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Prihajajoči dogodki

Novice
Utrinki z začetka novega študijskega 
leta

Novo študijsko leto smo na Oddelku za 
geografijo začeli z vznemirjenjem in     
optimizmom, saj smo po petih koronsko 
obarvanih semestrih v predavalnice 
končno vstopili z občutkom, da se 
pedagoški in raziskovalni proces vračata 
na stare tire, brez neskončnih navodil o 
pristopih k boju z epidemijo in množice 
scenarijev izvedb. Preprosto smo nazaj 
v predavalnicah in na terenu, hodnike 
je napolnil klepet in spet uporabljamo 
obrazno mimiko, vključno s širokimi 
nasmehi. Z nekim novim zagonom teka-

mo z dogodka na dogodek, potujemo na 
konference in snujemo nova srečanja. 
Odraz tega so tudi prispevki v pričujoči 
številki Geografske širine.
Za začetek smo 3. oktobra med nami 
pozdravili 68 rednih študentk in štu-
dentov prvega letnika geografije. Točno 
polovica se jih je odločila za enopre- 
dmetni študij, druga polovica pa za 
dvopredmetnega. V prvem delu do-
godka smo bruce in brucke tradiciona-
lno sprejeli zaposleni in jim predstavili 
delovanje oddelka, v drugem delu pa so 
sprejem pripravili še oddelčni tutorji 
in tutorke, predsednik Društva mladih 
geografov Slovenije in geografska pred-

stavnica v Študentskem svetu Filozof-
ske fakultete. 

Sprejem prvih letnikov v predavalnici 2 
(foto: Lena Kropivšek).
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Študentski sprejem prvih letnikov v pre-
davalnici 233 (foto: Katja Vintar Mally).

Brucem in bruckam smo na srce položi-
li, da izkoristijo vse priložnosti, ki jim 
jih na Oddelku za geografijo nudimo v 
okviru študija, pa tudi bogate obštudijske 
dejavnosti, zlasti v njihovem matičnem 
društvu.
V mesecu oktobru je na našem oddelku 
ponovno potekal izredno dobro obiskan 
Mesec prostora, soorganizirali pa smo 
tudi dogodek Mikrofon podnebju in 
hibridni spletni seminar projekta Sus-
tainaware na temo zajemanja oziroma 
shranjevanja ogljikovega dioksida, na 
katerem je bil glavni govorec madžarski 
kolega Viktor Jósa.

Udeleženci hibridnega seminarja (foto: 
Katja Vintar Mally). 

Iz terensko intenzivnega oktobra smo 
po krajšem prazničnem predahu za-
grizli v novembrske izzive. A še pred 
tem smo bili veseli druženja s kolegom 
dr. Dragom Natkom, ki je prav tiste dni 
praznoval okrogli jubilej in nas obdaril 
s tradicionalnimi mandarinami in nekaj 
peneče spodbude. Prvotno načrtovana 
skupna kava, na katero smo ga povabili, 
je tako nekako samevala. Jubilantu tudi 
na straneh tega novičnika želimo pred-
vsem obilo trdnega zdravja in še veliko 
zanimivih geografskih poti.

Sproščeno druženje z dr. Dragom Nat-
kom (foto: Katja Vintar Mally).

Mesec november je sicer čas kar najbolj 
intenzivnih predavanj in vaj, pa tudi ne-
kaj zoprnij, povezanih z administracijo, 
iskanjem »pobegle« opreme (t. i. inven-
tura), pripravo oddelčnega poročila o 
kakovosti in samoevalvacijskih poročil 
študijskih programov, razporejanjem in 
črpanjem preostalih finančnih sredstev, 
razporejanjem mentorstev diplomskih 
in magistrskih del ipd. A je hkrati tudi 
mesec, ko s študenti in študentkami že 
načrtujemo prednovoletne dejavnosti, kot so 
okrasitev oddelka in čajanka, DMGS pa 
hiti s pripravo nove številke Geomix-a. 
V okviru oddelčnega načrta promocije 
študija geografije pa smo se letos loti-
li še novega dogodka, tako imenovanih 
kariernih torkov. Na nekaj tovrstnih do-
godkih letno želimo predstaviti karierne 
poti diplomantov in diplomantk geografi-
je, ki se udejstvujejo na različnih po-
dročjih. Na prvem srečanju smo 22. no-
vembra 2022 gostili Tomaža Gorenca, 
direktorja Inštituta za okolje in zdravje, 
ki je študentom in študentkam pred-
stavil izzive delovanja nevladnih orga-
nizacij, pa tudi znanja in kompetence, 
ki jih kot diplomirani geograf s pridom 
uporablja pri svojem delu.

Prvi karierni torek s Tomažem Gorencem 
(foto: Katja Vintar Mally).

Medtem ko se v mestu že bohotijo praz-
nične okrasitve, na našem oddelku še 
polni delovnega zagona le skrivoma 
pogledujemo na decembrski koledar 
in vas vabimo, da se nam pridružite na 

letošnji čajanki, ki bo v sredo, 21. 12. 
2022, ob 17. uri. V prostorih Oddelka za 
geografijo, seveda. Pa ne pozabite izpol-
niti prednovoletne študentske ankete 
na povezavi.

Katja Vintar Mally

Raziskovalno gostovanje na KU 
Leuven
 
Med 2. in 6. oktobrom 2022 se je 
sodelavka Oddelka za geografijo UL 
FF, Sara Mikolič, udeležila bilateralne-
ga obiska ene najstarejših univerz v 
Evropi –  Katoliške univerze v Leuvnu 
(KU Leuven, Belgija). Gostovala je na 
Oddelku za bioekonomijo, ki deluje v 
okviru Fakultete za znanosti o Zemlji 
in okolju. Glavni raziskovalni in peda-
goški poudarki oddelka, na katerem je 
gostovala, so: 1) trajnostni prehranski 
sistemi, 2) ekonomika razvoja kmetijstva 
in podeželja ter 3) medsebojni vpliv 
družbe in okolja. Oddelek združuje 
približno petnajst, pretežno mladih 
raziskovalcev in tri profesorje, ki se 
posvečajo pedagoškemu delu z ma- 
gistrskimi in doktorskimi študenti. 
Trije dnevi v prostorih KU Leuven in 
med mladimi flandrijskimi raziskovalci 
(negeografi!) so bili namenjeni izmen-
javi znanj in izkušenj, snovanju skupnih 
objav in nadaljnjih raziskav. Ker gre za 
izrazito mlado ekipo raziskovalcev, so 
se med nami hitro spletle vezi, ki smo 
jih nadgradili ob terenskih ogledih 
primerov dobre prakse, kako se novinci 
vključujejo v kmetijsko-živilski sektor, 
razpravi o podpornem okolju za kmete 
v Sloveniji in Flandriji, srečanju s kmeti 
in (ne)formalnem druženju v prostorih 
KU Leuven in izven. 

