Spoštovana članica, spoštovani član Ljubljanskega geografskega društva,
Pomlad je že tu, zato je čas, da vas z obvestilom spomnimo na naše spomladanske dejavnosti. Pred tem pa naj se malo
pohvalimo – uspelo nam je pod streho spraviti še eno uspešno društveno leto, ki smo ga uradno zaključili na
januarskem občnem zboru. V prihajajočih mesecih vas v okviru društvenih dogodkov vabimo na ekskurzije, kjer bomo
obiskali Kropo in Lipniško Dolino z Radovljico, Porabje, Bistriško Pohorje in kolesarili po Tržaškem Krasu. Kratki
ekskurziji nas bosta vodili po porečju Glinščice in po poti slovenskega endemita, Fleischmanovega rebrinca. Za
ljubitelje hoje bodo na sporedu 4 pohodne ekskurzije: po zakraseli Suhi krajini, od Hrušice do Črnega vrha, po
Notranjski in Menini. Na zanimivih potopisnih predavanjih bomo izvedeli več o Gruziji in Armeniji ter o jamah na
Irskem, na geografskem večeru pa bomo govorili o kakovosti zraka v Sloveniji. Po nekajletnem premoru zopet
organiziramo prvomajsko ekskurzijo. Tokrat se bomo s priznano turistično Agencijo Oskar odpravili v Bosno in
Hercegovino.

POVZETEK SKLEPOV OBČNEGA ZBORA LGD 2019
V torek, 15. januarja 2019 je v dvorani Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
potekal redni občni zbor Ljubljanskega geografskega društva. Prisotnih je bilo 20 članov. Nadzorni odbor in
disciplinska komisija nista obravnavala nobenih nepravilnosti. Sprejet je bil program dela društva za leto 2019. Izvolili
smo tudi petčlansko delegacijo za skupščino Zveze Geografov Slovenije v sestavi: Primož Pipan, Jernej Tiran, Peter
Kumer, Igor Lipovšek, Antonija Liberšar. Izvolili smo novega predsednika društva, Jerneja Tirana, in preostale člane
izvršnega odbora, ki so: Primož Pipan, Tina Vrabič, Lucija Lapuh, Tomaž Gorenc, Peter Kumer, Kristina Glojek, Erik
Logar, Miha Klemenčič in Rok Godec.

PLAČILO ČLANARINE ZA LETO 2019
Po sprejetem sklepu občnega zbora LGD članarina za leto 2019 ostaja enaka. Za prve člane znaša 29 EUR, za ostale
družinske člane pa 18 EUR. Diplomanti in magistranti lanskega leta plačajo polovično članarino, torej 14,5 EUR.
Prosimo vas, da članarino poravnate najpozneje do 31. marca 2019. Obvestilu prilagamo tudi predizpolnjen
univerzalni plačilni nalog – UPN. Pozor, društvo ima nov transakcijski račun! Ta je odprt pri Delavski hranilnici,
številka računa pa je SI56 6100 0002 1299 316 (BIC: HDELSI22 ).

SPLOŠNA UREDBA O VARSTVU PODATKOV (GDPR)
V lanskem letu je v veljavo stopila nova Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki določa nova pravila glede varstva
osebnih podatkov. V društvu hranimo vaše osebne podatke za pošiljanje publikacij in plačilnih nalogov ter obvestil z
najavo društvenih dogodkov (predvidoma 4-krat letno). Če se želite odjaviti od prejemanja obvestil, nam to prosim
sporočite na elektronski naslov lgd.posta@gmail.com ali na društveni telefonski odzivnik (01 200 27 30).

