geografska
širina
e-novičnik Oddelka za geografijo FF UL | mAJ 2022

ISSN: 2630-1660

AVTOR FOTOGRAFIJE: MATEJ KNEZ

PODELITEV DIPLOM 1. STOPNJE
SIMON KUŠAR

Gostovanje raziskovalcEv iz tujine
LENA KROPIVŠEK

Mednarodni kongres o turizmu na podeželju
v Cavtatu
ˇ
ˇ
Dejan Cigale, Barbara LampiC, Sara MikoliC in
ˇ
Irma PotoCnik
SlaviCˇ

23. ZBOROVANJE SLOVENSKIH GEOGRAFOV

Mednarodna študijska tura na temo novih
pristopnikov v kmetijstvo

Odprtje razstave Slovenija v turističnih
vodnikih 1850-1965

Erasmus+ mobilnost na Sardiniji

LENA KROPIVŠEK IN LEA REBERNIK

LUCIJA MIKLICˇ CVEK

ˇ Irma PotoCnik
ˇ
Sara MikoliC,
SlaviCˇ IN Barbara LampiCˇ
Simona LukiČ
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Oddelek za geografijo FF
Podelitev diplom 1. stopnje

UL:

Nagovor predstojnika ob podelitvi
diplom, Ljubljana, 5. in 6. april 2022:
Drage diplomantke, dragi diplomanti,
spoštovane sodelavke in sodelavci, vsi
prisotni – lepo vas pozdravljam.
Danes je dan, ko lahko podoživimo lepe,
včasih tudi naporne trenutke študija geografije na 1. stopnji. V spomin
se nam vrača guljenje hlač na stolih v
predavalnicah, no ja, tudi osamljeno
sedenje za monitorji, pa izdelava tisoč
in enega pisnega izdelka. Spominjamo
se številnih anekdot – zabavnih trenutkov, ki so se pripetili nam ali vam na
predavanjih in terenskih vajah.
Da, danes je dan za spomine, pa tudi
za ponosno privzdignjene glave. Uspelo vam je! Dodiplomski študij je uspešno končan. Nazadnje vam je uspelo
pričakati tudi slovesno podelitev diplom v tem reprezentativnem prostoru
naše univerze. Hvala vam, ker ste skupaj z nami čakali na ta trenutek – in s
tem pokazali, da vam vaše opravljeno
delo upravičeno veliko pomeni.
Ko ste v prvem letniku pri predmetu
Uvod v geografijo poslušali definicijo,
kaj je geografija, si verjetno niste prav
dobro predstavljali, kaj pomeni, da je
geografija« veda o zemeljskem površju
ter da ugotavlja razširjenost, vplive in
medsebojno soodvisnost tistih naravnih
in družbenih pojavov oziroma faktorjev,
ki sodelujejo pri oblikovanju zemeljske
površinske sfere kot celote ali njenih
prostorskih delov«. Ste opazili, da vas
sorodniki, znanci in prijatelji sprašujejo, kaj si mislite o aktualnih dogodkih
in procesih? Da od vas pričakujejo, da
boste na poljuden, a strokoven način
predstavili povezanost različnih razvojnih dejavnikov, ki so privedli do …? No,
to je to. Tako se opredelitev geografije
pokaže v praksi. In verjetno ste oblikovali tudi svojo opredelitev. Moja najljubša je tale: »Geografija proučuje svet
okrog nas«. In zato je geografija vedno
aktualna, dinamična in v družbi potrebna. Samo da tega družba pogosto ne ve.
Pa jim to povejmo mi! Srečujemo se
z izredno kompleksnimi, med seboj
povezanimi razvojnimi procesi in dogodki. In tukaj lahko, drage diplomantke in diplomanti, čeprav se vam mogoče
to ne zdi vedno, pokažemo moč svojega
znanja. Niso dovolj samo zelo specialna
znanja, nekdo mora znanja povezovati
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med seboj. In tukaj smo geografi zelo
močni! Mogoče se sliši to preveč predrzno za geografa po nekajletnemu študiju
geografije: ampak spoznali boste, da je
temu res tako.
Da bi se udobneje počutili kot geografi v tem svetu in da bi bili uspešni tudi
na različnih poklicnih področjih, vam
svetujem naslednje:
1. Še naprej se redno izobražujte. Veliko
vas študira geografijo tudi na 2. stopnji,
ki vam da nekoliko bolj specialna znanja,
a ostajate geografi. Mogoče študirate na
2. stopnji na kateri od drugi strokovnih
področij. Geografski pogled na svet
je vaša popotnica tudi na tem novem
področju. Nekateri ste se zaposlili in
spoznavate vlogo geografskega znanja
na trgu. Vsem priporočam, da skrbite za
svoje znanje in ga plemenitite še naprej.
Za to je veliko priložnosti: prireditve,
ki jih organiziramo na Oddelku ali jih
organizirajo geografska društva, berite
geografsko literaturo, na primer revije,
ki jih izdajamo na Oddelku ali ki nastajajo v okviru Zveze geografov Slovenije,
še naprej sledite Oddelčni spletni strani
in Facebook-u. Potem so tukaj še številne druge možnosti.