Program CELSA je namenjen podpori ra-
ziskovalcev na začetku karierne poti, in 
sicer med KU Leuven in Univerzo v Lju-
bljani (foto: Mertijn Moeyersons).

https://1ka.arnes.si/a/0fb36f6e


4

Novice
Obisk je bil organiziran v okviru dvolet-
nega bilateralnega raziskovalnega pro-
jekta med Univerzo v Ljubljani (Oddelek 
za geografijo UL FF) in KU Leuven z naslo-
vom »Analiza podpornega okolja za nove 
pristopnike v kmetijstvo«. Projekt je 
financiran iz programa CELSA (Cen-
tral Europe Leuven Strategic Alli-
ance), katerega namen je krepitev sodelo-
vanja med univerzami, izmenjava znanj 
in izkušenj ter naslavljanje raziskovalnih 
mankov. Ker  program CELSA podpira 
raziskovalce na začetku karierne poti, 
z našega Oddelka v projektu sodeluje 
Sara Mikolič pod mentorstvom dr. Irme 
Potočnik Slavič in dr. Barbare Lampič, s 
KU Leuven pa Mertijn Moeyersons pod 
mentorstvom dr. Erika Mathijsa in dr. 
Tesse Avermaete. 

Leuven je belgijsko univerzitetno mesto 
s približno 50.000 študenti (foto: Sara 
Mikolič).

Sara Mikolič 

Mikrofon podnebju!

Med 14. in 16. oktobrom 2022 se je 
na Filozofski fakulteti UL odvijal Med- 
narodni raziskovalni študentski forum 
Mikrofon podnebju: znanje in kompe-
tence za odzivanje na podnebne spre-
membe: varstvo biodiverzitete in javno 
zdravje, ki ga je organizirala CIPRA Slo-
venija skupaj z Oddelkom za geografijo 
UL FF in Ministrstvom za okolje in pro-
stor v okviru projekta LIFE IP Care4Cli-
mate.

Delavnica “Heatwave in my city” (foto: 
Samo Kham,  Arhiv CIPRE Slovenija).

Letošnja izvedba je bila druga zapovrst-
jo. V lanskem letu smo nadgrajevali 
znanje o fizikalnih procesih podnebnih 
sprememb, oblikovanju in uveljavljan-
ju podnebnih politik in strategij, ra-
ziskovalnih metodologijah in orodjih 
odločanja, vključevanju gospodarstva, 
odločevalcev ter civilne družbe v izva-
janje ukrepov za blaženje in prilagajan-
je ter o komunikaciji podnebnih spre-
memb, letos pa smo se posvetili vplivu 
podnebnih sprememb na javno zdravje 
in biodiverziteto. 

Mestni gozd Celje (foto: Samo Kham,  
Arhiv CIPRE Slovenija).

Študenti in študentke so v treh dneh 
bolje spoznali pomembnost načrto-
vanja zelenih površin za javno zdravje, 
krajinsko oblikovanje in biodiverziteto 
mest, mestni toplotni otok v Ljubljani, 
podnebne scenarije za Alpe, biots-
ko raznovrstnost gozdov v Sloveniji, 
vpliv podnebnih sprememb na gozd in 
blaženje njihovega vpliva, vpliv pod-
nebnih sprememb na različne ravni 
biodiverzitete, dogajanje v življenjskem 
prostoru divjega petelina in belke ter 
evropske strategije in zakonodajo na 
področju biodiverzitete. V delavniškem 
delu so se postavili v vlogo odločeval-
cev in reševali krizo vročinskega vala 
v mestu ter izmerili temperaturo novi-
cam. Na terenu, v Mestnem gozdu Celje, 
smo si ogledali gospodarjenje z mest-
nim gozdom, ohranjanje in pomen bio-
diverzitete gozda za mesto ter pomen 
gozda za javno zdravje in izobraževanje.
S študentskim forumom smo želeli 
udeležence opolnomočiti za naslav- 
ljanje strokovno-kariernih-družbenih 
izzivov, s katerimi se bodo srečevali 
zaradi posledic podnebne krize. Za us-
pešno reševanje podnebnih izzivov po-
trebujemo ustrezno usposobljenost in 
ozaveščenost (bodočih) odločevalcev, 
strokovnjakov in posameznikov.
Vsem, ki ste tabor zamudili, so pred-
stavitve dostopne na spletni strani 
CIPRE Slovenija.

Temperatura novic (foto: Samo Kham,  
Arhiv CIPRE Slovenija).

Katarina Žemlja, CIPRA Slovenija

FUSE Challenge 2022 – Citython ur-
bane mobilnosti

Med 21. in 23. oktobrom 2022 je na 
Ekonomski fakulteti Univerze v Ljublja-
ni potekal hekaton z naslovom »FUSE 
Challenge 2022 – Citython urbane mo-
bilnosti«. Med dvanajstimi ekipami, ki 
so poskušale razviti najbolj inovativno 
in učinkovito rešitev za enega izmed 
dveh izzivov trajnostne mobilnosti v 
mestih Ljubljana in Kranj, smo z eki-
po magistrskih študentov geografije in 
prostorskega načrtovanja, zasedli prvo 
mesto. 
Reševali smo izziv mesta Kranj, ki je 
povezan predvsem z razgibanim re-
liefom mesta in posledično veliko 
navezanostjo na osebni avtomobil 
kot najprimernejše in najučinkovite-
jše prevozno sredstvo. Naša naloga je 
bila analizirati in ovrednotiti obstoječe 
načrtovane investicije ter jih nadgraditi 
oziroma predlagati ustreznejše alterna-
tivne rešitve.
V prvem koraku smo opredelili tri 
tarčne skupine, za katere menimo, da 
so ključne pri reševanju trajnostne mo-
bilnosti v Kranju. Prvo skupino so pred-
stavljali osnovnošolci in dijaki, ki iz oko-
liških občin dnevno migrirajo v Kranj v 
šole. Drugo skupino so predstavljali de-
lovno aktivni prebivalci, ki dnevno mi-
grirajo v Kranj na delo oziroma iz Kran-
ja v druga zaposlitvena središča. Tretjo 
so predstavljali upokojenci, ki dnevno 
migrirajo znotraj mesta. Z ekipo smo 
razvili celovito rešitev, ki bi temeljila 
na konceptu multimodalnih mobil-
nih otokov. Mobilni otoki bi bile lahko 
dostopne in atraktivne točke, na kate-
rih bi lahko uporabnik na enem mestu 
spreminjal način prevoza. Združevali bi 
sisteme za izposojo koles, električnih 
koles, električnih skirojev, električnih

https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/mednarodni-raziskovalni-studentski-tabor-mikrofon-podnebju-znanje-in-kompetence-za-komuniciranje-podnebnih-sprememb%2520
https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/mednarodni-raziskovalni-studentski-tabor-mikrofon-podnebju-znanje-in-kompetence-za-komuniciranje-podnebnih-sprememb%20
https://www.cipra.org/sl/cipra/slovenija/aktivnosti-v-teku/mednarodni-raziskovalni-studentski-tabor-mikrofon-podnebju-znanje-in-kompetence-za-komuniciranje-podnebnih-sprememb
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avtomobilov, varovano pokrito kolesar-
nico in postajo javnega potniškega pro-
meta. V ta namen smo identificirali štiri 
populacijsko in funkcijsko najgostejša 
območja, ki smo jih želeli medseboj-
no povezati z navezavo na železniško 
postajo: naselje eno in večstanovanjskih 
hiš Stražišče, blokovsko naselje Planina, 
staro mestno središče in območje šol 
Zlato polje. S tem smo osnovali osnovni 
koridor kranjskega mobilnega omrežja 
in opredelili ključna vozlišča.

