnih,
večinoma animiranih filmov, saj se mi
zdi, da imam tu največji potencial. Nikakor pa se ne bi v celoti omejil na to in
bom vsekakor nadaljeval tudi s snemanjem drugih filmov vseh vrst.

Ali ti pri vsebinski zasnovi filma pomagajo tudi znanja in veščine, ki si
jih pridobil tekom študija na Oddelku za geografijo in zgodovino FF
UL?
Zagotovo. Predvsem mi daje ideje, česa
se sploh lotiti, kaj je zanimivo ali aktualno. Seveda sem lahko tudi pri sami
izdelavi filma večinoma precej suveren
in učinkovit, saj imam podlago v znanju
in načeloma vem, kaj počnem.
»Študij geografije mi je dal širino in

večplasten pogled na procese v prostoru
ravno toliko, da se je v meni prebudilo zanimanje po specifičnih znanjih s področja,
ki me je pritegnilo od prve ure Geografije
prometa. Na IPoP – Inšitutu za politike
prostora se tako ukvarjam s trajnostno
mobilnostjo, s poudarkom na načrtovanju
in izvajanju kampanj za spodbujanje hoje
in kolesarjenja v mestih. Poleg ‘’geografskih očal’’, ki jih nadenem vsak dan pri
svojem delu, sem pridobila tudi izkušnje
s področja komuniciranja in projektnega
vodenja. Ravno širina, ki jo študij geografije da, pa je tudi osnova, da se znajdem v
interdisciplinarnih skupinah in brez problema naslovim izzive, ki niso neposredno
povezani z geografijo.«
Nela Halilović, IPoP- Inštitut
za politike prostora
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Intervju
Novembra 2021 si na platformi YouTube objavil kratek video Zakaj je
Islandija? Film na poljuden način
pojasni nekatera morda zapletena in
težje razumljiva geološka in geografska dejstva. Zakaj si se odločil za ta
film in to vsebino?
Ideja je prišla iz dejstva, da se je meni
osebno zdela ta edinstvena geološka značilnost Islandije zelo zanimiva,
predvsem pa se mi je zdelo, da je zelo
dobro izhodišče za razlago zapletenih
strokovnih
geografskih
oziroma
geoloških vsebin. Islandija je namreč
turistično čedalje bolj priljubljena, bolj
ali manj jo vsi »poznajo«, večina bi jo
želela obiskati. Zato se mi je zdelo zanimivo, če bi predstavil Islandijo nekoliko drugače, z drugega – torej strokovno geografskega in geološkega vidika.
Film je dolg 5 min in 51 sekund.
Pogosto tisti, ki se nikoli niso ukvarjali s filmom mislijo, da se naredi nekajminutni film hitro. Koliko časa ti
je pri filmu Zakaj je Islandija? vzela
zasnova, produkcija filma, torej koliko časa je bilo potrebno vložiti v
izdelavo takega filma od začetka do
končnega rezultata?
Zelo težko natančno rečem, koliko časa
točno mi je film vzel, ampak če okvirno
ocenim: konec avgusta sem začel delati
na scenariju, nato bolj ali manj celoten
oktober posvetil animaciji in montaži
filma in sredi novembra sem film objavil. Nekje dva meseca in pol za slabih
6 min dolg film. Je pa res, da sem imel
v tem času še veliko drugih projektov
in sem ta film izdeloval bolj ali manj v
prostem času.