trenutek: vsak trenutek vseh naslednjih
40 in več let bodite ponosni, včasih tudi
trmasti geografi. Zavzemite pomembna mesta v družbi: postanite župani,
direktorji podjetij, ministri, predsedniki. Znanja imate dovolj. Le kanček več
samozaupanja vsi skupaj potrebujemo,
pa bomo lahko tudi iz takšnih mest
geografi pokazali pot v trajnostno prihodnost. Nenazadnje, utemeljeni smo
na stoletni tradiciji geografije na največji univerzi v Sloveniji.

(foto: L. Zaletelj)
Zahvaljujem se vam za vaše trdo delo v
času študija. Hvala tudi staršem, ki so
vas podpirali, vas spodbujali in vam stali ob strani. Hvala pa seveda tudi vsem
mojim sodelavkam in sodelavcem, ki
so vas učili, usmerjali in vas podpirali v
vaših študijskih prizadevanjih.
Bodite ponosni nase in na svoje znanje!
Mi smo ponosni na vas.

(foto: L. Zaletelj)
2. Ne borite se sami. Razkropili se
boste in lahko se zgodi, da ob sebi ne
boste imeli nobenega geografa. Ali pa
boste morali uporabljati strokovne izraze drugih strok, pogosto utemeljene
v zakonodaji, kar jim bo dalo visoko
legitimnost. To je velika nevarnost za
izgubo geografske identitete. Zato se
povezujte s svojimi kolegicami in kolegi: na generacijski, prijateljski in institucionalni ravni. Na vas čakajo geografska društva, na vas čaka klub alumnov.
3. Pomembni bomo toliko, kot se bomo
sami cenili. V času študija nekako ne
uspemo dobro okrepiti vašega zavedanja pomena geografskega znanja. Po
domače povedano: geografi nismo preveč samozavestni. Napaka! Ni nobenega razloga za kaj takšnega. Ni pa dovolj,
da čutite ponos in samozavest samo ta

(foto: L. Zaletelj)

(foto: L. Zaletelj)
Simon Kušar, predstojnik
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Gostovanje raziskovalecv iz tujine
APRILSKI NIZ PREDAVANJ
RAZISKOVALCEV IZ TUJINE
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani vabi na aprilski niz predavanj raziskovalcev iz
tujine

Prof. dr. Dejan Filipović, Geografska fakulteta Univerze v
Beogradu (Srbija)
Dr. Jaroslaw Dzialek, Oddelek za regionalni razvoj Inštituta
za geografijo in upravljanje prostora (Fakulteta za geografijo
in geologijo Jagelonske univerze v Krakovu (Poljska))
Braunfild lokacije i degradirana područja - analiza, potencijali, planiranje
Opuščene lokacije in razvrednotena območja - analiza, potenciali, načrtovanje razvoja
Torek, 5. 4. ob 8.50, pred. 232
Prof. dr. Dejan Filipović
Sistem upravljanja otpadom na primeru Grada Beograda
Sistem ravnanja z odpadki na primeru mesta Beograd
Torek, 5. 4. ob 13.50, pred. 232
Prof. dr. Dejan Filipović
Geoprostorni aspekt zaštite životne sredine u Republici Srbiji
Geoprostorski vidik varstva okolja v Republiki Srbiji
Sreda, 6. 4. ob 15.30, pred. 18
Prof. dr. Dejan Filipović
Urban regeneration & urban development in Krakow, Poland
Urbana regeneracija in razvoj v Krakovu
Sreda, 6. 4. ob 15.30, pred. 233
Dr. Jaroslaw Dzialek

23. zborovanje slovenskih geografov
23. zborovanje slovenskih geografov je
potekalo 8. in 9. aprila 2022 v Slovenj
Gradcu, katerega osrednja tema je bila
Koroška. Zborovanje je organizirala
Zveza geografov Slovenije, v sodelovanju z RRA Koroška, in je obeleževalo tudi
100-letnico Zveze geografov Slovenije.
Tako kot številni drugi dogodki, je bilo
tudi zborovanje, zaradi že znane epidemije, prestavljeno na leto 2022, zato
smo bili še toliko bolj veseli, da se je
geografska stroka v živo zbrala v tako
velikem številu.