Med posameznimi mobilnimi otoki 
smo predvideli dva ključna infrastruk-
turna objekta, ki bi obstoječe omrežje 
nadgradila in ga naredila uporabniku 
privlačnejšega. Višinsko razliko med 
višje ležečim Stražiščem in nižje ležečo 
železniško postajo bi reševali z izgrad-
njo pokritega tekočega traku, ki bi 
omogočal uporabo v vseh vremenskih 
pogojih vsem izbranim tarčnim skupi-
nam. Kot drug ključen povezovalni ob-
jekt smo opredelili že obstoječe rove 
pod starim delom Kranja ter izgradnjo 
dvigala v kanjonu reke Kokre. Rove iz 2. 
svetovne vojne bi opremili z razsvetl-
javo, kamerami in umetniškimi inšta-
lacijami, da bi uporabniku poleg atrak-
cije predstavljali tudi varen in prijazen 
prehod. Na eni strani bi omenjeni infra-
strukturni objekt reševal višinsko ovi-
ro. Med posameznimi mobilnimi otoki 
smo predvideli dva ključna infrastruk-
turna objekta, ki bi obstoječe omrežje 
nadgradila in ga naredila uporabniku 
privlačnejšega. Višinsko razliko med 
višje ležečim Stražiščem in nižje ležečo 
železniško postajo bi reševali z izgrad-
njo pokritega tekočega traku, ki bi 
omogočal uporabo v vseh vremenskih 
pogojih vsem izbranim tarčnim skupi-
nam. Kot drug ključen povezovalni ob-
jekt smo opredelili že obstoječe rove 
pod starim delom Kranja ter izgradnjo 
dvigala v kanjonu reke Kokre. Rove iz 2. 
svetovne vojne bi opremili z razsvetl-
javo, kamerami in umetniškimi inšta-
lacijami, da bi uporabniku poleg atrak-
cije predstavljali tudi varen in prijazen 

prehod. Na eni strani bi omenjeni infra- 
strukturni objekt reševal višinsko oviro 
med starim mestnim središčem, Plani-
no in Zlatim poljem z železniško posta-
jo. Na drugi strani bi dvigalo omogočilo 
oživitev kanjona Kokre ter dostop gibal-
no oviranim.

Poleg tehničnih ukrepov smo za pove-
zljivost celotnega sistema in učinkovito 
uporabo predvideli tudi vzpostavitev 
mobilne aplikacije. Aplikacija bi na 
enem mestu združevala vozne rede 
javnega potniškega prometa, razpolo- 
žljivost in stanje izposoje trajnostnih 
načinov prevoza ter ostale informaci-
je glede dnevnega dogajanja v Mestni 
občini Kranj. Glede na prevožene kilo-
metre smo predvideli tudi sistem na-
grajevanja v obliki točk zvestobe, ki bi 
uporabnikom znižal stroške izposoje 
električnih koles, skirojev ali avtomobi-
lov ter jih spodbudil k uporabi. 
Z interdisciplinarnim pristopom smo 
osnovali inovativno, celostno in digi-
talno rešitev, ki rešuje izziv današnjega 
časa in predstavlja temelj za prihodnji 
trajnostni razvoj. Idejo smo uspešno za-
govarjali pred komisijo in si s tem pri- 
služili priložnost, da jo predstavimo na 
svetovnem kongresu urbane mobilnosti 
Tomorrow. Mobility, ki bo sredi novem-
bra potekal v Barceloni. 

(foto: Balázs Horváth).

Sara Golčman, Taja Ivanc, Neža 
Mihelčič, Tim Gregorčič in Jakob 
Jugovic

Kako konflikti na podeželju spodbu-
jajo iskanje rešitev in razvoj?

Mesec prostora 2022. 

Med pomembnejše vsakoletne dogodke 
na Oddelku za geografijo se zagotovo 
uvršča obeleženje Meseca prostora, ki 
poteka pod okriljem Katedre za regio-
nalno planiranje in analizo ter študijske 
smeri Regionalno planiranje in urba-
no-ruralne študije. S sloganom letošnje-
ga Meseca prostora »Kje bi pa ti živel?« 
želi Ministrstvo za okolje in prostor 
poudariti vlogo načrtovanja in urejan-
ja prostora za ustvarjanje privlačnih, 
zdravih, udobnih, varnih in prijetnih bi-
valnih pogojev v mestih in na podežel-
ju ter za vse generacije. Na Oddelku za 
geografijo smo poudarek dali podeželju 
in konfliktom, do katerih prihaja zaradi 
čedalje večjega števila funkcij in vedno 
več raznovrstnih uporabnikov tega pros-
tora. Povod za izbiro teme je ciljni razi- 
skovalni projekt “Konflikti na podeželju 
spodbujajo iskanje rešitev in razvoj”, ki 
ga sofinancirata Ministrstvo za kmetij- 
stvo, gozdarstvo in prehrano ter Javna 
agencija za raziskovalno dejavnost Re-
publike Slovenije. V dogodek, ki je po-
tekal 19. 10. 2022, sta nas pospremila 
predstojnica Oddelka za geografijo, dr. 
Katja Vintar Mally, in vodja katedre dr. 
Simon Kušar, ki sta poudarila pomen 
dogodka in aktualnost letošnje te-      
matike.
Prvi del dogodka je bil namenjen pred-
stavitvi rezultatov dela pri projektu, ki 
so ga opravili vodja projekta dr. Irma 
Potočnik Slavič ter Nejc Bobovnik, Sara 
Mikolič, dr. Špela Guštin, dr. Mojca Foški
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in dr. Andrej Udovč. Na začetku smo 
spoznali, da imamo na konflikte zelo ra-
zlične poglede in jih dojemamo na raz-
lične načine, kar se je pokazalo tudi pri 
analizi mnenj občinskih funkcionarjev. 
Za lažje razumevanje ozadja konfliktov 
smo v projektu opredelili in analizirali 
ključne gonilne sile in dejavnike, ki lah-
ko generirajo pojavljanje konfliktov, in 
tako ocenili verjetnost za pojavljanje 
konfliktov po slovenskih občinah. Kon- 
flikti na podeželju pogosto odmevajo 
tudi v medijih, kar smo tekom projekta 
tudi podrobneje raziskali in izluščili kar 
nekaj zanimivih vzorcev in značilnos-
ti. Na kakšen način lahko spremembe 
v prostoru vplivajo na videz pokrajine 
in dojemanje deležnikov, smo spozna-
li v predstavitvi izobraževalne igre 
PodeŽELJE, ki je vključevala tudi pred-
stavitev rezultatov igranj v preteklih 
letih. V nadaljevanju smo iskali tudi 
rešitve in možne ukrepe razreševanja 
konfliktov, pri katerih je nujno upošte-
vati in poznati celoten proces nastajan-
ja in pojava konflikta. Izpostavljen je 
bil velik pomen dobre komunikacije in 
zgodnjega vstopa v reševanje konflikta. 
Uvodni sklop predstavitev pa smo za- 
ključili z akterji in njihovim dojeman-
jem konfliktov. Tu se je potrdilo, da ra-
zlični akterji enake situacije dojemajo 
zelo različno. Pri reševanju konfliktov je 
izjemno pomembna lokalna skupnost, 
vendar bi bila potrebna tudi večja aktiv-
nost državnih organov. Razpravo, ki se 
je razvila po predstavitvah, je moderira-
la dr. Barbara Lampič.

