
 

 
 

 
 
Spoštovana članica, spoštovani član Ljubljanskega geografskega društva, 
vročinski valovi in nevihte nas opominjajo, da smo že globoko v poletju. Preden pa tudi mi odidemo na zaslužen 
oddih iskat svoj prostor pod dežnikom ali senčnikom, vam v poletnem obvestilu postrežemo še z najavo pestre 
palete najrazličnejših društvenih dejavnosti, ki se bodo za vas odvijale to jesen. Raznolik program zagotavlja, da 
se bo za vsakega izmed vas našlo kaj zanimivega. Kot je že v navadi, se boste z nami lahko udeležili treh 
ekskurzij, ki nas bodo vodile v Lendavo, Mirnsko dolino in Železno Kaplo. Slednja bo prvič doslej literarno 
obarvana, saj se bomo podali po poteh večkrat nagrajenega romana Angel pozabe avtorice Maje Haderlap. Na 
pohodnih ekskurzijah po navidezni krožnici okrog Ljubljane, ki jo bomo sklenili prihodnjo pomlad, bomo 
spoznavali predalpski svet Kamniško-Savinjskih Alp in Jelovice. V okviru kratkih ekskurzij si bomo ogledali staro 
mestno elektrarno in prisluhnili zgodbam dreves v središču Ljubljane. Potopisna predavanja nas bodo odpeljala 
v Indijo, do Lofotov in po zahodni obali ZDA. Na geografskih večerih pa se bomo seznanili s kulturno dediščino in 
političnogeografsko problematiko Malija ter razpravljali o napovedani ukinitvi premikanja ure na poletni 
oziroma zimski čas. Za vse ljubitelje fotografije pripravljamo še fotografsko delavnico, o kateri vas naknadno 
obvestimo.  
 
 

KONTAKTNE OSEBE DRUŠTVA 

 

član/ica izvršnega odbora LGD elektronski naslov telefon 
Jernej Tiran – predsednik jernej.tiran@zrc-sazu.si 01 200 27 20 
Primož Pipan – podpredsednik primoz.pipan@zrc-sazu.si 01 470 63 59 
Tina Vrabič – tajnica tina.vrabic@ff.uni-lj.si 01 241 12 55 
Lucija Lapuh – blagajničarka lucija.lapuh@fis.unm.si  
Erik Logar – referent za ekskurzije 
Peter Kumer – nadomestni referent za ekskurzije 
Anja Abrahamsberg – referentka za geografske večere  

erik.logar@zrc-sazu.si 
peter.kumer@zrc-sazu.si 

anja.ab@gmail.com 

01 470 65 04 
 
 

Nela Halilović – referentka za kratke ekskurzije nela_halilovic@yahoo.com  
Kristina Glojek – referentka za potopisna predavanja kristina.glojek@ff.uni-lj.si  
Miha Klemenčič – kartograf in referent za založništvo miha.klemencic2@gmail.com  
Rok Godec – predstavnik učiteljev geografije in referent za 
fotografsko delavnico  

             rok.godec@oskaselj.si 
 
 

Kot opazovalka sodeluje z nami tudi Maša Adlešič, 
predstavnica Društva mladih geografov Slovenije.  

masa96.adlesic@gmail.com  

 

Če nam želite kaj sporočiti, to lahko storite tudi prek elektronske pošte (lgd.posta@gmail.com) ali 
telefonskega odzivnika (01 200 27 30). Naj vam na koncu zaželimo le še čim bolj pester, sončen in ne 
prevroč preostanek poletja in nasvidenje na jesenskih društvenih dogodkih! 
 
