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Obvestilo

Modra fakulteta vabi z zanimivimi 
geografskimi vsebinami

Zdaj gre zares: geografi želimo skupaj 
z udeleženci Modre fakultete razisko-
vati Slovenijo in to na način, ki je za 
udeležence malce drugačen. Skupaj 
bomo oblikovali turistični vodnik – 
kaj več pa boste izvedeli, ko se nam 
pridružite! Več informacij boste našli 
na povezavi.

Irma Potočnik Slavič

O konfliktih na podeželju

19. 10. 2022 bo na Oddelku za 
geografijo potekalo že tradicionalno 
strokovno srečanje Mesec prostora, 
ki bo letos namenjeno konfliktom na 
podeželju. V dopoldanskem delu bo za-
nimive rezultate raziskave in izkušnje 
iz prakse predstavilo 12 govork in gov-
orcev, popoldanski del pa bo namenjen 
delavnici za študente. Vljudno vabljeni!

Irma Potočnik Slavič

https://www.uni-lj.si/alumni/modra_fakulteta/
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Posvet o kakovosti zraka: med pan-
demijo in energetsko draginjo

13. junija se je v Modri sobi Filozof-
ske fakultete odvijal Posvet o kakovo-
sti zraka, ki ga je v imenu Koalicije za 
trajnostno prometno politiko (KTPP) 
organizirala CIPRA Slovenija skupaj 
z Oddelkom za geografijo. Udeležen-
ci posveta so razpravljali o kakovosti 
zraka v času pandemije Covid-19 in 
pogled uprli tudi v bližajočo se ener-
getsko krizo. Dr. Rahela Žabkar (ARSO) 
je predstavila vpliv ukrepov zaradi 
epidemije Covid-19 na kakovost zra-
ka v Sloveniji, prof. dr. Griša Močnik 
(Univerza v Novi Gorici) je predstavil 
podatke o onesnaženju zraka z delci v 
času pandemije, o dinamiki prometnih 
obremenitev je spregovoril izr. prof. dr. 
Matej Ogrin (CIPRA Slovenija), Marjeta 
Benčina (Focus) in Tomaž Gorenc (IZO) 
sta predstavila rezultate meritev NO2 
v Ljubljani in vpliv kakovosti zraka na 
zdravje, doc. dr. Asta Gregorič (Univerza 
v Novi Gorici in Aerosol d.o.o.) je pred-
stavila podatke o spremembi emisij čr-
nega ogljika v Ljubljani med leti 2016 in 
2021, o dejanski in zaznani kakovosti 
zraka na primeru Loškega Potoka pa je 
spregovorila dr. Kristina Glojek (Uni-
verza v Novi Gorici). Podatki so pokaza-
li, da je v času strogih covidnih zaprtij 
prišlo do izboljšanja kakovosti zraka, a 
je bilo izboljšanje zgolj začasno. Spom-
ladi 2020 je bilo dušikovih oksidov 
okoli polovica manj kot leta 2019, tr-
dih delcev PM10 za 13 % manj kot leta 
2019, pri ozonu pa bistvene razlike ni 
bilo. Promet na slovenskih avtocestah 
je bil v letu 2020 nekje 70-90 % tistega 
iz leta 2019. 

(foto: Katarina Žemlja)

Finančna pomoč pri zamenjavi individ-
ualnih kurišč na trda goriva, dvig ka-
kovosti javnega potniškega prometa in 
nacionalni program gradnje železnic z 
zavezami financiranja so zgolj nekateri 

od predlogov, ki so jih podali udeležen-
ci na posvetu kot predlog ukrepov za 
ohranjanje kakovosti zraka in uspešno 
soočenje z energetsko krizo.
 