PREJEMANJE OBVESTIL PO ELEKTRONSKI POŠTI
Že nekaj let nazaj nam je uspelo večino članov uvrstiti na listo za elektronsko prejemanje obvestil društva, s čimer smo
precej zmanjšali stroške poštnine. Če nam še niste posredovali elektronskega naslova in menite, da je dovolj, če
obvestila prejemate le v digitalni obliki, nam prosimo sporočite svoj ažurni elektronski naslov v društveni
e-nabiralnik: lgd.posta@gmail.com. Sporočite nam tudi, če ste morda svoj e-naslov spremenili. Tokratno obvestilo
zaradi priloženega plačilnega naloga vsem članom pošiljamo tudi po navadni pošti.
Dosegljivi smo na elektronskem naslovu: lgd.posta@gmail.com in društvenem telefonskem odzivniku (01 200 27 30),
če pa želite osebno stopiti v stik s katerim izmed članov izvršnega odbora, se lahko obrnete neposredno nanj.
tajnica:
Tina Vrabič

Ljubljana, 5. marec 2019

predsednik LGD:
Jernej Tiran

Kontaktne osebe društva:
član/ica Izvršnega odbora LGD
Jernej Tiran – predsednik
Primož Pipan – podpredsednik
Tina Vrabič – tajnica
Lucija Lapuh – blagajničarka
Tomaž Gorenc – referent za geografske večere
Peter Kumer – referent za ekskurzije
Erik Logar – nadomestni referent za ekskurzije
Kristina Glojek – referentka za potopisna predavanja
Miha Klemenčič – kartograf in referent za založništvo
Rok Godec – predstavnik učiteljev geografije in referent za
fotografsko delavnico

elektronski naslov
jernej.tiran@zrc-sazu.si
primoz.pipan@zrc-sazu.si
tina.vrabic@ff.uni-lj.si
lucija.lapuh@fis.unm.si
tomaz.gorenc@ff.uni-lj.si
peter.kumer@zrc-sazu.si
erik.logar@zrc-sazu.si
kristina.glojek@ff.uni-lj.si
miha.klemencic2@gmail.com

telefon
01 200 27 20
01 470 63 59
01 241 12 55

01 4706 504

rok.godec@oskaselj.si

KRATEK PREGLED SPOMLADANSKIH DOGODKOV
Obsežnejši opis posameznih dogodkov in morebitne posebnosti najdete v novoletnem obvestilu, ki ste ga konec
prejšnjega leta prejeli po klasični oziroma elektronski pošti. Vse informacije so dostopne tudi na društvenih spletnih
straneh www.lgd-geografi.si.
MAREC
10. marec; POHODNA EKSKURZIJA; Od Strug do Malih Rebrc
12. marec; GEOGRAFSKI VEČER; Dr. Griša Močnik: Kakovost zraka v Sloveniji
19. marec; POTOPISNO PREDAVANJE; Andraž Pavlič: Deželi na Kavkazu: Gruzija in Armenija
30. marec; EKSKURZIJA; Kropa z Lipniško dolino in Radovljica
APRIL
7. april; POHODNA EKSKURZIJA; Od Hrušice do Črnega Vrha
13. april; EKSKURZIJA; Porabje − onkraj Srebrnega brega
16. april; POTOPISNO PREDAVANJE; Maks Petrič in Alenka Jelen: Jamarski potep po Irski
27. april−2. maj; PRVOMAJSKA EKSKURZIJA; Bosna in Hercegovina
MAJ
12. maj; POHODNA EKSKURZIJA; Od Postojne do Gorenjega Jezera
15. maj; KRATKA EKSKURZIJA; Na naravi temelječe rešitve v porečju Glinščice
25. maj; EKSKURZIJA; Kolesarski izlet čez Kras
JUNIJ
1. junij; EKSKURZIJA; Bistriško Pohorje − rodoslovje v geografiji
9. junij; POHODNA EKSKURZIJA; Od Motnika do Gornjega Grada
12. junij; KRATKA EKSKURZIJA; Po poti Fleischmanovega rebrinca