 

tajnica: predsednik LGD: 
Tina Vrabič                                                                                                                                      Jernej Tiran 

     
 
 
        

Ljubljana, 18. julij 2019 
 



 

 

 
SEPTEMBER 
 8. september; POHODNA EKSKURZIJA; Dr. Matej Gabrovec: Od Logarske doline do Robanovega kota 
12. september; KRATKA EKSKURZIJA; Pazi!park: Zgodbe dreves, ki niso le za les  
24. september; POTOPISNO PREDAVANJE; Matjaž Corel: Indija – Rajasthan in Ladakh 
 

OKTOBER 
5. oktober; EKSKURZIJA; Dejan Süč: Lendava, mesto pod vinogradi 
6. oktober; POHODNA EKSKURZIJA; Dr. Matej Gabrovec: Od Jezerskega do Grahovš 
10. oktober; GEOGRAFSKI VEČER; Dr. Janez Pirc: Mali: Kulturni biser zahodne Afrike ali pesek v oči v Sahari? 
15. oktober; POTOPISNO PREDAVANJE; Danijela Strle: Do Lofotov – bisera Skandinavije 
19. oktober; EKSKURZIJA; Zdravko Haderlap: Po poteh romana Angel pozabe 
 
 

NOVEMBER 
GEOGRAFSKI VEČER; Darko Trajanov; Ukinitev sezonskega premikanja ure: razlogi, ozadje in dileme (datum bo znan 
naknadno) 
10. november; POHODNA EKSKURZIJA; Dr. Matej Gabrovec:  Od Raztovke do Otoč 
12. november; POTOPISNO PREDAVANJE; Angelika Koncut Žorž in Grega Žorž: Zahodni del ZDA 
21. november; KRATKA EKSKURZIJA; Zavod Bunker: Stara mestna elektrarna 
30. november; EKSKURZIJA; Tadej Grabnar: Mirnska dolina z okolico 
 

EKSKURZIJE  

5. oktober 2019, L e n d a v a ,  m e s t o  p o d  v i n o g r a d i  
Vodja: Dejan Süč, univ. dipl. geograf in zgodovinar, doktorski študent zgodovine in raziskovalec judovstva v 
Prekmurju, predavatelj. Zaposlen kot koordinator vsebin v Knjižnici Kulturnega centra Lendava.  
Cilj: spoznavanje Lendave in bližnje okolice s poudarkom na zgodovini judovstva. 
Okvirna pot: Ljubljana – Lendava – Lendavske gorice in stolp Vinarium – Petišovci – Ljubljana. 
Odhod: 6.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.  
Okvirni program: Lendava je najvzhodnejše slovensko mesto. Njen družbeni razvoj je v veliki meri zaznamovala 
obmejna lega, ki je še danes eden ključnih dejavnikov regionalnega razvoja kraja in regije. Mesto, ki je bilo še 
pred stotimi leti del Kraljevine Ogrske, krasi svojevrstna naravnogeografska podoba z Lendavskimi goricami na 
eni strani in reko Muro na drugi. Družbenogeografski in zgodovinski razvoj mesta, ki se je pred stotimi leti 
priključilo matični domovini, sta zelo specifična; nekatere etape zgodovinskega razvoja mesta, kot na primer 
cvetoča judovska skupnost, priselitev Primorcev in Istranov po prvi svetovni vojni ali naftna industrija, so 
razmeroma nenavadne in še danes slabo raziskane. Danes je Lendava sodobno mesto na križišču mednarodnih 
poti, katerega vsakdan označujejo dvojezičnost, vinogradništvo, večkulturnost ter prehod v terciarne in 
kvartarne dejavnosti. Ogled Lendave bomo začeli z ogledom gledališke dvorane. Sledil bo obisk sinagoge, kjer se 
bomo seznanili z zgodovino mesta s poudarkom na zgodovini judovstva ter ogled stalne razstave Judovstvo 
Prekmurja. Nato se bomo sprehodili po Glavni ulici, kjer se bomo seznanili s ključnimi stavbami. Ogledali si 
bomo Muzej meščanstva, dežnikarstva in tiskarstva. Po kosilu se bomo odpravili v Lendavske gorice, kjer se 
bomo povzpeli na razgledni stolp Vinarium. Sledil bo sprehod po Lendavskih goricah, med katerim se bomo 
seznanili s temeljnimi fizično- in družbenogeografskimi posebnostmi pokrajine. Za konec si bomo ogledali še 
naftno polje v Petišovcih, izvedeli pa bomo tudi marsikaj zanimivega o Primorcih in Istranih v Prekmurju, kamor 
so se iz tedanje Italije priseljevali po prvi svetovni vojni. 
Doplačila: gledališka dvorana (2 €), sinagoga (2 €), Muzej meščanstva, dežnikarstva in tiskarstva (2 €), stolp 
Vinarium (5 €). 
Oblačila in obutev: primerna pohodna obutev.  
Zahtevnost hoje: 2 od 5.  