Geography of arts & centres and peripheries
of the global art systems
Geografija umetnosti ter središča in obrobje
globalnega sistema umetnosti
Četrtek, 7. 4. ob 13.00, pred. 18
Dr. Jaroslaw Dzialek

(foto: L. Štaut)
V aprilu smo na oddelku gostili dva raziskovalca iz tujine. Obiskala sta nas
prof. dr. Dejan Filipović iz Geografske fakultete Univerze v Beogradu in
dr. Jaroslaw Dzialek iz Oddelka za regionalni razvoj Inštituta za geografijo
in upravljanje prostora Fakultete za
geografijo in geologijo Jagelonske univerze v Krakovu. Prvi nam je v torek in
sredo, 5. in 6. aprila predstavil tri predavanja na temo opuščenih lokacij in razvrednotenih območij, sistem ravnanja
z odpadki na primeru mesta Beograd
in geoprostorski vidik varstva okolja
v Republiki Srbiji. Dr. Jaroslaw Dzialek
pa nam je v sredo, 6. aprila in četrtek,
7. aprila predstavil urbano regeneracijo
in razvoj v Krakovu in geografijo umetnosti ter središča in obrobje globalnega
sistema umetnosti.

Dr. Jaroslaw Dzialek (foto: N. Teršek)
Lena Kropivšek

(foto: M. Zaplatil)
Petkov program zborovanja je bil
namenjen predstavitvi izbranih referatov, objavljenih v knjigi, ter okrogli mizi.
Dogajanje se je odvijalo v Kulturnem
domu Slovenj Gradec in je bilo razdeljen v tri sklope. Zborovanje je v imenu
organizacijskega odbora odprl Peter
Zajc (RRA Koroška), nato pa sta zbrane
pozdravila še predsednik Zveze geografov Slovenije dr. Aleš Smrekar in župan
Mestne občine Slovenj Gradec Tilen
Klugler. Predavanja so bila razdeljena v
dva sklopa – v obeh sklopih so bili predstavljeni štirje geografski prispevki, ki
so naslavljali številne izzive, ki so posledica naravnih in družbenih razmer,
obrobnega in obmejnega položaja ter
zgodovinskega razvoja regije. Prvi sklop predavanj je povezovala dr. Mimi
Urbanc, drugega pa ddr. Ana Vovk. Med
obema sklopoma predavanj pa je potekala okrogla miza z naslovom »Kdo
vodi koga? Stroka politiko ali politika
stroko?«, kjer je sedem sogovornikov
poskrbelo za zanimivo diskusijo.
Pred večernim programom je Mestna
občina Slovenj Gradec poskrbela za organizacijo zabavnega in interaktivnega
spoznavanja mesta, dan pa smo zaključili z večerjo in slavnostno akademijo na kateri so bila podeljena priznanja
Zveze geografov Slovenije za leto 2022.

Prejemniki priznanj Zveze geografov
Slovenije za leto 2022 iz Oddelka za
geografijo FF UL
Pohvala: dr. Boštjan Rogelj
Bronasta plaketa: Lucija Miklič Cvek,
dr. Mojca Ilc Klun, dr. Simon Kušar
Srebrna plaketa: dr. Tatjana Resnik
Planinc
Melikovo priznanje za mlado znanstvenico: dr. Kristina Glojek
Bohinčeva nagrada: Gal Hočevar za
magistrsko delo Analiza habitatov velike
uharice (Bubo bubo) na izbranih območjih in ugotavljanje novih potencialnih
gnezdišč; mentor dr. Blaž Repe, somentor
dr. Al Vrezec