EKSKURZIJE
25. maj 2019, K o l e s a r s k i i z l e t č e z K r a s
Vodja: Gašper Šubelj, geograf, strokovni sodelavec v Tematskem centru za vode.
Cilj: doživljanje pomladnega Tržaškega Krasa in njegovih okoljskih virov s kolesa.
Okvirna pot: Štorje – Dutovlje – Pliskovica – Brje pri Komnu – Nabrežina – Križ – Trst.
Odhod: 08:15, Parkirišče Tivoli, Ljubljana (kombi z vključenim prevozom koles).
Okvirni program: V LGD-ju obujamo tradicijo kolesarskih ekskurzij, ki so bile pred leti izvedene v okviru Društva mladih
geografov Slovenije. Tokratna destinacija bo Tržaški Kras na obeh straneh državne meje, glavna tematika pa okoljski
viri območja.
Ekskurzija je rekreativnega značaja in usmerjena v doživljanje pokrajine s kolesa. Med potjo bo dovolj časa za oddih.
Ustavili se bomo v ribiškem muzeju s pogledom na Tržaški zaliv, kjer bomo spoznali zgodbo avtohtonih slovenskih
ribičev, se ozrli v sto in več metrov globoke tisočletne kamnolome, se pogovorili s kmeti, ki kraško pokrajino izkoriščajo
sebi v prid, ter spoznali zgodbo vode, ki jo bomo pili na poti.
Tematski program bo povezovala kraška pokrajina – okoljski vir, ki je dajal navdih kraškim poetom in danes navdihuje
lokalni turizem. V pokrajini se prepletajo livade, vinogradi in gmajne, ki so spomladi še posebej očarljive in jih je
najlepše doživeti na kolesu.
Kolesarska ekskurzija se zaključi s pivom ali sladoledom v Trstu, od koder je organiziran prevoz v Ljubljano, kamor
prispemo v večernih urah.
Število mest je omejeno na 20 udeležencev!
Oprema in stopnja zahtevnosti:
1. Kolesarska trasa je dolga 50 km in se pretežno spušča, zato ne zahteva vrhunske kondicijske pripravljenosti.
Izhodišče je 350 m nad morjem, cilj na 0 m. Delno bomo sledili kolovozom in makadamskim cestam, delno pa manj
obremenjenim lokalnim asfaltiranim cestam.
2. Kolesarska ekskurzija je prirejena za ljubiteljske kolesarje z lastnim, rekreaciji namenjenim kolesom, ki so že
prevozili podobno razdaljo in/ali so solidno telesno pripravljeni in verjamejo vase! Hitrost bomo prilagodili
najpočasnejšemu udeležencu. S seboj imejte tudi vremenu prilagojena oblačila, dovolj tekočine in malico po potrebi.
3. Ekskurzijo bo spremljal profesionalni serviser koles.
4. V primeru slabega vremena ekskurzija odpade oz. je prestavljena.
5. Vsak udeleženec ekskurzije je odgovoren za svojo varnost na kolesu in v prometu. Otroci do 14. leta starosti morajo
voziti v spremstvu vsaj enega od staršev ali skrbnikov in morajo nositi kolesarsko čelado (ta je obvezna tudi za
mladostnike do 18. leta starosti).
Doplačila: vstopnina v ribiški muzej (3 EUR/osebo), kosilo (Turizem na kmetiji Ušaj, Nabrežina, 10–15 EUR/osebo).
Prijave na ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu peter.kumer@zrc-sazu.si. Ob prijavi OBVEZNO navedite
svoja ime in priimek (ter imena in priimke morebitnih drugih udeležencev, ki jih prijavljate), če ste član/ica društva
ter številko mobilnega telefona, na katerem ste dosegljivi. Finančni prispevek za ekskurzijo je 25 EUR za člane LGD
oziroma 35 EUR za nečlane. Znesek obvezno nakažite na naš nov transakcijski račun št.: SI56 6100 0002 1299 316
(BIC: HDELSI22) – Ljubljansko geografsko društvo, Gosposka 13, 1000 Ljubljana. Koda namena: OTHR. Namen
plačila: PRIIMEK IME-NAZIV EKSKURZIJE. Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče! Cena ne zajema stroškov
prehrane.
PRISPEVEK SE PORAVNA VSAJ TRI DNI PRED EKSKURZIJO. Vse več je primerov, ko se udeleženci prijavijo na
ekskurzijo, potem pa se je ne udeležijo in se od nje ne odjavijo. S tem se odžira mesto drugim in povzroči čakanje na
izhodišču (in zamudo pri izvedbi programa). Zato je Izvršni odbor društva sprejel naslednje sklepe glede prijav na
ekskurzije:
1. Plačilo za udeležbo se mora izvesti vsaj 3 dni pred ekskurzijo.
2. Odjave sprejemamo do 2 dni pred ekskurzijo (torej do četrtka, če je ekskurzija v soboto).
3. Če je odjava oddana pravočasno, lahko koristite celotno vplačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. Če odjava
ni oddana pravočasno, lahko dobropis koristite le v višini 50 % od vplačanega zneska.
4. Odhod s predvidene lokacije bo zaradi časovnih omejitev programa in zakonsko omejenega delovnega časa
voznika avtobusa ob uri, zapisani v programu. Na zamudnike ne bomo čakali.
MOŽNA JE SPREMEMBA PROGRAMA. Pridržujemo si pravico do delne spremembe programa oz. zaporedja ogledov,
seveda v smislu boljše in kakovostnejše izvedbe le-tega ali zaradi nepredvidenih dogodkov.