 

PROGRAM DEJAVNOSTI 

KRATEK PREGLED JESENSKIH DOGODKOV 

Obsežnejši opis posameznih dogodkov najdete na naslednjih straneh. Vse informacije so dostopne tudi na 
društveni spletni strani www.lgd-geografi.si. 

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


 

19. oktober 2019, P o  p o t e h  r o m a n a  M a j e  H a d e r l a p  A n g e l  p o z a b e  v  
d o l i n i  L e p e n e  p r i  Ž e l e z n i  K a p l i  
Vodja: Zdravko Haderlap, kulturni delavec. 
Cilj: kulturnozgodovinsko spoznavanje pokrajine okoli Železne Kaple z vidika zgodovine, jezika in literature. 
Okvirna pot: Ljubljana – Železna Kapla – dolina Lepene – Železna Kapla – Ljubljana. 
Odhod: 6.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.  
Okvirni program: Pot nas bo čez prelaz Jezersko vodila do Železne Kaple, kjer nas bosta v farni »Omanovi 
cerkvi« sprejela župan občine Železna Kapla Franz Jozef Smrtnik in župnik Poldej Zunder. Nato se bomo podali v 
sedemkilometrsko dolino Lepene. Obiskali bomo Lepensko šolo, kjer se je šolala pisateljica Maja Haderlap, v 
kateri je stanoval in poučeval pisatelj Florjan Lipuš ter se šolala njegova hči in pesnica Cvetka Lipuš. Pozdravil 
nas bo Willi Ošina, predsednik slovenskega prosvetnega društva Zarja. Vodnik Zdravko Haderlap nam bo podal 
uvod v pokrajino z vidika zgodovine, jezika in literature, nato pa se bomo z avtobusom zapeljali do njegove 
kmetije – Vinklnove domačije (830 m), kjer je svoje otroštvo in mladost preživela njegova sestra Maja Haderlap. 
Tu bomo začeli 6 do 7 ur dolg geografsko literarni pohod po poteh odmevnega in večkrat nagrajenega romana 
Angel pozabe, kjer se bomo s civilizacijo zopet srečali šele pri Peršmanovi domačiji (1100 m). Obiskali bomo 
ruševine domačij protagonistov zgodbe, Srednjo polico, ki je zaradi dogodkov pri slapu Kobila poleti 1942 
postala temelj današnje avstrijske republike, in izvedeli več o odnosu med Albertom Veinikom in Albertom 
Einsteinom. Od Peršmanove domačije sledi hoja (20 min) ali prevoz z avtobusom na planinsko gostilno »Pri 
Riplnu« (1230 m) na planini Luže, kjer bo pozno kosilo. 
Pogoj za udeležbo na ekskurziji je, da preberete roman Angel pozabe avtorice Maje Haderlap. Priporočljivo 
branje: Florjan Lipuš (Boštjanov let), Peter Handke (Še vedno vihar), Anton Haderlap (Graparji).  
Doplačila: Prostovoljni prispevek za ogled Peršmanove domačije, konzumacijo soka in kave. 
Oblačila in obutev: športna oblačila, primerna za gore. Obvezni so gorniški čevlji! 
Zahtevnost hoje: 3 od 5. Dejanske hoje med Vinklnovo in Peršmanovo domačijo je 3 ure, premagali bomo 350 
višinskih metrov. Razen enega kratkega odseka vzpon ni strm. S seboj imejte dovolj tekočine in malico zase za 
cel dan. 
Opomba: Ekskurzija bo izvedena tudi v primeru slabšega vremena. V primeru dežja pohod odpade. Avtobus nas 
bo zapeljal do Lepenske šole, Vinklnove in Peršmanove domačije ter Riplna.  
 