Katarina Žemlja, CIPRA Slovenija

Dijaki Gimnazije Vič na obisku v kn-
jižnici

V petek, 16. 9. 2022, so nas obiskali di-
jaki drugega letnika Gimnazije Vič, ki 
bodo pri pouku nemščine obravnavali 
Ljubljansko barje. Profesorica ga. Maša 
Novaković jih je pripeljala v dve knjižni-
ci na Filozofski fakulteti, in sicer v kn-
jižnico Oddelka za geografijo in Oddel-
ka za germanistiko. V naši knjižnici so 
se seznanili s knjižničnim protokolom 
(vpisom v knjižnico, izposojo gradiva, 
fotokopiranjem gradiva, možnostjo up-
orabe čitalnice, itd.), nato so pregleda-
li pripravljeno gradivo o Ljubljanskem 
barju. Opozorili smo jih na delo Ernsta 
Kramerja Das Laibacher Moor iz leta 
1905, katerega prevod v slovenščino 
je bil izdan leta 2018. Obe knjigi bodo 
lahko uporabljali pri pripravi in razlagi 
izrazov glede na področja, ki si jih bodo 
izbrali. V knjižnici Oddelka za german-
istiko so se seznanili z gradivom, ki jim 
bo lahko služilo pri prevajanju. Barje 
bodo spoznali tudi na terenu, nato se 
bodo pri pouku ukvarjali s terminologi-
jo o Ljubljanskem barju in jo prevajali v 
nemščino. 

(foto: Lucija Miklič Cvek)

Lucija Miklič Cvek

Kako prožne so podeželske skupnosti?

Najrazličnejše ovire, dogodki, prelom-
nice, strukturne spremembe ipd. zahte-
vajo od podeželskih skupnosti, da na njih 
odreagirajo. Reakcije pa so zelo različne: 
nekatere podeželske skupnosti se zlo-
mijo, druge se prebijajo iz ene situacije 
v drugo, tretje kljubujejo, se preko teh 

izkušenj krepijo in pripravljajo na nove 
»motnje« razvojnega  procesa. 
Zmožnosti podeželskih skupnosti, da 
so v takšnih razmerah prožne, so fokus 
mednarodnega Erasmus projekta RE-
BOUND. Dvoletno sodelovanje (marec 
2022-marec 2024) projektnih sodelavcev 
z Irske (Technical  University Shannon 
- TUS, B. O´Keefe RO), Portugalske (raz-
vojna agencija Adrimag), Slovenije (Raz-
vojna agencija Kozjansko, Oddelek za 
geografijo FF UL) in ustanove z evropske 
ravni (LDnet iz Francije) bo preučeva-
lo, kateri  gradniki so ključni pri razvoju 
podeželskih skupnosti.

Otok Valentia je ena najbolj zahodnih točk 
Irske, kjer razvojno-turistična pobuda 
temelji na muzeju svetilničarjev, muzeju 
prve telegrafske povezave med Evropo in 
Ameriko in ekomuzeju Iveragh (foto: Sara 
Mikolič).

Teoretične osnove bomo preverili na iz-
branih podeželskih območjih v državah 
partnericah in izdelali učni program (10 
kreditnih točk), ki ga bomo akreditirali na 
TU Shannon.
Na terenskem delu (junij 2022) v južnem 
delu okrožja Kerry na Irskem smo em-
pirično preučevali, kako prožne so;
- ustanove (npr. Ghaeltach – javna ustano-
va za krepitev in razvoj irskega jezika),
- gospodarske dejavnosti (turistično-raz-
vojna pobuda na otoku Valentia),
- družbene inovacije (socialno kmetijstvo 
v južnem Kerryju),
- lokalno skupnostno upravljanje 
podeželskega središča (Bru na Dromada) 
in
- okoljsko projektno pobudo (ekomuzej  
Iveragh)  in lokalno okoljsko skupino 
(BEAG v Ballinskelligsu), 
Izjemne sogovornice in sogovorniki ter 
njihovo vidno in merljivo delovanje v 
podeželski skupnosti jasno nakazujejo, 
da so bili ključnega pomena naslednji 
gradniki prožnosti: aktiviranje, strukture, 
vodenje, sodelovanje, solidarnost, inova-
tivnost in odzivnost na krizne dogodke 
(trenutno aktivno vključujejo veliko sk-
upino beguncev iz Ukrajine). 
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Od junija do oktobra 2022 bomo v šes-
tih slovenskih podeželskih skupnostih 
preučevali (e-anketa, polstrukturirani in-
tervju, fokusna skupina), kako le-te  zaz-
navajo prožnost in na kakšne načine jo 
razvijajo. Več o projektu REBOUND boste 
lahko prebrali v letošnji jeseni.

 
V okrožju Kerry sta prevladujoča kmetijst-
vo in turizem (foto: Sara Mikolič).  
 