(foto: Luka Zaletelj).

Po sproščenem odmoru so v drugem 
delu besedo dobili akterji, ki v prostoru 
aktivno delujejo ter se s konflikti sreču-
jejo in jih rešujejo v svojem vsakdan-
jem delu. Za začetek je Peter Zajc (RRA 
Koroška) predstavil okoljsko problema-
tiko na primeru voženj z motornimi vo-
zili v naravnem okolju, kar je težava na 
številnih območjih. Videli smo težave, ki 
jih lahko v prostoru povzroči zanemar-

janje in ignoriranje določene tematike 
s strani odločevalcev, hkrati pa dobili 
tudi potrditev, da se s pogovarjanjem 
konflikte lahko rešuje. Še posebej ve-
liko razburjenja in raznolikih konfliktov 
običajno povzročijo večji projekti, ki v 
prostor prinašajo večje spremembe vi-
deza pokrajine. Vzroke za konflikte pri 
gradnji tretje razvojne osi je predstavi-
la dr. Maruša Goluža (GIAM ZRC SAZU). 
Pri tako obsežnih projektih so zato zelo 
pomembne kakovostne in premišljene 
strokovne podlage, participacija javno-
sti in širša razprava o pomenu regio-
nalnega razvoja. Mag. Darijan Krpan 
(BiT Planota) je na primeru Banjške 
planote predstavil vzpostavljanje in 
razvoj mrež, konzorcijev in socialnega 
podjetništva kot modela za uspešno po- 
vezovanje različnih organizacij, skupin 
in tudi občine, kar pripomore k raz-
reševanju in preprečevanju konfliktov. 
V nadaljevanju je Nela Halilović (IPoP - 
Inštitut za politike prostora) predstavi-    
la pomen participacije kot orodja za 
zmanjševanje konfliktov. Izpostavila je, 
da so prav konflikti ali jasno izražena 
stališča uporabnikov prostora lahko 
zelo koristna, če jim prisluhnemo in 
se prilagodimo. Pomembno pa je, da 
to naredimo pravočasno. Večino dneva 
smo se »dobro izogibali« kmetijstvu, 
ki pa ima seveda na podeželju velik 
pomen. V zadnjih dveh predstavitvah 
smo tako spoznali tudi ta vidik. Najprej 
je dr. Damijan Denac (DOPPS) osvetlil 
ozadje izbranih konfliktov med kmetij- 
stvom in naravovarstvom. Opozoril je 
tudi na slabo delovanje nekaterih in-
štitucij, ki bi morale pri tem aktivno 
sodelovati in opravljati svoje zadolžitve, 
vendar tega ne počnejo. Eva Šabec Kor-
bar (Občina Pivka) nam je za konec kot 
primer dobre prakse predstavila pro-
jekt PIVKA.KRAS.PRESIHA, kjer so ve-
liko pozornosti namenjali komunikaciji 
z lastniki in upravljavci zemljišč, s čimer 
so reševali dvome in s tem preprečevali 
konflikte. Živahno razpravo, ki se je raz-
vila, je moderiral dr. Simon Kušar.

(foto: Luka Zaletelj).

(foto: Luka Zaletelj).

Za rekordno število udeležencev so po-
leg udeležencev iz številnih inštitucij 
(ministrstva, občine, razvojne agenci-
je, lokalne akcijske skupine, nevladne 
organizacije, inštituti) poskrbeli tudi 
študentke in študenti treh fakultet, ki 
so projektne partnerice (Biotehniška 
fakulteta, Fakulteta za gradbeništvo 
in geodezijo in Filozofska fakulteta). 
Za njih sta bili po odmoru pripravljeni 
dve zanimivi delavnici. Del študentov in 
študentk se je pod budnim očesom dr. 
Mojce Foški, dr. Antona Perparja in Jane 
Breznik ukvarjal s soočanjem različnih 
interesov v lokalnem okolju. Drugi del 
pa je spoznaval enostavna orodja in 
metode za ocenjevanje sposobnosti 
reševanja konflikta in prepoznavanje 
vlog različnih deležnikov pod vodstvom 
Janje Rudolf, dr. Barbare Lampič in Leje 
Rebernik. Obe skupini sta na tak način 
pridobili pomembna znanja in izkušnje, 
kako se v praksi lotiti reševanja konflik-
tov.

(foto: Luka Zaletelj).

Celoten dogodek je potekal v pozitiv-
nem vzdušju in dobri energiji, za kat-
ero upamo, da se bo prenesla tudi v 

https://www.gustin.si/spela/podezelje/
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preprečevanje in reševanje konfliktov. 
Za uspeh tega so skozi celotno srečan-
je bili poudarjeni dobra komunikacija, 
participacija in sodelovanje med akterji 
v prostoru. Nujno je tudi dobro pozna-
vanje procesov v ozadju konfliktov  ter 
želja in potreb akterjev v prostoru. Za 
to potrebujemo širok, geografski pogled 
na tematiko in vključenost strokovnja-
kov različnih strok, kar je obogatilo tudi 
tokratni dogodek.