30. november 2019, M i r n s k a  d o l i n a  z  o k o l i c o  
Vodja: Tadej Grabnar, prof. geografije in zgodovine, turistični vodnik z licenco GZS in lokalni vodnik po 
Dolenjskem. 
Cilj: spoznavanje Mirnske doline z okolico. 
Okvirna pot: Ljubljana – Trebnje – Rodine pri Trebnjem – Mirna – Hom nad Šentrupertom – Mokronog – 
Žalostna gora – Šentjurij na Dolenjskem  – Ljubljana. 
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana. 
Okvirni program: Za uvod bomo v Trebnjem obiskali poslovalnico Dobrot Dolenjske, kjer so na enem mestu 
zbrani rokodelski izdelki in okusni izdelki domače dolenjske kuhinje. Sledi ogled sadjarske kmetije Uhan v 
Rodinah pri Trebnjem. Pot bomo nadaljevali proti Mirni, enem izmed dveh središč Mirnske doline, kjer se bomo 
zapeljali do vznožja mirnskega gradu, »speče lepotice«, ki jo je v veliki meri obnovil profesor na fakulteti za 
arhitekturo, dr. Marko Marin. Naslednji postanek bo v Nebesih nad Šentrupertom, lokalni razgledni točki, od 
koder seže pogled na celotno Mirnsko-Mokronoško kotlino ter vse do Gorjancev in Snežnika. Pot bomo 
nadaljevali v Mokronog, kjer se bomo sprehodili skozi staro trško jedro, ki v letošnjem letu obeležuje 730. 
obletnico svoje prve omembe. Nato si bomo peš ali z avtobusom (odvisno od vremena) ogledali še ožjo okolico 
Mokronoga. Zapeljali se bomo na bližnjo Žalostno goro, kjer se bomo ob spremstvu duhovnika sprehodili po 
poti sedmih Marijinih žalosti ter si ogledali svete stopnice in cerkev Žalostne matere božje. Po kosilu v 
najstarejši mokronoški gostilni se bomo zapeljali v vasico Šentjurij pri Mirni Peči, rojstni kraj pesnika Toneta 
Pavčka. Ogledali si bomo spominsko zbirko tega velikega dolenjskega pesnika, imenovano Pavčkov dom.  
Doplačila: cerkev Žalostne matere božje (2 €), Pavčkov dom (3 €), ogled z degustacijo na sadjarski kmetiji Uhan 
(3€).  
Oblačila in obutev: primerna pohodna obutev.  
Zahtevnost hoje: 2 od 5.  
 
 
 



 

Prijave na ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu erik.logar@zrc-sazu.si. Prosimo, da ob prijavi navedete svoje ime in 
priimek (ter imena in priimke drugih morebitnih udeležencev, ki jih prijavljate), če ste član društva ter vašo telefonsko številko, 
na kateri ste dosegljivi. Finančni prispevek za ekskurzijo je za člane LGD 25 evrov oziroma 35 evrov za nečlane. Znesek obvezno 
nakažite na transakcijski račun SI56 6100 0002 1299 316 (BIC: HDELSI22), Ljubljansko geografsko društvo, Gosposka ulica 13, 
1000 Ljubljana. Koda namena: OTHR. Namen plačila: IME EKSKURZIJE. Cena ne zajema stroškov prehrane.  Obvezna je ustrezna 
pohodna obutev, udeležba je na lastno odgovornost. Udeleženci naj poskrbijo za malico. V primeru nepredvidenih dogodkov si 
pridržujemo pravico do spremembe programa. 
 
POZOR! 
Še vedno se pojavljajo primeri, 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 (torej do srede, če je ekskurzija v soboto).  
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 iz predvidene lokacije bo zaradi časovnih omejitev programa in zakonsko omejenega delovnega časa voznika 
avtobusa ob uri, zapisani v programu. Na zamudnike ne bomo čakali. 