V soboto je potekala ekskurzija v
Geopark Karavanke. Ta pokriva 1067
km2 veliko območje z izjemno geološko
dediščino, ki sega na obe strani avstrijsko-slovenske meje. Od leta 2013 je del
evropske in globalne mreže geoparkov
pod okriljem organizacije Unesco.
Na žalost je bila udeležba na ekskurziji
v primerjavi s predavanji in večerjo nekoliko manjša, a družba geografov zaradi tega ni bila prav nič manj zabavna. Po
kratkem klepetu smo se z avtobusom
odpeljali do dvorca Bukovje v Dravogradu, kjer so nas ob poti spremljala
številna funkcionalno razvrednotena
območja, ki so nam jih dan prej predstavili oddelčni kolegi.
Baročni dvorec Bukovje so zgradili leta
1710 po tem, ko je leta 1706 zgorel grad
Pukštajn, ki leži na hribu nad dvorcem.
Na dvorcu se je pogosto menjalo lastništvo, svoj čas sta bili v njem tudi
nemška in jugoslovanska vojska. Po
osamosvojitvi je bil dvorec v uporabi
slovenske vojske, od leta 2008 pa je v
lasti občine Dravograd. Danes se v dvorcu nahajajo različne kulturne institucije, v njem pa nudijo tudi prenočišča. V
dvorcu smo si ogledali različne sobane,
ter pritlični del dvorca, ki je od letošnjega leta preurejen v Infocenter Geoparka
Karavanke. V njem je na ogled razstava
mineralov in različnih prodnikov, ki se
nahajajo na območju geoparka.

(foto: L. Kropivšek)
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Po ogledu smo se z avtobusom odpeljali proti Mežici, kjer je sledil ogled Info
centra Geopark Karavanke pri Podzemlju Pece. Predstavnice Geoparka so
nam predstavile Geopark Karavanke in
njegovo delovanje. Vsekakor zanimiva
predstavitev, ki nam je predstavila tudi
nekatere morda še ne poznane dele območja geoparka.

Infocenter Geoparka Karavanke (foto: L.
Kropivšek)
Po aktivnem in deževnem dopoldnevu
smo se vsi veselili okusnega kosila iz
lokalnih dobrot, ki nam ga je pripravila
turistična kmetija Kajžar.
Po kosilu smo si nadeli čelade in se z rudarskim vlakom odpeljali v temne rove
Rudnika Mežica. Rudnik je leta 1994
zaradi izčrpanja rudnih zalog svinca in
cinka prenehal z delovanjem. Del rudnika so preoblikovali in ga leta 1997 znova odprli za turistične namene. Danes
turistična ponudba rudnika zajema
ogled muzeja, ogled rudnika z vlakom, s
kolesom ali s kajakom, Black hole trailadrenalinsko gorsko kolesarsko pot
skozi zapuščene rove rudnika in doživljajski park. Po tresoči vožnji z vlakom
smo prispeli v podzemni del rudnika,
kjer sta nam vodiča skozi krožno pot
predstavila zgodovino rudnika. Z ogledom rudnika se je ekskurzija zaključila,
čakali sta nas le še avtobusna vožnja do
Slovenj Gradca in vožnja domov.

V podzemlju Pece (foto: L. Kropivšek)
Lena Kropivšek in Lea Rebernik
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Odprtje
razstave
Slovenija
turističnih vodnikih 1850-1965

v

Oddelčna knjižnica je pripravila razstavo in tri plakate na temo starejši
turistični in planinski vodniki. Odprtje
razstave in predstavitev plakatov smo
imeli 19. 4. 2022. Razstava je postavljena v stenski vitrini na hodniku oddelka,
zraven so plakati: Slovenija v turističnih
vodnikih 1850-1965, Zdravilišče in letovišče Bled, Planinski vodniki in zemljevidi.
Knjižnica ima bogato zbirko turističnih
in planinskih vodnikov, za predstavitev
smo pregledali vodnike, izdane pred
letom 1965. Za to obdobje ima knjižnica
45 vodnikov v slovenskem jeziku in 54
vodnikov v drugih jezikih. Glede na vsebino jih lahko razdelimo na sklope, in
sicer na tiste, ki vsebujejo neke splošne
regionalne opise, vodnike po mestu in
okolici, vodnike za romarska središča,
zdravilišča, obiske jam, kolesarske vodnike in vodnike za potovanje z vlakom.
Na prvem plakatu so fotografije platnic
izbranih vodnikov za vsak sklop posebej.
Za predstavitev vodnikov za turistični
kraj na drugem plakatu je bil izbran
Bled, saj je bilo teh vodnikov, poleg
tistih za Ljubljano, največ. Na začetku
turističnega razvoja je bil Bled poznan
kot zdraviliški in letoviški kraj s kopališčem. Splošnemu opisu kraja sledijo informacije o prometnih povezavah,
možnostih namestitve, seznami gostiln,
predlogi za rekreacijo, zabavo, izlete in
ostale informacije, ki jih potrebuje turist, ko obišče Bled.
V planinskih vodnikih, izdanih v 19. stoletju in začetku 20. stoletja, predstavljenih na tretjem plakatu, izvemo, da so
se planinci takrat imenovali turisti, saj
ta izraz pride iz besede tura. Prvi planinski vodnik v slovenskem jeziku je bil
napisan leta 1894 (Vodnik za Savinske
planine in najbližjo okolico). Starejši
planinski vodniki vsebujejo informacije
o pristopih, zemljevide, cenike vodičev
in druge koristne informacije. Velik del
vodnikov nato vsebuje reklamna sporočila, povezana s hojo v gore. Za lažjo
orientacijo so izdelovali t. i. grebenske
zemljevide, ki pa so po natančnosti veliko slabši od topografskih.
Analiza vsebine turističnih vodnikov
nam omogoča poznavanje kulturne,
naravne dediščine nekega turističnega
kraja in okolice, izvemo tudi, kako se