Nejc Bobovnik

Bilateralno sodelovanje z Geografsko 
fakulteto Univerze v Beogradu

Med 9. in 12. novembrom 2022 so bili 
na obisku v Sloveniji kolegi geografi z 
Univerze v Beogradu. Njihov obisk je 
bil del aktivnosti, ki se izvajajo v okvi-
ru bilateralnega projekta Trajnostni 
razvoj turizma – prakse in pristopi v 
Srbiji in Sloveniji, s pomočjo katerega 
krepimo sodelovanje med Oddelkom za 
geografijo Filozofske fakultete Univerze 
v Ljubljani in Geografsko fakulteto Uni-
verze v Beogradu. Bilateralni projekt se 
posveča tematiki trajnostnega razvoja 
turizma v obeh državah, pri čemer po- 
vezuje raziskovalno delo članov obeh 
raziskovalnih skupin. Namen projekta 
je vzpostavitev strokovnih povezav med 
sodelujočima partnerskima inštitucija-
ma ter izmenjava raziskovalnih in peda-
goških izkušenj – predvsem na področju 
razvoja potencialov za trajnostni turi- 
zem.  Člani srbske projektne skupine 
so Snežana Đurđić, Marija Belij Radin, 
Dejan Filipović, Sanja Pavlović in Nikola 
Todorović, v slovenski projektni skupi-
ni pa sodelujemo Nejc Bobovnik, Dejan 
Cigale, Barbara Lampič, Irma Potočnik 
Slavič, Lea Rebernik in Sara Mikolič. Pri 
nekaterih aktivnostih je sodelovala tudi 
mlada raziskovalka Jasna Sitar.

Člani projektne skupine med obiskom na 
Jezerskem (foto: Sara Mikolič).

V okviru projektnega sodelovanja je 

bilo izvedenih več medsebojnih obiskov, 
ki so vključevali tako predavanja kot tudi 
obilico terenskega dela. Tako smo bili na 
obisku v Srbiji v novembru 2021 in juniju 
2022, srbski partnerji pa so obiskali Slo-
venijo decembra 2021 in novembra 2022. 
V vsebini projekta je veliko pozornosti 
namenjene zavarovanim in podeželskim 
območjem, zato je bil izbor obiskanih 
lokacij v skladu s tem. V Srbiji smo med 
drugim obiskali zavarovano območje 
Avale, narodni park Fruška gora in na-
ravni rezervat Koviljsko-petrovaradinski 
rit, v Sloveniji pa smo s srbskimi partnerji 
obiskali krajinski park Ljubljansko barje. 
Poleg tega smo opravili številne razgovo-
re z različnimi ponudniki in drugimi ak-
terji s področja razvoja turizma, npr. pred-
sednikom Združenja turističnih kmetij 
Slovenije Matijo Vimpolškom, županom 
občine Jezersko Andrejem Karničarjem, 
predstavnikoma Turizma Ljubljana Alen-
ko Soršak in mag. Mitjo Predovnikom ter 
mnogimi drugimi. 

Župan Jezerskega Andrej Karničar pri-
poveduje o razvoju turizma v občini 
(foto: Barbara Lampič).

V zvezi z vsebino bilateralnega projekta sta 
bila že pripravljena dva znanstvena članka 
(Aspects of tourism sustainability on or-
ganic farms in Slovenia ter Seasonality and 
sustainability of tourism – case study: pro-
tected mountain areas in Serbia), ki sta oba 
tik pred objavo. Pripravljamo tudi skupno 
monografsko publikacijo, ki naj bi bila pred-
vidoma dokončana v naslednjem letu.

V okviru terenskega dela na Jezerskem smo 
obiskali tudi turistično kmetijo Šenkova 
domačija, ki je med drugim nosilka znakov 

Slovenia Green Accommodation in Slove-
nia Green Cuisine (foto: Dejan Cigale).

(foto: Lea Rebernik).

Eno izmed obiskanih območij v Srbiji je 
bil naravni rezervat Koviljsko-petrova-
radinski rit, ki je zavarovan od leta 1998 
(foto: Dejan Cigale).

Nejc Bobovnik, Dejan Cigale, Barbara 
Lampič, Irma Potočnik Slavič, Lea 
Rebernik in Sara Mikolič

Novice
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Projekt Rusalka – kako približati 
vodni in obvodni prostor učencem?

Logotip projekta Rusalka.

V četrtek, 10. 11. 2022, smo sodelavci 
Oddelka za geografijo UL FF (Sara, Tajan 
in Barbara) izvedli delavnico za učitelje 
osnovnih šol na območju Lokalne akcij- 
ske skupine Suhe krajine, Temenice in 
Krke (LAS STIK). S praktičnimi gradivi 
in terensko izkušnjo želimo nadgraditi 
učne vsebine, povezane z ravnanjem z 
vodo v lokalnem okolju.
Na pobudo Občine Trebnje Oddelek za 
geografijo UL FF že nekaj let usmerja 
raziskovalno delo v Temeniško doli-
no, in sicer v okviru skupnih terenskih 
vaj magistrskih študentov modula Re-
gionalno planiranje in urbano-ruralne 
študije, študentskih nalog pri posa-
meznih predmetih ter diplomskih in 
magistrskih del. Od marca 2022 pa 
smo tudi vključeni v projekt LAS STIK 
z naslovom Rusalka (Oživitev življenja 
ob in v reki Temenici; prijavitelj Občina 
Trebnje; v izvajanju od decembra 2021 
do maja 2023). 
Namen projekta je spodbujanje raz-
ličnih aktivnosti in večje vključevan-
je lokalnega prebivalstva v varovanje 
okolja in ohranjanje narave s poudar- 
kom na vodnem in obvodnem prostoru. 
Kot pomembne deležnike v prostoru 
jih želimo opremiti z »geografskim« 
razumevanjem tega sveta. Slednje se 
začne pri otrocih, zato je poudarek na 
razvoju različnih učnih gradiv za razis-
kovanje vodnega in obvodnega prostora 
za osnovnošolce. Z nizom izobraževal-
nih in ozaveščevalnih delavnic bomo 
predstavili hidrogeografske značilnosti 
tega enkratnega kraškega sveta, vidike 
upravljanja občutljivega obvodnega 
prostora, pomembne naravne in druge 
značilnosti pokrajine, hkrati pa bomo 
s participativnim pristopom iskali 
pomembna lokalna znanja in jih vključi-
li v pripravo gradiv za vzpostavitev treh 
e-vod(e)nih izletov v porečju Temenice. 
Na izvedeni delavnici smo učiteljem 
predstavili možnost uporabe različnih 
gradiv, ki še nastajajo in bodo testno 
izvedena v okviru štirih različnih te-
matskih delavnic. Učitelji so se seznani-
li tudi z možnostjo uporabe Šolskih 
kovčkov za analizo vode. Pobudo je 

prevzel Tajan, ki je zaradi dežja terenski 
del – analizo kakovosti vode – z učitelji 
izvedel kar v razredu, na odvzetih vzor-
cih vode. Kljub preprostim analizam 
smo z učitelji v vzorcih reke Temenice 
lahko zasledili povečane vrednosti ni-
tratov, kloridov in fosfata. Delavnica je 
potekala na OŠ Trebnje, pridružili pa so 
se tudi učitelji sosednjih osnovnih šol, 
saj je razvita gradiva možno uporabiti 
tudi ob drugih vodotokih. 