 
POHODNE EKSKURZIJE 

8. september 2019, O d  L o g a r s k e  d o l i n e  d o  R o b a n o v e g a  k o t a  
Okvirna pot: Logarska dolina – Strelovec – Robanov kot. 
Vodja: dr. Matej Gabrovec. 
Odhod: 7.15, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 31. 
Okvirni program: Tokrat bomo prečkali greben med dvema ledeniško preoblikovanima dolinama. Iz Logarske 
doline se bomo mimo planinske koče na Klemenči jami povzpeli na razgledni Strelovec (1764 m), od koder se 
bomo mimo samotnih kmetij spustili v Robanov kot. Prehodili bomo približno 11 km, kar pomeni slabih 6 ur 
hoje. Predvidena vrnitev okoli 20. ure. 
 

6. oktober 2019, O d  J e z e r s k e g a  d o  G r a h o v š  
Okvirna pot: Spodnje Jezersko – Štegovnik – Dom pod Storžičem. 
Vodja: dr. Matej Gabrovec. 
Odhod: 7.15, avtobusna postaja Ljubljani, peron 31. 
Okvirni program: Začeli bomo z vzponom na Štegovnik (1692 m), ki je poseben glede kamnin, zgrajen je namreč 
iz devonskih apnencev. Druga posebnost so naravna okna, skozi katera se bomo spustili. Pot skoznje je nekoliko 
zahtevnejša, v pomoč nam bodo jeklenice. Preko planine Javornik se bomo spustili do Doma pod Storžičem. 
Prehodili bomo približno 14 km, kar pomeni 7 ur hoje. Predvidena vrnitev okoli 18.30 ure. 
 

10. november 2019, O d  R a z t o v k e  d o  O t o č  
Okvirna pot: Raztovka – Vodiška planina – Otoče. 
Vodja: dr. Matej Gabrovec. 
Odhod: 7.15, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 31. 
Okvirni program: Na tej pohodni ekskurziji bomo drugič hodili po kraški planoti Jelovici. Do Vodiške planine, kjer 
bo v tamkajšnjem Partizanskem domu odmor za kosilo, se bomo gibali na višinah med 1100 in 1300 m. Spustili 
se bomo v Lipnico, od koder nas bo čakal še kratek vzpon na zakraselo savsko teraso na Srednjo Dobravo in 
kratek spust v Otoče. Prehodili bomo približno 17 km, kar pomeni 6 ur hoje. Predvidena vrnitev okoli 19.30 ure. 
 

Prijave na pohodne ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu erik.logar@zrc-sazu.si. Prosimo, da ob prijavi navedete svoje 
ime in priimek (ter imena in priimke drugih morebitnih udeležencev, ki jih prijavljate), če ste član društva ter vašo telefonsko 
številko, na kateri ste dosegljivi. Finančni prispevek za pohodno ekskurzijo je 20 evrov. Pohodne ekskurzije so namenjene le 
članom Ljubljanskega geografskega društva. Znesek obvezno nakažite na transakcijski račun SI56 6100 0002 1299 316, BIC: 
HDELSI22, Ljubljansko geografsko društvo, Gosposka ulica 13, 1000 Ljubljana. Koda namena: OTHR. Namen plačila: IME 
EKSKURZIJE. Plačilo na dan ekskurzije ni mogoče. Obvezna je ustrezna pohodna obutev, udeležba je na lastno odgovornost. 
Udeleženci naj poskrbijo za malico. 