V pogovoru s sogovorniki smo prepoznava-
li gradnike prožnosti podeželske skupnos-
ti: aktiviranje, strukture, vodenje, sodelo-
vanje, solidarnost, inovativnost, odzivnost 
na krizne dogodke idr. (foto: Sara Mikolič). 

 
To je bilo prvo srečanje partnerjev medn-
arodnega Erasmus projekta REBOUND 
(foto: Irma Potočnik Slavič). 

Sara Mikolič in Irma Potočnik Slavič

Poletna šola Sustainaware

Med 4. in 6. julijem 2022 je na Oddelku 
za geografijo potekala poletna šola Sus-
tainaware o podnebnih spremembah in 
trajnostnosti. Poletna šola je del aktiv-
nosti mednarodnega projekta Sustain-
aware, ki želi z metodami neformalnega 
izobraževanja poučiti mlade o podneb-
nih spremembah in načinih njihovega 
blaženja. Poleg Oddelka za geografijo v 

projektu sodelujejo tudi Inštitut za zdrav-
je in okolje, CliMates in Mladinska zveza 
Brez izgovora Slovenija. Dogodka so se 
udeležili udeleženci iz Slovenije in več 
tujih držav. Prav tako mednarodna je bila 
tudi zasedba predavateljev.
Uvodni dan so udeležence pozdravi-
li dekanja Filozofske fakultete, prof. dr. 
Mojca Schlamberger Brezar, predstojnik 
Oddelka za geografijo, izr. prof. dr. Simon 
Kušar, in vodja projekta Tomaž Gorenc. 
Pozdravom je sledilo spoznavanje in uvod 
v program.

(foto: Viliana Vaklinova in Tim Gregorčič)

Drug dan je otvorila izr. prof. dr. Katja 
Vintar Mally, ki je predstavila stanje in 
izzive trajnostnega razvoja v Sloveniji v 
povezavi s podnebnimi spremembami. 
Sledila je delavnica Aleksandre Khirv iz 
organizacije CEEweb for Biodiversity, 
po kosilu pa še delavnica Climate Fresk 
pod vodstvom Borisa Anića, namenjena 
predstavitvi kompleksnosti ter povezlji-
vosti podnebnih sprememb z različnimi 
vidiki naravnih in družbenih procesov na 
našem planetu. Dan so udeleženci zak-
ljučili z ogledom mesta pod vodstvom 
prof. dr. Dejana Rebernika z Oddelka za 
geografijo.
Zadnji dan se nam je na poletni šoli 
pridružil dr. Alessandro Galli iz organi-
zacije Global Footprint Network, ki je 
udeležencem predstavil ekološki odtis kot 
orodje za ozaveščanje o pritiskih člove-
kovih dejavnosti na okolje. Udeleženci so 
spoznali tako teoretično ozadje izračunov 
kot tudi praktično uporabo kalkulatorja 
ekološkega odtisa. Popoldne sta Viktor 
Jósa in Cristhian Molina iz organizacije 
CliMates za udeležence pripravila zanimi-
vo interaktivno izobraževanje, v okviru

(foto: Viliana Vaklinova in Tim Gregorčič)

katerega so se lahko preizkusili v različnih 
vlogah deležnikov, ki so del podnebnega 
procesa. S končno evalvacijo se je polet-
na šola zaključila, večina udeležencev pa 
se je v naslednjih dveh dneh udeležila še 
mednarodnega mladinskega vrha o pod-
nebnih spremembah, ki je potekal v okvi-
ru istega projekta.

(foto: Viliana Vaklinova in Tim Gregorčič)

Nejc Bobovnik

10. mednarodna poletna šola GeoReg-
Net 2022: Dediščina in regionalni raz-
voj v Srednji in Vzhodni Evropi
Krakov, Poljska, 3. 7. 2022 – 16. 7. 2022