V okviru projekta RUSALKA so v pripravi 
štiri izobraževalne delavnice za učence, 
da bodo lahko učitelji ozaveščali in 
poučevali o izzivih upravljanja kraškega 
vodotoka Temenice (foto: Sara Mikolič).

Sara Mikolič, Barbara Lampič, Tajan 
Trobec, Irma Potočnik Slavič 

Zaključna konferenca SocialB na 
Irskem

Logotip projekta SocialB.

V sklopu projekta SocialB (Social Busi-
ness Educational EcoSystem for Sus-
tainability and Growth) smo na pod-
lagi analize obstoječih izobraževalnih 
programov za usposabljanje socialnih 
podjetnikov razvili vsebine in uspo- 
sabljanje za razvoj kompetenc (1) 
študentov tovrstnih programov, (2) 
socialnih podjetnikov, (3) svetovalcev 
socialnih podjetnikov in (4) učiteljev 
višjih in visokošolskih programov na 
področju socialnega podjetništva. Pri-
pravili smo šest modulov s 24 učnimi 
enotami, od tega smo jih šest testirali 
v Sloveniji (glej Geografsko širino sep-
tember 2022). 
SocialB je triletni (2020–2022) pro-
jekt, financiran s strani programa 
Erasmus Knowledge Alliances, v ka-
terem je sodelovalo osem partnerjev 
iz štirih držav (Irska, Italija, Grčija, 

Slovenija), in sicer štiri višje- in vi-
sokošolske ustanove, dve socialni 
podjetji, podjetje za razvoj virtualne-
ga izobraževanja in usposabljanja ter 
razvojna agencija. Slovenska partner-
ja sta visokošolska ustanova (Univer-
za v Ljubljani – Oddelek za geografijo 
FF in Ekonomska fakulteta) in regio-
nalna razvojna agencija (Razvojna 
agencija Kozjansko).
V oktobru in novembru 2022 smo or-
ganizirali dve nacionalni delavnici, 
ki sta predstavili uporabnost gradiv 
za potrebe izobraževalnih ustanov 
in socialnih podjetnikov ter njihove-
ga podpornega okolja. Na zaključni 
mednarodni konferenci (Limerick 
na Irskem, 18. 11. 2022) smo 100 
udeležencem v hibridni obliki po-
drobno predstavili vsebine, upo-
rabnost in inovativnost programa 
za izobraževanje in usposabljanje. 
Na konferenci sta svoje izkušnje o 
pomenu programa SocialB za rast 
in razvoj socialnih podjetij zanimi-
vo predstavili dve socialni podjetji. 
Prvo s področja socialnega varstva 
starejših (Clarecare) in drugo z vidi-
ka podjetja, ki ga vodi in upravlja lo-
kalna skupnost (Croom Community 
Development Association). Dogodek 
je potekal v tednu socialnega podjet-
ništva na Irskem, zato so politiko in 
strategijo razvoja socialnega podjet-
ništva osvetlili tudi pristojni minister 
in vodja oddelka za razvoj podeželja. 
Izkušnje irske visokošolske ustanove 
pri poučevanju in usposabljanju ra-
zličnih generacij za potrebe social-
nega podjetništva pa sta predstavili 
tako gostiteljici (Technical University 
of Shannon in University of Limer-
ick) kot razvojna agencija (Ballyhou-
ra Development). Praktične izkušnje 
delovanja socialnih podjetij so lahko 
udeleženci pridobili neposredno od 
socialnih podjetnikov, ki so predstavi-
li svoja podjetja na informativno-ko-
munikacijskih stojnicah. Učne vsebine 
v štirih evropskih jezikih bodo vsem 
zainteresiranim javno dostopne na 
spletni strani. Gradivo v Moodlu vkl-
jučuje različne tematike (zgodovina, 
financiranje, rast in razvoj socialnih 
podjetij, družbene inovacije, merjenje 
družbenega učinka, trženje, različne 
veščine itd.), predstavitvene datoteke 
(PPT) ter navodila za praktično us-
posabljanje. Udeležencem so na voljo 
različne inovativne tehnike in tudi

https://socialb-erasmus.eu
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možnost za sprotno preverjanje znanja 
in razumevanja. 
Udeleženci izobraževanja in uspos-
abljanja so bili s pridobljenim znan-
jem, veščinami in kompetencami zelo 
zadovoljni. Podali pa so tudi nekat-
ere predloge, kako bi bogato gra-        
divo vključili v krajše enote ciljno 
na- ravnanega izobraževanja za potre-
be socialnega podjetništva. Celotno 
dogajanje v Sloveniji (in tudi drugih 
državah partnericah) sovpada s pro-
cesom priprave nacionalnih strategij 
za razvoj socialnega podjetništva, ki 
ga pri nas usmerja in vodi Ministrstvo 
za gospodarski razvoj in tehnologijo.  

Projektni partnerji smo predstavili ključne 
rezultate in razpoložljivo gradivo s področ-
ja rasti in razvoja socialnega podjetništva 
(foto: Sara Mikolič).

Sara Mikolič in Irma Potočnik Slavič

Prirožnost lokalnih skupnosti – 
primeri z Irske 

Dvoletno sodelovanje (marec 2022–
marec 2024) projektnih sodelavcev z 
Irske (Technical  University of Shan-
non –  TUS, B. O´Keefe RO), Portugalske 
(razvojna agencija Adrimag), Slovenije 
(Razvojna agencija Kozjansko in Oddelek 
za geografijo UL FF) in nevladne orga-
nizacije z evropske ravni (AEIDL) je us-
merjeno v preučevanje prožnosti podežel-
skih skupnosti (angl. rural community 
resilience). V partnerskih državah smo 
z anketo, intervjuji in fokusno delavni-
co preučevali dojemanje prožnosti med 
različnimi deležniki (izvajalci LEADER/
CLLD projektov, strokovnimi sodelavci 
na občinah in razvojnih agencijah, ra-
ziskovalci, razvojniki in oblikovalci raz-
vojnih politik). Pri tem smo prepozna-
li ključne ovire, s katerimi se soočajo 
podeželske skupnosti, predvsem pa 
smo iskali primere reševanja težav. 
Projekt REBOUND se izvaja po nače-
lih mehanizma Erasmus KA, ki prek 
mednarodnih mrež znanja razvija ak-

tualne učne vsebine, ki so na voljo tako 
izobraževalnim ustanovam kot drugim 
ciljnim skupinam. Partnerji bodo z na-
tančnim preučevanjem »sposobnosti za 
prilagoditev, spremembo, odziv in raz-
voj« v več študijah primera pripravili 
interaktivno gradivo, ki bo omogočalo 
e-izobraževanje in bo akreditirano na 
irski univerzi. 