 

 
KRATKE EKSKURZIJE 

12. september 2019, Z g o d b e  d r e v e s ,  k i  n i s o  l e  z a  l e s  
Vodstvo: Kulturno okoljsko društvo Pazi!park 
Stara, mogočna drevesa so v mestih še posebej dragocena. S svojimi velikimi krošnjami mehčajo togo grajeno 
okolje, nudijo senco, blažijo učinke hrupa in drugih oblik onesnaženja v okolju, kjer so sicer pogoji za rast 
izredno težki. Na 5 km dolgem sprehodu skozi mestno središče se bomo podrobneje spoznali z enajstimi 
izjemnimi drevesi, ki z nami vztrajajo že sto in več let. Spoznali bomo, zakaj so ta drevesa tako izjemna, kakšne 
so njihove značilnosti in resnične zgodbe, ki se za njimi skrivajo. 
Zbirno mesto: Argentinski park, 17.00 
Trajanje: 1 ura in pol 
Cena: 5 € za člane, 7 € za nečlane 
 

21. november 2019:  S t a r a  m e s t n a  e l e k t r a r n a  
Vodstvo: Zavod Bunker 
Z izgradnjo prve mestne elektrarne se je pred več kot 120 leti v Ljubljani začel proces elektrifikacije in s tem 
nagel razvoj. V 60. letih prejšnjega stoletja so proizvodnjo električne energije opustili in prostor uporabljali kot 
skladišče. Zgradba je eden redkih ohranjenih primerov industrijske arhitekture pri nas in sinonim za uspešno 
revitalizacijo, saj danes nudi prostor številnim dejavnostim, njena osrednja dvorana pa se uporablja kot oder za 
sodobno gledališče in ples. Na kratki ekskurziji nas bo vodnik popeljal po elektrarni in predstavil ključne 
zgodovinske točke, povezane z njenim delovanjem in obnovo. Predstavljen bo tudi zgodovinski razvoj Tabora in 
elektrarnino mesto v tej četrti.  
Zbirno mesto: Stara mestna elektrarna (Slomškova ulica 18), 17.00 
Trajanje: 1 ura in pol 
Cena: 5 € za člane, 7 € za nečlane 
 

Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo na elektronski naslov: nela_halilovic@yahoo.com. Pri prijavi navedite svoje ime, priimek 
in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Finančni prispevek poravnate pri referentki pred začetkom ekskurzije. V primeru 
nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa. 
 

 
POTOPISNA PREDAVANJA 

24. september 2019, Matjaž Corel: I n d i j a  –  R a j a s t h a n  i n  L a d a k h  
Matjaž Corel, fotograf in popotnik, se je skupaj z ženo in sedemletnikom podal na večtedensko avanturo po 
Ladakhu in Rajasthanu, deželah, ki bi si težko bili bolj različni. Če je Ladakh sinonim za fantastično gorsko 
pokrajino s smaragdnimi rekami in visokogorskimi jezeri, je Rajasthan njegovo popolno nasprotje. Milijonska 
starodavna mesta, polna življenja, hrupa in neverjetno pisanih barv. Pokrajine s fantastičnimi trdnjavami, 
skrivnostnimi templji in največjim kameljim sejmom na svetu. A obe deželi imata tudi nekaj skupnega – 
preproste, ljubeznive in nasmejane ljudi, zaradi katerih bo Indija ostala v njihovem spominu vedno zapisana s 
posebnimi črkami. 
 

15. oktober 2019, Danijela Strle: D o  L o f o t o v  –  b i s e r a  S k a n d i n a v i j e   
Na potopisnem predavanju bo z obilo fotografij predstavljena pot z avtomobilom iz Slovenije po Skandinaviji, 
vse do Lofotov. S poudarkom na fizičnogeografskih značilnostih si bomo pogledali tudi nekaj pomembnejših 
mest na poti, kot so Kopenhagen, Oslo, Trondheim, Umeå in Stockholm, a še pomembneje – skrite kotičke 
neokrnjene in divje narave Norveške in Švedske. Glavna tema predavanja pa bodo Lofoti, otočje, kjer se za 
relativno visokimi vrhovi skrivajo prostrane, neposeljene peščene plaže, ki ob polnočnem soncu zares zažarijo. 