je razvijala turistična infrastruktura in
kakšne potencialne goste je nagovarjal.

(foto: L. Štaut)
Lucija Miklič Cvek
Mednarodni kongres o turizmu na
podeželju v Cavtatu
Od 27. do 30. 4. 2022 je v Cavtatu (Dubrovniško-neretvanska županija) potekal 5. Mednarodni kongres o turizmu
na podeželju, ki ga je v partnerstvu s 60
ustanovami organiziralo hrvaško društvo Selo. 400 udeležencev iz 15 držav je
sodelovalo v zelo bogatem programu, ki
je vključeval:
- osem tematskih sekcij z več kot 100
znanstvenimi in strokovnimi prispevki
(s poudarkom na kakovosti, vključenosti, trajnosti in okrevanju po covid-19);
- štiri tematske delavnice, posvečene
aktualnim temam (vinsko-kulturni turizem, umeščanje turizma na kmetiji v
pripravo strategij lokalnega razvoja za
potrebe izvajanja programa LEADER/
CLLD, razvoj alternativnih oblik turizma s pomočjo evropskih finančnih mehanizmov),
- plenarna predavanja o vlogi in razvoju turizma na podeželju v povezavi s
spreminjajočimi turističnimi težnjami;
- terenski ogled obalnih mest in
podeželskega zaledja Cavtata (Konavle).

Pogled na Cavtat iz Hotela Croatia, kjer
je potekal štiridnevni konferenčni dogodek (foto: S. Mikolič).
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Gre za edinstveni tradicionalni dogodek
(predhodno je bil na Braču, Lošinju,
Hvaru in Osijeku), ki ima trojen pomen:
razprava o razvojnih usmeritvah turizma na kmetiji, podelitev nagrade »Suncokret« za najbolj kakovostne ter inovativne storitve in proizvode turizma
na hrvaških kmetijah ter tudi priložnost
za B2B predstavitve, mreženje in
spoznavanje dobrih praks.
Na konferenci smo aktivno sodelovali
sodelavci Oddelka za geografijo, saj smo
predstavili:
- gastronomsko ponudbo na slovenskih
turističnih kmetijah, ki jo raziskovalno preučujemo v sklopu projekta CRP
»Možnosti nadaljnjega razvoja vinskega
in gastronomskega turizma na kmetijah
(Vingatur);
- pomen prepoznavanja in razreševanja
konfliktov na podeželju, pri čemer smo
posebno pozornost namenili tistim, ki
so povezani s turizmom in rekreacijo na podeželju (le-to raziskovalno
preučujemo v projektu CRP »Konflikti
na podeželju spodbujajo iskanje rešitev
in razvoj«;
- razvoj Goriških brd kot prepoznavne
podeželske turistične destinacije ter
vlogo partnerstev pri prožnosti turizma
na kmetiji po pandemiji covid-19.

torja). To je predstavljalo pomembno
okolje za izmenjavo znanj, izkušenj in
dilem med teorijo in prakso. Le-to se je
izkazovalo tudi v strukturi prispevkov:
izoblikovala se je zanimiva kombinacija predstavitev aplikativnih raziskav,
predstavitev projektov in interdisciplinarnih (turizem, geografija, kmetijstvo, naravovarstvo, kulturna dediščina,
arhitektura, krajinska arhitektura, ruralna sociologija) pogledov na stanje in
razvoj turizma na podeželju.

Na kongresu smo se predstavili s tremi
referati (foto: S. Mikolič).