Logotip projekta REBOUND. 

V sklopu drugega projektnega ses-
tanka (Ballyhoura Mountains, okrožje 
Limerick na Irskem; 14.–16. 11. 2022) 
smo tako podrobno preučili primere 
prožnosti podeželskih skupnosti. Lo-
kalna organizatorja sta v terenski ogled 
vključila lokalne podjetnike s področja 
kmetijstva (Ballyhoura Apple Farm), 
turistične proizvode in storitve (Bally-
hora Forest Homes in Adventure Trail, 
Ballyhoura Mountain Bike Trail), pod-
jetja, ki jih vodijo lokalne podeželske 
skupnosti (Glenbrohane Communi-
ty Centre in Community Shop, muzej 
Johna Fitzgeralda Kennedyja v Bruffu) 
itd. Veliko mero dolgoročne prožnosti 
izkazujejo tudi lokalne pobude: za ponovno 
odprtje podeželske osnovne šole na obrob-
nih podeželskih območjih, za delovanje 
prostorov druženja in ustvarjanja (t. i. 
»Men’s and She Shed«), jasli in vrtcev 
na podeželju. 
Predvsem je zanimivo, kako z več fi-
nančnimi shemami (LEADER/CLLD, 
nacionalni program – Rural Regener-
ation and Development Fund, donaci-
je posameznikov in podjetij) skuša-
jo ohranjati ali na novo vzpostaviti 
storitve, ukinjene zaradi odseljevanja 
in depopulacije, ki je irsko podeželje iz-
jemno močno prizadelo v 80. letih 20. 
stoletja. Zaradi izboljšane dostopnosti 
in procesa »vračanja na podeželje« so 
danes tako podeželske skupnosti kot 
njihove podporne ustanove v situaciji, 
ko pomagajo prebivalcem izoblikovati 
idejo, iskati primeren način ter sred-
stva in znanje, da bi povečali prožnost 
lokalnih skupnosti na podeželju. Zlasti 
so uspešni pri razvoju socialnega pod-
jetništva na področju trajnostne mobil-
nosti (LocalLink), inovativnih modelov 
oskrbe starejšega prebivalstva (Yarn 
Centre and Community Cafe) ter vkl-
jučevanja beguncev v delovanje lokalne 

skupnosti. Zelo poučno je, kako v prak-
si prožnost dojemajo in izvajajo z revi-
talizacijo funkcionalno razvrednotenih 
stavb (preobrazba opuščene cerkve v 
javno knjižnico, prenova zaprte gostilne 
v prostore skupnosti in svetovanja mla-
dim itd.). 
V Sloveniji smo v študije primera vklju- 
čili šest podeželskih skupnosti (Vitanje, 
Ponikva, LTO Zreče, Pivška presihajoča 
jezera, LAS loškega pogorja, LAS Zgor-
nje Savinjske in Šaleške doline). Njihove 
izkušnje glede prožnosti bomo vključi-
li v izobraževalne vsebine, ki jih bomo 
razvili (do poletja 2023) ter vključili v 
akreditirano izobraževanje (september 
2023).

Yarn centre je inovativen način sobivan-
ja ljudi z demenco in lokalnega prebival- 
stva ter odličen primer socialnega pod-
jetništva. Prilagojene bivanjske enote so 
zgradili na opuščenem zemljišču zaprte 
tovarne in danes nudijo 40 zaposlitev. 
Hkrati so vzpostavili prostor srečevanja 
lokalnih prebivalcev, ki so redni gostje 
kavarne (foto: Irma Potočnik Slavič).

Ogledali smo si več primerov podjetij, 
ki jih vodijo lokalne podeželske sku-        
pnosti.  V Glenbrohane so opuščeni pub 
spremenili v večnamenski prostor s ka-
varno, trgovinico z lokalnimi dobrota-
mi, svetovalnico za mladostnike, varstvo 
otrok, zgornji del pa oddajo kot socialno 
stanovanje (foto: Irma Potočnik Slavič).

Irma Potočnik Slavič in Sara Mikolič



Terenske vaje
Prvih ne pozabiš nikoli

Svoj prvi terenski teden so študentke in 
študenti prvih letnikov začeli v ponedel-
jek, 17. 10. 2022, s terenskimi vajami 
pri predmetih Osnove tematske kar-
tografije in Uvod v geografijo. Program 
je bil pester in večinoma povezan z ori-
entacijo in kartografijo. Osrednji del je 
potekal v Tivoliju. Tam so spoznavali 
klasično orientacijo s kompasi in kar-
tami ter se učili uporabe GNSS naprav. 
Kljub jutranji megli so bile letos vre-
menske razmere zelo ugodne in delo 
je potekalo brez težav. Tudi zavzetost 
študentk in študentov je dodala svo-
je. Pri predmetu Uvod v geografijo so 
se udeležili še predstavitve oddelčne 
knjižnice in kartografske zbirke, se-
stavni del terenskih vaj pri predmetu 
Osnove tematske kartografije pa je bil 
ogled zemljepisnega muzeja, ki ga je za-
nimivo predstavil dr. Primož Gašperič.

(foto: Boštjan Rogelj).

Nejc Bobovnik

Terenske vaje pri Ekološki geografiji
 
V torek, 18. 10. 2022, so se študentke in 
študenti 3. letnika odpravili na terenske 
vaje pri predmetu Ekološka geografija. 
Namen terenskih vaj je spoznati izbrane 
objekte okoljske in energetske infra-
strukture ter njihovo vlogo in pomen. 
Prvi postanek je bil na Centralni čistilni 
napravi Domžale-Kamnik. Napravo 
smo si ogledali v dveh skupinah in tako 
spoznali celoten sistem čiščenja odpadnih 
voda, ki je ključnega pomena za za-
gotavljanje zdravja in varovanje okolja. 
Gre za eno večjih čistilnih naprav, ki 
čisti komunalno, industrijsko in pada-
vinsko odpadno vodo z območja občin 
Domžale, Kamnik, Mengeš, Komenda, 
Trzin in Cerklje na Gorenjskem. 

(foto: Nejc Bobovnik).