 
 
 
 



 

12. november 2019, Angelika Koncut Žorž in Grega Žorž: Z a h o d n i  d e l  Z D A   
Zahodni del celinskih ZDA sva prepotovala v dveh poletnih izletih v lastni režiji. Cilj je bil videti čim več narodnih 
parkov in lokacij, ki so v fotografskih vodnikih praktično vse od izuma te tehnologije. Obiskala sva puščave juga,  
doline Kalifornije, Sierro Nevado, Veliko kotlino, Escalante, Koloradsko planoto, osrednji in severni del Skalnega 
gorovja ter se ob kanadski meji odpravila preko goratih parkov proti obali Tihega oceana. Poleg vseh naravnih 
znamenitosti nisva pozabila na sledi slovenske skupnosti v ZDA, ki je v Skalnem gorovju našla nadomestilo za 
domače vrhove. Milijonska mesta zahoda so pravo nasprotje redko poseljenemu podeželju – ponesreči ali 
namenoma sva obiskala večino – od San Diega na jugu do Seattla na severu. 
 

Potopisna predavanja so o b  1 9 .  u r i  v  d v o r a n i  Z e m l j e p i s n e g a  m u z e j a  G I A M  Z R C  S A Z U  n a  
G o s p o s k i  u l i c i  1 6  v  L j u b l j a n i , štirikrat spomladi in trikrat jeseni. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.  

 

GEOGRAFSKI VEČERI 

10. oktober 2019, dr. Janez Pirc, Inštitut za narodnostna vprašanja:  
M a l i :  k u l t u r n i  b i s e r  z a h o d n e  A f r i k e  a l i  p e s e k  v  o č i  v  S a h a r i ?  
Mali je država z izrednim kulturno-zgodovinskim bogastvom, območje velikih fizičnogeografskih skrajnosti ter 
gospodarske marginalizacije. Pred desetletjem so bili prispevki poročevalcev iz te države še objavljeni na 
barvnih straneh popotniških revij, v  zadnjih letih pa govorijo predvsem o oboroženih spopadih, ki so medijsko 
slabo pokriti in informacijsko skopi. Na predavanju bo poudarek na prispevkih malijske bogate kulturne in 
zgodovinske dediščine na regionalni in globalni ravni. Predstavljeni bodo vzroki, ki so pripeljali do tega, da je 
severna polovica države danes območje velike nestabilnosti in lokalnih oboroženih konfliktov. Mali je tudi šolski 
primer, kako mednarodna politična brezbrižnost dopušča, da segrevanje ozračja in politični interesi močno 
vplivajo na spremembe na tako obsežnem območju, kar ima širše negativne posledice v tem delu sveta. V tem 
okviru se bomo dotaknili še notranjih in mednarodnih migracij, s katerimi se ta revna afriška država sooča.  
 

november 2019, Darko Trajanov, Ministrstvo za infrastrukturo: U k i n i t e v  s e z o n s k e g a  
p r e m i k a n j a  u r e :  r a z l o g i ,  o z a d j e  i n  d i l e m e   
O ukinitvi sezonskega premika urinih kazalcev se razpravlja že kar nekaj časa. Ali je Evropa pripravljena na ta 
korak? Na predavanju bomo predstavili razloge, s katerimi je Evropska komisija utemeljila predlog ukinitve 
sezonskega premikanja ure, kakšne cilje zasleduje predlog, kakšni so bili odzivi nanj v Svetu EU in v Evropskem 
parlamentu ter kakšno je stanje obravnave predloga. V času predstavitve, novembra, se bo finsko predsedstvo 
Sveta EU že bližalo koncu, imeli bomo tudi novo sestavo Evropske komisije, zato bo že dokaj jasno, kaj se bo s 
predlogom direktive zgodilo. Finska je bila namreč ena od najglasnejših podpornic ukinitve sezonskega 
premikanja ure v EU, vendar je po aprilskih volitvah prišlo do spremembe vlade. 
 

Geografski večeri so o b  1 9 .  u r i  v  d v o r a n i  Z e m l j e p i s n e g a  m u z e j a  G I A M  Z R C  S A Z U  n a  G o s p o s k i  
u l i c i  1 6  v  L j u b l j a n i ,  dvakrat spomladi in dvakrat jeseni. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.  

 