Tradicionalni del kongresa je podelitev
nagrade »Suncokret« za najbolj kakovostne ter inovativne storitve in proizvode turizma na hrvaških kmetijah (foto:
S. Mikolič).
Dejan Cigale, Barbara Lampič, Sara
Mikolič in Irma Potočnik Slavič
Z Oddelka za geografijo FF smo se kongresa udeležili dr. Irma Potočnik Slavič,
dr. Dejan Cigale, dr. Barbara Lampič in
asist. Sara Mikolič (foto: S. Mikolič).
V vsaki tematski sekciji je bilo predstavljenih 10-15 prispevkov, ki so
naslavljali različne tematike, razveseljivo pa je, da je bilo veliko zelo mladih
sodelavcev iz številnih specializiranih
izobraževalno-raziskovalnih (višje in
visoke šole s področja turizma) in upravljavsko-odločevalskih ustanov (javni
zavodi, združenja) ter iz zasebnega sektorja (lastniki kmetijskih gospodarstev,
zadruge, podjetja iz turističnega sek-

kšne mreže tvorijo in kako lahko različni
akterji prispevajo k razvoju podeželja.
Aktivne deležnike AKIS-a (Sistem
prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu)
in njihovo delovanje smo prvi terenski
dan spoznavali na Gorenjskem. V ospredje smo postavili dva nova pristopnika v kmetijstvo. V dopoldanskem delu
smo si ogledali kmetijo Pr´Ropet v Volčjem Potoku, ki jo vodi Domen Virant.
Domen je mladi prevzemnik na kmetiji, prejemnik Nagrade NEWBIE za leto
2019 in absolvent magistrskega študija
geografije. Skupaj s partnerico nam je
razkazal, kako na kmetiji kombinirata
različne aktivnosti: kozjerejo, predelavo izdelkov iz kozjega mleka, jagodičevje, izobraževalne storitve na kmetiji itd.
Več o njegovi kmetiji lahko izveste iz
kratkega filma na povezavi.

V popoldanskem delu pa smo se
odpravili v Zgornje Gorje, na kmetijo
Pr´Andreco. Tilen Soklič z ženo Ano je
popolni novinec (tudi prejemnik Nagrade NEWBIE za leto 2020), ki na najetih zemljiščih goji več kot 500 grmov
črnega in rdečega ribeza, šparglje in sezonsko zelenjavo. Izdeluje raznovrstne
izdelke iz ribeza (namazi, želeji, ribezovo vino, ribezova penina), lahko pa
ga srečate tudi na blejski tržnici Več o
njegovi kmetiji boste izvedeli v kratkem
filmu na povezavi.

Mednarodna študijska tura na temo
novih pristopnikov v kmetijstvo
Med 10. in 13. 5. 2022 je Oddelek za
geografijo FF UL gostil mlade kmete
in raziskovalce s KU Leuven (Belgija),
s katerimi izvajamo bilateralni CELSA
projekt »Analiza podpornega okolja za
nove pristopnike v kmetijstvo«. Organizirali smo dvodnevno študijsko turo.
Obiskali smo kmetije novih pristopnikov v kmetijstvo in se srečali s predstavniki podpornega okolja. Zanimalo
nas je, kako se novinci pozicionirajo v
tradicionalnem kmetijskem okolju, ka-

Obenem smo spoznali, na kakšen način
delujejo trije deležniki podpornega
okolja za kmete. Mitja Bratun (LAS Srce
Slovenije) je predstavil, kako lokalne
akcijske skupine sodelujejo s kmeti: ko
krepijo sodelovanje kmetov v oblikovanju senene verige, vstopanju v javne
zavode, na kakšen način jim pomagajo
pri vzpostavitvi tržne prostore itd.
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Novice
Monika Rant in dijaki so nam celovito
in zanimivo predstavili vpetost Biotehniškega centra Naklo v lokalno okolje,
izobraževanje mladine in odraslih, njihovo raziskovalno delo in medpodjetniški center. Tretji pomemben deležnik
pa je predstavljala občina: blejski župan
Janez Fajfar je slikovito predstavil, kako
turistična občina sodeluje z lokalnimi
kmeti.