POHODNE EKSKURZIJE
10. marec 2019, O d S t r u g d o M a l i h R e b r c
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Struge – Ambrus – Male Rebrce.
Odhod: 8.45 (nova ura odhoda!), avtobusna postaja v Ljubljani, peron 31.
Okvirni program: Tokratni pohod nas bo vodil po zakraseli zahodni Suhi krajini. Opoldne se bomo ustavili v Ambrusu,
ki leži v kraški kotanji. Spustili se bomo v dolino Krke, ki jo bomo prečkali pri Drašči vasi ter zaključili pri gostilni na
Pajčni. Prehodili bomo približno 17 km, kar pomeni 5 in pol ur hoje. Predviden prihod okoli 18.30 ure.
Prijave na pohodne ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu peter.kumer@zrc-sazu.si. Ob prijavi OBVEZNO
navedite svoja ime in priimek (ter imena in priimke drugih morebitnih udeležencev, ki jih prijavljate), če ste član/ica
društva ter številko mobilnega telefona, na katerem ste dosegljivi. Finančni prispevek za pohodno ekskurzijo znaša
20 EUR ter vključuje prevoz in organizacijske stroške. Stalni udeleženci imajo vsak peti pohod brezplačen, vendar pa je
v tem primeru obvezna najava, da se bo koristil »bonus«. Pohodne ekskurzije so namenjene le članom in članicam
Ljubljanskega geografskega društva.
Znesek obvezno nakažite na naš nov transakcijski račun št.: SI56 6100 0002 1299 316 (BIC: HDELSI22) – Ljubljansko
geografsko društvo, Gosposka 13, 1000 Ljubljana. Koda namena: OTHR. Namen plačila: PRIIMEK IME-NAZIV
EKSKURZIJE. Prispevek se obvezno poravna vsaj tri dni pred ekskurzijo. Plačilo na dan ekskurzije ni več mogoče.
Obvezna je ustrezna pohodna obutev, udeležba je na lastno odgovornost. Udeleženci naj imajo s seboj dovolj tekočine
in malico. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

PRVOMAJSKA EKSKURZIJA
27. april – 2. maj 2019, E k s k u r z i j a v B o s n o i n H e r c e g o v i n o
Z veseljem vam sporočamo, da sta dva sestanka članov LGD glede prvomajske ekskurzije obrodila sadove.
Po intenzivnem načrtovanju je program prvomajske ekskurzije ugledal luč sveta! Odpravili se bomo v Bosno in
Hercegovino (6 dni: 27. april do 2. maj 2019). Ekskurzijo bo za nas organizirala priznana turistična agencija OSKAR. Na
agenciji so se izredno potrudili in za nas pripravili program, ki izpolnjuje naše tri zahteve: strokoven program,
geografsko vodenje in pot izven »uhojenih« turističnih poti.
Prijave zbira Agencija Oskar do 11. 3. 2019. Kontakt: Alenka Žibert: alenka.zibert@agencija-oskar.si, 05-92-29-351.
Za več informacij lahko kontaktirate naši koordinatorki:
Anja Abrahamsberg (PRVA KOORDINATORKA): anja.ab@gmail.com, 031-854-802
Biserka Jagodič (DRUGA KOORDINATORKA): biserka.jagodic@gmail.com, 041-970-504
Prijavnico in potek ekskurzije najdete na društvenih spletnih straneh: www.lgd-geografi.si.