Mednarodna polenta šola mreže Univerz 
GeoRegNet vzhodne in srednje Evrope 
postaja vse pomembnejši izobraževal-
ni dogodek za študente geografije in re-
gionalnega razvoja v srednjeevropskem 
prostoru, za izvajalce tega dvotedenskega 
izobraževanja (profesorji, ki praviloma 
prihajajo iz univerz v mreži) pa priložnost 
za izmenjavo raziskovalnih in pedagoških 
izkušenj, pristopov in pogledov na sodob-
no geografijo in geografske procese. Dal-
jše druženje omogoča vzpostavitev novih 
vezi in izmenjavo idej za nadaljnje peda-
goško in projektno sodelovanje.
Na pobudo organizatorja Jagiellonian 
University iz Krakova je bila vodilna tema 
letošnjega dvotedenskega izobraževan-
ja dediščina in regionalni razvoj. 24 štu-
dentov iz 10 držav (Poljska (3), Češka (6), 
Slovaška (1), Madžarska (1), Romunija 
(1), Kosovo (4), Črna Gora (1), Bosna in 
Hercegovina (1) Slovenija (5) in Avstrija 
(1)) je s kar 29 različnimi predavatelji in 
gosti preko predavanj, delavnic, iger, ter-
enskega dela in ekskurzij spoznavalo ra-
zlične vidike obravnave dediščine in ded-
iščinskih prostorov, njihovega ohranjanja, 
spreminjanja in predvsem vključevanja v 
regionalni in prostorski razvoj. Poligon 
za letošnje učenje in raziskovanje je bil JZ 
Poljska, širše območje Krakova, v ospred-
ju pa preobrazba zgodovinskih mest in 
pokrajin in prepoznavanje novih obrazov 
in funkcij dediščine.
Z vsebino predavanj in delavnic sta se zelo 
dobro dopolnjevali tudi obe celodnevni 
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Termoelektrarna Szombierki (Bytom) 
zaradi svojih arhitekturnih vrednosti velja 
za spomenik (foto: Lea Rebernik)

ekskurziji. Prva je bila posvečena industri-
jski dediščini Zgornje Šlezije. Ogledali smo 
si nekdanjo rudarsko stanovanjsko sosesko 
Nikiszowiec, staro 110 let, kjer so s prosto-
voljnimi aktivnostmi, sodelovanjem s pre-
bivalci in družbenim dogodki spremenili 
podobo nekdaj neprivlačne in socialno raz-
vrednotene soseske. Danes je to urejen in 
tudi turistično privlačen del mesta, kjer so 
uspeli ohraniti prvotno zasnovo delavske-
ga naselja in bogato arhitekturno dedišči-
no. Druga točka ekskurzije je bila nekdanja 
železniška postaja, ki je bila leta 2019 pren-
ovljena, v njej pa so vzpostavili knjižnico 
in večnamensko dvorano v kateri potekajo 
številni kulturni dogodki. Gre za primer ob-
nove, ki je bila zelo dobro sprejeta s strani 
majhne lokalne skupnosti, saj je v okolje 
prinesla prostor za kulturo in preživljan-
je prostega časa in vplivala na odnos pre-
bivalstva do prostora. Dan smo zaključili z 
ogledom nekdanje termoelektrarne Szom-
bierki in vožnjo po 1100-meterskem kana-
lu, nekdanjega rudniškega predora kraljice 
Luize. Osrednja tema druge celodnevna 
ekskurzije pa je bila materialna in nemate-
rialna dediščina podeželskih območij. Ogle-
dali smo si muzej na prostem Nowy Sącz, 
kjer je na 2,5 ha velikem območju prikazana 
gradnja, vsakdanje življenje in drugi vidiki 
življenja posameznih etnografskih skupin. 
Raziskovali smo rekonstrukcijo nekdanje-
ga galicijskega mesta in se spoznali s klekl-
janjem oz. bobowsko čipko, kjer za razliko 
od Idrijske čipke uporabljajo laneno nit in 
klekljajo drugačne vzorce.
Zgoščen program predavanj, delavnic, več 
kratkih in dveh enodnevnih ekskurzij so 
študenti, tudi ponoči, nadgrajevali še z last-
nim delom. Vsi so sodelovali na »natečaju« 
za najboljšo vizualno predstavitev vtisov in 

spoznanj poletne šole. Vsak udeleženec je 
preko izbranega medija (krajši film, pred-
stavitev, zgodba, risba, plakat …) pripravil 
svojo osebno zgodbo, vtis, pogled na določe-
no vsebino ali izkušnjo poletne šole. Izdelki 
slovenskih študentov so bili med najbol-
jšimi!

V Bobowi je bobowska čipka izjemno pomem-
bna dediščina in je upodobljena tudi na šte-
vilnih zgradbah (foto: Lea Rebernik).