Prvi dan smo obiskali kmetiji dveh nagrajenih novih pristopnikov v kmetijstvo
na Gorenjskem: Domen Virant v Volčjem
Potoku in Tilen Soklič v Zg. Gorje. (foto:
S. Mikolič).
Drugi dan smo se odpravili na Dolenjsko, in sicer natančneje v Trebnje. Prvi
postanek je bil Ekološka kmetija Kukenberger, ki jo vodi Toni Kukenberger
(prejemnik nagrade Inovativni mladi
kmet 2016). Po prevzemu je kmetijo
preusmeril v ekološko prirejo senenega mleka in se inovativno lotil sirarstva. Barbara Jerovšek nas je sprejela v
Dobrotah Dolenjske in nam dala uvid v
delovanje kolektivne blagovne znamke,
ki deluje pod okriljem Zavoda za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske.
Popoldan smo obiskali družinsko sadjarsko kmetijo Uhan, kjer dve generaciji
(Aljaž, Marjan in Marjeta) obdelujeta
10 ha mešanih sadovnjakov (jabolka,
hruške, jagode, češnje, breskve, orehi,
slive idr.). Na kmetiji se ukvarjajo tudi s
predelavo sadja v sok, kis in suho sadje,
pašno rejo kokoši in čebelarstvom. Več
o kmetiji boste izvedeli v kratkem filmu
na povezavi.

Obisk kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske. Ponudba več kot 400
izdelkov in bogatih degustacij je lepa za
oko in dobra za želodec (foto: L. Rebernik).
Dan smo zaključili v Vinski kleti Colnar na Trški Gori, kjer mladi gospodar
Janez Colnar v partnerstvu z očetom in
stricem razvija vinarstvo. Pridružil se
nam je tudi dr. Marko Koščak (Fakulteta
za turizem, Univerza v Mariboru), ki je
spregovoril o razvoju zidaniškega turizma v Sloveniji.
Gostje iz Belgije (dva raziskovalca s KU
Leuven, mladi kmet z ženo in novinar)
so bili navdušeni nad mozaičnostjo
kmetijske pokrajine v Sloveniji, diverzifikacijo, neposrednim trženjem in
inovativnostjo, z njihovega gledišča,
razmeroma majhnih slovenskih kmetij,
ki pa vseeno omogočajo zaposlitev,
prispevajo k obdelanosti podeželske
krajine in skrbijo za lokalno prehransko
preskrbo. Prvi dan terena so sodelovali
tudi študentje magistrskega študija pri
predmetu Endogeni razvoj podeželja.
Drugi dan se nam je pridružil Nikola
Todorović s Fakultete za geografijo,
Univerza v Beogradu, ki je trenutno na
našem Oddelku na študijski izmenjavi.

Mešana skupina raziskovalcev, mladih
kmetov, študentov in različnih predstavnikov podpornega okolja je bila ves
čas aktivna v debati (foto: L. Rebernik).
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Študijska tura je potekala v okviru CELSA bilateralnega projekta med Univerzo
v Ljubljani in KU Leuven, katerega cilj je
primerjalna analiza AKIS-a v Sloveniji in
v Belgiji, v izvedbi dveh mladih raziskovalcev: Sare Mikolič in Mertijna Moeyersons (foto: S. Mikolič).
Sara Mikolič, Irma Potočnik Slavič in
Barbara Lampič
Erasmus+ mobilnost na Sardiniji
V tednu med 4.4. do 8.4. 2022 sem se
udeležila Erasmus+ izmenjave na University of Cagliari na Sardiniji. Prijavila
sem se direktno na Univerzo. Prvi odziv
je prišel dokaj hitro in tako smo se začeli dogovarjati-dopisovati kdaj in kako
bo potekala moja izmenjava. Zagotovili
so mi individualni program iz področja kemijskih analiz. Do realizacije programa je potem prišlo v mesecu aprilu.
V ponedeljek sem doživela prisrčen
sprejem, na katerem sem ugotovila, da
se je poleg mene prijavila še Poljakinja
Margarita, s katero pa sva bili skupaj le
prvi dan, saj sva imeli nadaljnje tri dni
ločen program, glede na najino usmeritev. Prvi dan sva spoznavali zgodovino
in delo Univerze v Cagliariju in njihovo
močno usmerjenost v delo in študij z
hendikepiranimi študenti. Po uvodnem
delu sva si skupaj z najino koordinatorko kot prve še pred uradno otvoritvijo ogledale bogato etnološko zbirko
narodnih noš in običajev na Sardiniji, ki
je bila postavljena v prostore rektorata
Univerze.
Naslednje dni sem obiskovala Fakulteto
za geologijo, ki je bila v sklopu campusa
zgrajena pred dobrimi štirimi leti in je
oddaljena od centra Cagliarija dobre pol
ure vožnje. Tam me je pričakala prof.
dr. Francesca Podda, ki me je v prvem
dnevu seznanila z vsemi laboratoriji
na njihovem oddelku. Laboratorijev je
preko 20, saj imajo za vsako fazo priprave vzorca in za različne analize ločene