Junija 2021 si na YouTube objavil
film Od kdaj smo Slovenci? Kaj je bil
povod za ta film, ki ima na omenjeni
platformi že več kot 12.000 ogledov?
Po eni strani sem temo zelo dobro
poznal, saj sem o tem pisal diplomsko
delo na Oddelku za zgodovino FF UL,
po drugi strani pa je vsebina izredno
zanimiva za splošno javnost in še vedno
je ogromno debat, tudi zelo razgretih,
o pomenu in vlogi zgodovine za našo
narodno identiteto. In rekel bi, da je
prav zaradi tega to tudi moj daleč najbolj gledan film.
Učitelji geografije za potrebo po večji
nazornosti pogosto po spletu iščejo
filme oziroma posnetke, ki bi jih lah-
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ko uporabljali pri svojem poučevanju. Na katerih spletnih straneh se po
tvojem mnenju najde največ uporabnih prosto dostopnih izobraževalnih
filmov ali posnetkov?
Od prosto dostopnih sta to edino YouTube in Vimeo. Na YouTubu se najde
dobesedno karkoli. Ogromno je zelo kakovostnih izobraževalnih vsebin, ki pa
so seveda skorajda v celoti v angleščini,
a se jih po mojem mnenju kljub temu
da zelo učinkovito uporabiti pri pouku.
Učitelji lahko uporabijo samo vizualni
del filma in sami obrazložijo vsebino,
v višjih letnikih srednje šole pa dijaki
večinoma že zelo dobro znajo angleško
in predvajanje posnetkov v angleškem
jesziku ne predstavlja težav. Zlasti za
geografijo je izjemno uporaben tudi
Vimeo. Gre za platformo za nalaganje
video vsebin, ki pa je bistveno bolj regulirana in ima precej več omejitev kot
YouTube. Zato tam objavljajo predvsem
strokovnjaki s svojih področij. Uporabniki lahko posnetke iščejo po kategorijah – tako v kategoriji »Travel« najdemo
množico izjemno kakovostnih filmov, ki
prikazujejo različne dele sveta. Uporabno je tudi, da lahko pri iskanju izberemo
filter »Staff Picks« (po izboru osebja), ki
nam izbere le najbolj kakovostne filme.

(foto: Nejc Kavka)
Kakšen mora biti po tvojem mnenju
izobraževalni film ali posnetek, da
je všečen dijakom in učencem ter da
doseže svoj namen?
Glede na to, da je film avdio-vizualni
medij, mora biti predvsem zelo očitna ta dodana vrednost – film mora biti
vizualno in tudi zvočno zanimiv. Ponuditi mora nekaj, kar učitelj ne more z
besedami opisati. Če je v filmu samo
nek pripovedovalec, ki prebere besedilo, zraven pa se »zapelje par slik«, to po
mojem mnenju nima nekega smisla, saj
to lahko, verjetno veliko bolj učinkovito, naredi tudi učitelj v živo s svojo PPT
predstavitvijo. Če pa film vsebuje sliko-

vite, panoramske in »kinematične« posnetke neke pokrajine in to kombinira z
ustrezno atraktivno glasbo, je bistveno
bolj učinkovit, četudi film sam po sebi
ne vsebuje nikakršne razlage – to lahko
vedno stori učitelj sam.
Naredil si že kar nekaj filmov in posnetkov za vzgojno-izobraževalni proces v naših šolah. V čem se mora »didaktični film«, ki ga ustvariš za pouk,
razlikovati od ostalih, ki so namenjeni za splošno javnost?
Predvsem moram res natančno raziskati vsebino, ki jo obravnavam v filmu.
Strokovne površnosti si res nočem
privoščiti. Seveda pa je na neki točki potrebno narediti kompromis med
strokovnostjo in dramaturško učinkovitostjo filma. Povečini je potrebno
določene stvari posplošiti, zato da je
film bolj jasen in učinkovito ohrani pozornost gledalca, v tem primeru torej
učenca oziroma dijaka. A vendar je vedno potrebno imeti mejo strokovne korektnosti, pod katero se ne smeš spustiti.

Glede na to, da zaključuješ dvopredmetni magistrski študij: kje se bolj
vidiš - v razredu ali v filmski produkciji?
Najraje bi ohranil oboje. Kot sem že
omenil, se v zadnjem času vse bolj ukvarjam z izdelovanjem zgodovinskih in
geografskih izobraževalnih filmov in to
bi vsekakor tudi ohranil na dolgi rok. Po
drugi strani bi se z veseljem tudi preizkusil kot učitelj v razredu. Zaenkrat
puščam vse možnosti odprte, bom videl, kam me zanese.

Nekaj Nejčevih filmov si lahko ogledate
na povezavi. Nekateri izmed njih so uporabni tudi v šolske namene.
Mojca Ilc Klun