Sodelovanje Oddelka za geografijo s pol-
jskimi geografskimi inštitucijam je že tradi-
cionalno, a v novih razmerah in ob menjavi 
generacij potrebujemo nove oblike dela in 
nova poznanstva. Tovrstna izobraževanja 
presegajo zgolj vabljena predavanja na part-
nerskih univerzah, saj z večjim angažiran-
jem in širokim naborom aktivnosti povežejo 
ljudi, njihova znanja in veščine.
Letošnje jubilejno druženje je bilo ponovno 
zelo slovensko obarvano. Poleg petih slov-
enskih študentov (4 z Oddelka za geografijo 
FF UL, en z Oddelka za geografijo FF UM) 
sva se geografske šole udeležili še Barba-
ra Lampič in Lea Rebernik. Geografsko 
obravnavo dediščine sva nadgradili s pre-

davanjem in delavnico, vezano na kulturno 
dediščino funkcionalno razvrednotenih ob-
močij in uporabo orodij za zajemanje podat-
kov na terenu. Posebej velja pohvaliti naše 
študente, ki so s svojim delom, aktivnostjo 
in odprtostjo pokazali svojo pravo geograf-
sko in človeško plat in kot skupina zelo zaz-
namovali celoten utrip 10. poletne šole na 
Poljskem.

Zaključna delavnica o priložnostih in izzivih 
kulturne dediščine in regionalnega razvoja 
(foto: Barbara Lampič).

Študentje Oddelka za geografijo FF UL in 
predavateljici (foto: M. Murzyn-Kupisz).

Barbara Lampič in Lea Rebernik

»Poletna šola v Krakovu je bila zame 
enkratna izkušnja, ki mi je omogoči-
la, da v družbi kolegov geografov in 
profesorjev geografije iz ostalih ev-
ropskih držav bolje spoznam Poljsko, 
njeno kulturo, pokrajino in ljudi, se 
naučim marsikaj novega o pomenu ter 
ohranjanju dediščine ter ob tem tudi 
ustvarim nova poznanstva in prijatel-
jstva. Menim, da so takšni dogodki ena 
izmed najboljših priložnosti, ki jih kot 
študentje geografije lahko izkoristi-
mo, predvsem zaradi pestrih aktivno-
sti, ki jih ponujajo, ter neprecenljivih 
vezi, ki jih na njih lahko ustvarimo. 
Po dveh tednih v Krakovu sem poleg 
razširitve svojega znanja o temah, ki 
smo jih obravnavali, spoznala različne 
prakse v regionalnem planiranju v os-
talih evropskih državah ter obenem 
dobila tudi veliko navdiha za nadaljn-
je raziskovanje.«

Vanja Dobrijević

»Priznam, da pred udeležitvijo CEE-
PUS poletne šole v Krakovu nisem ve-
dela, kaj točno pričakovati - šola ali 
počitnice? Izkazalo se je, da je eno z 
drugim kar kompatibilno. Mi je žal? 
Niti najmanj. Čeprav je bil šolski pro-
gram veliko bolj intenziven kot sem 
pričakovala, sem se domov vrnila 
veliko bogatejša, z novimi prijatel-
jskimi vezmi, čudovitimi spomini in 
predvsem novimi znanji s področij, 
na katerih je pri našem študijskem 
programu manj poudarka, oziro-
ma so relativno nepoznana. Po vr-
nitvi iz CEEPUS izmenjave je bil izid 
sledeč: naslednji dan sem že brskala 
po uradni strani in izbirala naslednjo 
destinacijo, ki jo bom obiskala preko 
mreže.«

Tjaša Vičič
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Najina izkušnja pilotiranja SocialB 
projekta 