Sledila je vožnja proti vzhodu in nato 
severu Slovenije do Mislinjske Dobrave, 
kjer smo obiskali Koroški regijski cen-
ter za ravnanje z odpadki (Kocerod). 
Čeprav (ali prav zaradi tega) ne spada 
med največje tovrstne centre v Sloveni-
ji, ga zaznamuje urejenost in inovativ-
nost zaposlenih. Razvijajo namreč kar 
nekaj inovativnih rešitev, ki bi ravnanje 
z odpadki izboljšale ali jih spremenile v 
koristne in ponovno uporabne materiale. 
V sejni sobi centra nas je najprej spre-
jel direktor, nato pa smo se odpravili 
na ogled centra in celotnega procesa 
ravnanja z odpadki.
Skozi sotesko Huda luknja smo se nato 
vrnili v Šaleško dolino in do Termo-
elektrarne Šoštanj. Tam so nam najprej 
predstavili pomen termoelektrarne za 
slovenski energetski sistem, nato smo 
se odpravili na ogled 6. bloka. Zaradi 
varčevanja s premogom ta v času obiska 
ni deloval, zato pa smo lahko obiskali 
tudi hladilni stolp, ki je navdušil s svojo 
mogočnostjo. Tudi sprehod po bloku je 
potekal v bolj mirnem vzdušju. Z dviga-
lom smo se povzpeli celo na vrh bloka, 
od koder se odpira izjemen razgled na 

Šaleško dolino in širšo okolico. 

(foto: Nejc Bobovnik).

(foto: Manja Jakopič).

Po končanem ogledu smo se skozi del 
Šoštanja sprehodili na Gorico nad mes-
tom, ki prav tako ponuja lep razgled 
na dolino in jezera. Tu smo nekaj časa 
posvetili prav preoblikovanju pokrajine 
in okoljskim vplivom, ki jih povzroča-
ta premogovnik in termoelektrarna. 
Pokrajina, ki je bila dolgo časa moč-
no degradirana in onesnažena, dobi-
va predvsem vedno večji rekreacijski 
pomen. Pričakovati je, da se bo ob ne-
gotovi prihodnosti rudnika in termo-
elektrarne le še krepil.

(foto: Nejc Bobovnik).

Nejc Bobovnik
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Terenske vaje
Terenske vaje pri predmetu Fizična 
geografija krasa

Pri predmetu Fizična geografija krasa 
se študenti in študentke prve stopnje 
pobližje spoznajo z delovanjem in reliefnimi 
oblikami kraškega geomorfnega siste-
ma. Zelo pomemben del fizičnogeografskih 
vsebin so terenske vaje, saj na ta način 
študenti pridejo v stik z vsebinami, o 
katerih veliko slišijo na predavanjih. Na 
teren smo se odpravili dvakrat – prvič 
na območje porečja Ljubljanice, dru-
gič pa na območje Divaškega krasa. S 
terenskimi vajami študenti nadgradijo 
svoja »geografska očala«, saj pridobijo 
znanje prepoznavanja geomorfnih oblik 
in procesov v pokrajini, s čimer lahko 
to znanje prenesejo tudi v druge veje 
geografije.
Prvi obisk terena smo s študenti 
opravili 19. 10. 2022 v porečju Lju-
bljanice. Poseben poudarek tega dne 
je bila kraška hidrologija, saj je ob-
močje globalno znano ravno zaradi hi-
drologije, ki je vzbudila že pozornost 
Valvazorja. Dan smo začeli z obiskom 
Jezerskega hrama pri Cerknici, muze-
ja o Cerkniškem jezeru, obogatenega z 
maketo Cerkniškega polja in številnimi 
drugimi elementi, kot so slike, zemljevidi 
ter ostalo. Sprejel nas je gospod Kebe, ki 
je predstavil Cerkniško polje. S pomočjo 
makete smo spoznali hidrografske cone 
krasa, ki jih delimo na vadozno, epi-
freatično in freatično cono. V neposredni 
bližini muzeja se nahajajo ponikve 
Rešeto, ki so včasih napačno opredel-
jene kot požiralniki.
Kasneje nas je pot vodila v Rakov Škocjan. 
Začeli smo z ogledom Velikega naravne-
ga mostu, kjer smo spoznavali osnovne 
naravnogeografske značilnosti območ-
ja. Ob reki Rak smo našo pot nadalje-
vali po poplavni ravnici proti samemu 
izviru. Vmes smo se ustavili pri dveh 
stranskih izvirih, ki ju imenujemo Oče-
sa. Gre za obrhe ali vokliške izvire, iz 
katerih izvira voda, ki vertikalno odteče 
v podzemlje na območju Javornikov. Pri 
izvirnem delu Raka smo si ogledali 
še Mali naravni most in dostopen del 
Zelških jam. Prav z jamo pa smo tudi 
zaključili terenski dan. Na poti pro-
ti Ljubljani smo se ustavili severno od 
Planinskega polja. V bližini se nahaja 
Vranja jama, ki se odpira na dnu velike 
udorne vrtače. Gre za vodoravno jamo 
v vadozni coni, zato ni več hidrološko 
aktivna.

Pod prelomom (foto: Petra Mali).

Po enodnevnem premoru smo se ponovno 
odpravili na teren, tokrat na Divaški kras. 
Namen tega terenskega dne je bil, da 
se predvsem spoznamo s stadiji razvo-
ja jamskih sistemov. Terenski dan se je 
pričel pri Vremski slepi dolini na stiku 
flišnih kamnin in krednega apnenca. Nato 
smo se podali v kanjon Reke. Sprva nas 
je pot vodila ob strugi po naplavni ravni-
ci, kasneje smo se postopoma vzpenjali 
po severnem pobočju kanjona, kjer smo 
med drugim prepoznali spodmol, bo-
gaz in škrapljišča. Ogled ponora Reke 
nam je onemogočil njen vodostaj, zato 
smo morali ubrati drugo pot. Severno 
od ponora najdemo suho konkavno ob-
liko Dol, po kateri smo se povzpeli do 
Betanj. Obliko smo opredelili kot staro 
dolinsko dno Reke, ko je ta v podzem-
lje odtekala severneje kot danes. Pred 
malico smo si ogledali še Malo in Veliko 
dolino, dve udornici, ki ju zaradi toka 
Reke v dnu lahko opredelimo kot kraš-
ka okna.
V Škocjanu smo s pomočjo informa-
tivnih tabel in kart morfogenetsko 
opredelili Škocjanske jame. Pot smo 
nadaljevali severneje proti Lipovim do-
linam. Gre za serijo kotanj, ki si sledijo 
v nizu. Na eni lokaciji v Lipovih dolinah 
smo identificirali sigo in konglomerat, na 
enem izmed kamnitih blokov pa smo 
našli sledi velike fasete. To so neposredni 
dokazi, da so Lipove doline speleo-
genetskega izvora. Zaradi denudacije 
površja so nekdanji podzemni prostori 
danes na površju. Takšnim podolgova-
to oblikovanim kotanjam na kraškem 
površju rečemo brezstrope jame. Dan 
smo zaključili z obiskom udornice 

Risnik. S tem smo zaključili oktobrski 
terenski teden, utrujeni, vendar polni 
novega znanja in izkušenj.

Mala in Velika dolina s Škocjanom v ozadju (foto: 
Petra Mali).

Siga v Lipovih dolinah (foto: Larisa Kosi).

Sašo Stefanovski