Novice
laboratorije. Ker so laboratoriji zelo dobro opremljeni jih za določene analize
uporabljajo tudi študenti kemije in farmacije. Predstavila mi je njihovo delo s
študenti, katerih je v zadnjem času več,
saj so v preteklih letih začeli intenzivno sodelovati s srednjimi šolami in jim
predstavljati program in zanimivosti
tega študija. Na koncu prvega dne sva
še pripravili vzorec vodovodne vode, ki
naj bi ga analizirali po različnih postopkih naslednja dva dneva.

Uspešno in zanimivo delo v laboratoriju
s prof. Francesco Podda (foto: S. Lukič).
V sredo smo opravili postopek kromatografije. To je fizikalna metoda ločevanja
komponent. Temelji na različni hitrosti
potovanja posameznih komponent pod
vplivom mobilne faze zaradi selektivnega zadrževanja komponent na stacionarni fazi, kar se odraža v različno velikih
vrhovih – pikih. Na podlagi različne hitrosti se izriše kromatogram iz katerega
je razvidno, koliko je posamezne komponente v spojini.
Naslednji dan smo še s pomočjo masnega spektrometra analizirali vzorec
vodovodne vode. Spektrometrija je
metoda za kvantitativno merjenje spektra. Masna spektrometrija je analitična
tehnika za določevanje kemične sestave
snovi s pomočjo separacije plinastih
ionov, ki jih analit oddaja glede na razlike v njihovi masi in naboju. Rezultat je
predstavljen v obliki grafa, ki prikazuje
relativno intenziteto. S tem ugotovimo koncentracijo posameznih ionov v
snovi.
Poleg uradnega programa sem si v prostem času uspela ogledati tudi nekaj
znamenitosti v mestu in izven njega.
Med drugim smo si ogledali naselbino
stare nuraške civilizacije, pokrajino in
nekaj znanih in lepih plaž. Pri tem sem
dobila tako dobre vtise o otoku, ki so
me prepričali, da se še kdaj vrnem.
Erasmus program je bil res poln
doživetij v vseh pogledih in predvsem

dobra izkušnja za moje delo tudi v smislu iskanja novih načinov dela, možnosti za dodatna izobraževanja in nova
poznanstva.

– z več kot 60 razstavljavci – naj bi potekal v nedeljo, 29. 5. 2022 … a so ga
organizatorji zaradi dežja odpovedali.
Na Brdu bo živahno spet avgusta, ko bo
lokalna hrana spet na pokušino!

Dolge peščene plaže na Sardiniji (foto: S.
Lukič).
Simona Lukič
Posvet: Prispevek lokalnih tržnih
znamk hrane k razvoju podeželja
V petek 27. maja 2022 je na Brdu pri
Kranju potekal posvet na temo vloge
lokalnih tržnih znamk hrane k razvoju
podeželja. Dvodelni posvet se je začel z
vabljenimi predavanji, ki so predstavila
različne poglede na vzpostavitev, delovanje in pomen lokalnih tržnih znamk
za razvoj turizma in podeželja.
Predavanjem je sledila okrogla miza.
Zanimivo in pomembno je, da so bili
štirje odlični razpravljavci (od šestih) –
geografi!
- Lucija Gartner, absolventka magistrskega študija geografije in kmetica,
je doživeto govorila o izkušnjah Turistične kmetije Gartner iz Bohinja.
- Erik Logar, doktorski študent s področja geografije, je predstavil raziskavo o več kot 40 kolektivnih tržnih znamkah v Sloveniji.
- Barbara Jerovšek Volek, magistrica
geografije, se je osredotočila na delovanje zasebnega zavoda, ki skrbi za
razvoj kolektivne blagovne znamke Dobrote Dolenjske.
- Gašper Kleč, geograf, organizator dogodka in direktor Razvojne agencije
Sora, ki je ped več kot 20 leti vzpostavila še danes delujočo kolektivno tržno
znamko Babica in dedek.
Velik informacijsko-prodajni dogodek

Utrinki s posveta (foto: A. Krajnik
Potočnik)
Irma Potočnik Slavič
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Utrinki s 23. zborovanja slovenskih geografov (foto: M. Zaplatil in L. Kropivšek)
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