Kot zvedavi študentki in družbeni 
geografinji sva se med aprilom in juni-
jem na povabilo prof. dr. Irme Potočnik 
Slavič udeležili pilotne izvedbe projekta 
SocialB, program ERASMUS. Tjaši je bil 
ob povabilu k pilotiranju termin socialno 
podjetništvo še nepoznan. Pred udeležbo 
ni vedela, kaj pričakovati, vendar je kljub 
temu izkoristila priložnost za sodelo-
vanje, saj si je želela razširiti obzorja in 
se hkrati udeležiti projekta, ki presega 
meje Slovenije in ponuja dober vpogled v 
razvitost slovenskega socialnega podjet-
ništva v primerjavi z drugimi evropskimi 
državami.  Vsaka informacija je dobrodoš-
la, torej, zakaj ne? Vesna piše magistrsko 
delo na temo družbenih inovacij, ki so 
kot eden izmed tematskih sklopov zajete 
tudi v kurikulum projekta SocialB. Ter-
mina socialno podjetništvo in družbene 
inovacije sta sicer različna, samostojna in 
predstavljata različne koncepte, vendar 
sta hkrati med seboj tudi tesno preplete-
na in se v praksi pogosto pojavljata z roko 
v roki. Tovrsten projekt je predstavljal 
priložnost za pridobivanje novih infor-
macij, preučevanje različnih vidikov že 
poznanih konceptov, sestavljanje novih 
povezav in tvorjenje novih vsebinskih 
mrež, ki jo je z veseljem izkoristila. 
Prijavljenih je bilo okoli dvajset kandida-
tov, ki so za udeležbo imeli različne mo-
tive, bodisi so bili sami socialni podjetniki, 
oziroma načrtovali vzpostavitev le-tega, 
drugi so zaposleni v socialnem podjet-
ništvu, tretji iz čiste radovednosti in zara-
di študijskih namenov. Pilotno izvedbo 
smo pričeli v aprilu 2022, ko so začeli 
predavatelji na spletno platformo Moodle 
tedensko nalagati predavanja, ki so zaje-
mala različne tematske sklope. Nekatera 
predavanja smo imeli možnost posluša-
ti tudi v realnem času preko platforme 
Zoom, po vsakem predavanju pa smo 
lahko svoje znanje preverili tudi v obliki 
krajših testov. Pri tem bi radi izpostavili, 
da smo bili preko omenjenih testov pov-
abljeni k deljenju svojega razmišljanja 
in idej tako, da smo nevede utrdili svo-
je znanje in ga povezali s prakso. Vsaka 
izmed držav, ki so izvajale usposabljanje 
ter izobraževanje (Irska, Italija, Grčija 
ter Slovenija) je pripravila in prilagodila 
paket sklopov učnih vsebin za slušatelje 
v njihovem jeziku. Pri nas smo se najprej 
seznanili z (1) zgodovino in razvojem so-
cialnega podjetništva v Evropi in v Slo-
veniji, nato je sledil (2) uvod v družbene 
inovacije, potem pa še (3)  strategije rasti 
in dolgoročna dobičkonosnost socialnih 

podjetij, (4) ocena trga in konkurenčnosti, 
(5) pridobivanje sredstev in modeli finan-
ciranja za socialna podjetja ter (6) veščine 
trženja, prodaje in mreženja. Priznava, da 
je bilo učnega gradiva glede na čas izva-
janja (med aprilom ter junijem) precej, 
a je poznavanje osnov in kompleksnosti 
delovanja socialnega podjetništva nujno 
potrebno za njegov nadaljnji razvoj, saj 
ima vedno večjo vlogo v vsakdanjem živl-
jenju ljudi v evropskih državah, Slovenijo 
pa čaka še precej dolga pot do spoznanja, 
da je pravzaprav namenjeno v dobrobit 
celotne družbe in dvigu kakovosti življen-
ja prebivalstva.       
V začetku junija je bil izveden nama (in 
verjetno še marsikomu) najljubši del pi-
lotiranja -  t. im. Junijski mozaik. Sestavljal 
ga je preplet predavanj v živo in terens-
kega dela, v sklopu katerega smo obiska-
li nekaj institucij in socialnih podjetij 
ter poleg teorije prejeli informacije tudi 
neposredno od akterjev in deležnikov, 
ki soustvarjajo socialno podjetništvo v 
Sloveniji. Pri tem smo udeleženci dobili 
priložnost, da se spoznamo in izmenja-
mo znanja, ideje. Pri delu v učilnicah smo 
bili večkrat razdeljeni v skupine. Tjaši je 
najbolj ostalo v spominu, kako smo se 
povezali in bili usklajeni  kljub temu, da 
je vsak posameznik prihajal iz popolno-
ma drugačnega okolja: tako starostne 
skupine, poklicne usmeritve kot tudi z 
različnimi izkušnjami s socialnim podjet-
ništvom. Skupina je delovala zelo poveza-
no, vedno se je našel posluh za vsakogar. 
Za angažirano in strokovno odgovorno 
delo bomo udeleženci, ki smo opravili vse 
obveznosti (vaje, praktično usposabljan-
je, poročila itd.), ob koncu leta prejeli cer-
tifikat o izobraževanju in usposabljanju s 
področja rasti in razvoja socialnega pod-
jetništva, ki ga bo izdal vodilni partner 
projekta SocialB – Technical University of 
Shannon z Irske. 
Želja po učenju se ni zaključila s koncem 
pilotne izvedbe. Da bi bogatili najino 
znanje ter spoznavanje delovanja social-
nega podjetništva v različnih delih Slo-
venije, sva se v sklopu projekta Spoint v 
septembru udeležili strokovne ekskur-
zije, ki jo je organizirala regionalna raz-
vojna agencija BSC Kranj. Obiskali smo 
nekatera socialna podjetja v Slovenski 
Bistrici in Mariboru ter bili seznanjeni z 
rezultati projekta SocioLab - kot primera 
vzpostavitve podpornega okolja za razvoj 
tovrstne oblike podjetništva.  
Za konec želiva izpostaviti, da nama, kl-
jub tesnemu urniku, ni niti najmanj žal 
za udeležbo na projektu in da sva izred-
no hvaležni za priložnost sodelovanja 
pri njegovi izvedbi. Svoje namene sva 

