
 

 
 

Spoštovana članica, spoštovani član Ljubljanskega geografskega društva, 
ponovno je čas, da vas z obvestilom spomnimo na naše spomladanske dejavnosti. Pred tem 
pa naj se malo pohvalimo – uspelo nam je povleči črto pod še eno uspešno društveno leto, ki 
smo ga uradno zaključili na januarskem občnem zboru. 
 

POVZETEK SKLEPOV OBČNEGA ZBORA LGD 2018 

V torek, 23. januarja 2018 je v prostorih Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU potekal redni 
občni zbor Ljubljanskega geografskega društva. Prisotnih je bilo 12 članov. Nadzorna in 
disciplinska komisija nista obravnavali nobenih nepravilnosti. Sprejet je bil program dela 
društva za prvi del leta 2018. Izvolili smo novega člana Izvršnega odbora, ki bo zamenjal 
Tanjo Koželj na mestu referenta za založništvo. Izvolili smo še petčlansko delegacijo za 
skupščino Zveze Geografov Slovenije v sestavi: Primož Pipan, Jernej Tiran, Igor Lipovšek, 
Matej Gabrovec in Antonija Liberšar. Zveza geografov Slovenije je pred občnim zborom 
Izvršni odbor društva obvestila o zvišanju stroškov znižane naročnine za revijo Geografski 
obzornik s 6 evrov na 7 evrov za letnik za člane društva. Občni zbor je sprejel sklep, da razliko 
1 evro na posameznega člana poravna društvo, ne da bi se zaradi tega zvišala članarina. 
 

PLAČILO ČLANARINE ZA LETO 2018 

Po sprejetem sklepu občnega zbora LGD članarina za leto 2018 ostaja enaka. Za prve člane 
znaša 29 EUR, za ostale družinske člane pa 18 EUR. Diplomanti lanskega leta plačajo 
polovično članarino, torej 14,5 EUR. Prosimo vas, da članarino poravnate najpozneje do 31. 
marca 2018. Obvestilu prilagamo tudi predizpolnjen univerzalni plačilni nalog – UPN. 
 

PREJEMANJE OBVESTIL PO ELEKTRONSKI POŠTI 

Tokratno obvestilo zaradi priloženega plačilnega naloga vsem članom pošiljamo tudi po 
navadni pošti. V kolikor ste tekom leta svoj e-naslov spremenili in zato ne dobivate več 
društvenih obvestil, vas prosimo, da nam svoj elektronski naslov posredujete v društveni 
e-nabiralnik: lgd.posta@gmail.com.  
 
Če bi nas želeli poklicati ali nam poslati elektronsko sporočilo, smo dosegljivi na društvenem 
telefonskem odzivniku in e-naslovu lgd.posta@gmail.com. 
 
tajnik: predsednik LGD: 
Tajan Trobec                                                                                                                        Primož Pipan 
              
 
Ljubljana, 21. februar 2018  
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KRATEK PREGLED OSTALIH SPOMLADANSKIH DOGODKOV 

 

 
FEBRUAR  

25. 2. Pohodna ekskurzija: od Šentlovrenca do Malih Rebrc 

27. 2. Geografski večer, mag. Katarina Trstenjak: Kako dinamična je vzhodna obala 
Gane? 

  
  
MAREC  

13. 3. (Izredni) geografski večer, dr. Primož Šterbenc: Kako razumeti vprašanje 
Palestine? 

18. 3. Pohodna ekskurzija: Od Retij do Gorenjega Jezera 

20. 3. Potopisno predavanje, Peter Žabret: Študijske, hribovske in kulturne poti po 
indijski podcelini 

  
  
APRIL  

4. 4. Kratka ekskurzija: Kaj nam sporočajo mestni grafiti? 

10. 4. Geografski večer, Miha Hlede: Vpliv geopolitičnih dejavnikov pri glasovanju na 
pesmi Evrovizije 

16. 4. 
(nov datum) 

Potopisno predavanje, Matej Ogrin: Črna gora – speča princeska Dinaridov in 
Jadrana 

21. 4. Ekskurzija: Podbrdo 

  
  
MAJ  

13. 5. Pohodna ekskurzija: Od Zagorja ob Savi do Gabrovke 

19. 5. Ekskurzija: Triglavski narodni park 

26. 5. Kratka ekskurzija: Arhitekturni sprehod po starem Bežigradu 

  
  
JUNIJ  

2. 6. Ekskurzija: Regijski park Škocjanske jame 

16. in 17. 6. Pohodna ekskurzija: Od Jezerskega do Logarske doline 

 

Obsežnejši opis posameznih dogodkov, ceno, način plačila in prijave na ekskurzije ter morebitne 
posebnosti najdete v novoletnem obvestilu, ki ste ga prejeli po klasični oziroma elektronski pošti. Vse 
informacije so dostopne tudi na društvenih spletnih straneh www.lgd-geografi.si. 

http://www.lgd-geografi.si/