nedvomno dosegli, saj se o socialnem 
podjetništvu nisva veliko naučili zgolj 
od poslušanja vsebin in obiskov social-
nih podjetij, temveč tudi od udeležencev 
samih. Prepoznali sva različne vidike so-
cialnega podjetništva in njihovo praktič-
no vrednost, ustvarili kompleksne pove-
zave med samimi pojmi ter med teorijo in 
prakso, prav tako pa sva spoznali skupino 
aktivnih in ambicioznih posameznikov, ki 
želijo svoje sposobnosti udejanjiti v pro-
jektih s širšo družbeno koristjo, katerih 
rezultati se kažejo v izboljšanju kakovosti 
življenja. Če pa vas zanima še kaj več, si 
lahko ogledate e-novičnik in druge infor-
macije o projektu na povezavi.

Na terenu smo obiskali socialna podjetja: 
Center ponovne uporabe v Rogaški Slati-
ni, Etri in Zavod GOST na Banjški planoti 
(foto: Vesna Kotnik in Tjaša Vičič). 

Vesna Kotnik in Tjaša Vičič
 
Digitalna pot na lepše!

Dvodnevna delavnica (29. in 30. 8. 2022) 
je povezala 4 dijake in več sodelavcev 
našega oddelka: bibliotekarji (3), asis-
tenti (2), kartografa (2), učitelji (4), ak-
tivno sta sodelovala tudi dva študenta 
magistrskega študija.
Delavnica je bila sestavljena iz kombi-
nacije:
• predavanj: kakšni so bili turistični 
vodiči v preteklosti, kakšne so potoval 
ne navade mladih, kako uporabiti orod-
je StoryMaps;
• terenskega dela (okrog FF);

https://socialb-erasmus.eu/sl/
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• ogleda knjižnice in kartografske zbirke 
na Oddelku za geografijo;
• usposabljanja in pomoči pri izdelavi 
samostojnih StorMaps;
• predstavitve dijaških izdelkov.
S terenskim (na 500 m območju okrog 
FF) in kabinetnim delom so spoznali 
sledeči metodi:
• sodelovalno kartiranje (starost in 
funkcija stavb v neposredni bližini FF);
• StoryMaps.

Obe metodi smo uporabili pri snovan-
ju dveh e-turističnih vodičev: enega za 
Pivško, drugega pa za Ljubno, pri čemer 
so vsebine naslavljale turistične motive 
in pričakovanja tako najstnikov kot tudi 
seniorjev. 
Zanimivi dijaški predstavitvi so sprem-
ljala številna vprašanja in pohvale 
sodelavk in sodelavcev oddelka ter čla-
nov Alumni kluba geografov Univerze 
v Ljubljani (AGUL). Nadobudnim di-
jakom smo izročili vstopnice za ogled 
Muzejskih zbirk na Ljubnem  (darilo 
TIC Ljubno) in Centra o velikih zvereh 
Dina (darilo Občine Pivka) ter publik-
aciji Geomix (izdaja ga Društvo mladih 
geografov Slovenije) in Geografski ob-
zornik (v izdaji Zveze geografov Sloveni-
je). Dijaki so svoje izdelke še nadgradili 
z domačim delom in so soglašali, da se 
novice (tudi izdelek) objavi na spletni 
strani  TIC Ljubno ali TIC Pivka. 
Zbrali smo vtise dijakov. 

(foto: Lucija Miklič Cvek)

»Všeč mi je bil program, ki smo ga up-
orabljali pri delu. Vzdušje v učilnici je 
bilo sproščeno, profesorji in študenti 
pa prijazni in pripravljeni priskočiti na 
pomoč.«
»Sproščenost, nove izkušnje, uporaba 
novih “orodij” oz. aplikacij, super pred-
stavitev s strani zaposlenih in študen-
tov, prijaznost.«
»Všeč mi je bilo sestavljanje turistične-
ga vodnika.«

(foto: Franci Iskra)

»Malce me je zaskrbelo glede pred-
stavitve našega e-turističnega vodiča. 
No, pa vseeno sem se, ko smo začeli, kar 
hitro privadila. Debata s toliko profe-
sorji, njihove pohvale in tudi kritike so 
mi bile v čast.«
»Sproščeno vzdušje, dobra hrana in ve-
liko zanimivih in novih podatkov na po-
dročju geografije😊.«

Irma Potočnik Slavič

Ko pokrajina spregovori

Med aktivnostmi, s katerimi poskušamo 
na Oddelku za geografijo UL FF dijakom 
in dijakinjam približati poklic geogra-
fov in geografinj, smo v soboto, 10. 
septembra 2022, organizirali terenski 
dan, ki smo ga naslovili Ko pokrajina 
spregovori.
Dijake in dijakinje smo zaposleni na 
Oddelku za geografijo popeljali po dol-
ini reke Temenice, kjer smo spoznavali 
ključne naravno- in družbenogeograf-
ske procese ter oblike pokrajine:
• na razgledišču nad Trebnjem smo 
ugotavljali, kateri procesi so skozi 
zgodovino do danes vplivali na razvoj 
občine Trebnje;
• med terenskim delom po mestu Treb-
nje smo s pomočjo pametnih telefonov 
analizirali elemente mesta ter predlag-
ali spremembe za boljši in lepši kraj;
• s pomočjo merilnih naprav smo 
ugotavljali značilnosti lokalnega vreme-
na in posledice podnebnih sprememb;
• s preprostimi in malo bolj zahtevnimi 
merilnimi inštrumenti smo analizirali 
kakovost vode iz Temenice ter rezultate 
analiz navezali na sodobne procese v 
dolini;
• ob Temenici smo prepoznavali in-
vazivne rastline in vrednotili njihov 
vpliv v pokrajini;
• v Dobrotah Dolenjske smo dolino Te-
menice spoznali tudi skozi kulinariko;
• ob komunalni čistilni napravi Trebnje 
smo spoznali načine za čiščenje odpad-

nih voda ter razpravljali o pomenu 
čiščenja voda za kakovost vodnih virov;
• v Zijalu smo si ogledali tipične geo-
morfološke oblike in procese;
• terenski dan pa zaključili na Oddelku 
za geografijo UL FF, kjer smo dijakinjam 
in dijakom še pobliže predstavili naše 
delovanje, predvsem pa poklic geografa 
in geografinje ter študij geografije.
V dolini Temenice je pokrajina na dru-
go letošnjo septembrsko soboto zares 
spregovorila in nas nagovorila, da se tja 
zagotovo vsi še vrnemo. Pozitivni odzivi 
dijakov in dijakinj so vnovič potrdili, 
kar zaposleni na Oddelku za geografijo 
že vemo: poklic geografa in geografinje 
je res najboljši poklic!  

Geomorfološki procesi v Zijalu (foto: Mo-
jca Ilc Klun).

Merilni instrumenti za analizo vode 
(foto: Mojca Ilc Klun).

Vrednotenje posledic podnebnih spre-
memb (foto: Mojca Ilc Klun).

Mojca Ilc Klun


