Spoštovana članica, spoštovani član Ljubljanskega geografskega društva,
božično-novoletno praznično vzdušje nas je že dodobra preželo in ne preostane nam drugega, kot da se
poveselimo v iztekajočem se letu ter polni optimizma dočakamo novega, kot vedno, še boljšega.
Novo leto pa nam prinaša tudi pester in zanimiv društven program s številnimi zimskimi in pomladanskimi
dogodki. Prepričani smo, da bodo pritegnili vašo pozornost in da se jih boste z veseljem udeleževali. Sobotne
ekskurzije nas bodo vodile v Podbrdo, Triglavski narodni park in Regijski park Škocjanske jame. V okviru
pohodnih ekskurzij bomo nadaljevali pot po navidezni krožnici okoli Ljubljane, začenši z ekskurzijo od
Šentlovrenca do Malih Rebrc, v prihodnjih treh terminih pa bomo nadaljevali na trasah od Retij do Gorenjega
Jezera, od Zagorja ob Savi do Gabrovke in od Jezerskega do Logarske doline. Kratki ekskurziji bosta poskušali
osvetliti sporočilno noto zmesi poulične umetnosti in grafitov v Ljubljani ter prikazati arhitekturne značilnosti in
preobrazbo starega Bežigrada. Geografska večera bosta na temo problematike obalne erozije v Gani in vpliva
geopolitičnih dejavnikov pri glasovanju na pesmi Evrovizije. Potopisna predavanja pa nas bodo popeljala v
Namibijo, na Indijsko podcelino, v Črno goro in na Islandijo.
Prihajajoči društveni dogodki so objavljeni tudi na naši spletni strani: www.lgd-geografi.si. Elektronski različici
tega obvestila pripenjamo še e-koledar prihajajočih LGD dogodkov, ki ga ravno tako najdete na naši spletni
strani.
Obvestilu prilagamo vabilo na redni občni zbor LGD, ki bo v torek, 23. januarja 2018 ob 16.30 v dvorani
Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU na Gosposki ulici 16 v Ljubljani.
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:
Kontaktne osebe društva:
član/ica izvršnega odbora LGD
Primož Pipan – predsednik
Tajan Trobec – tajnik
Lucija Lapuh – blagajničarka
Tomaž Gorenc – referent za geografske večere
Peter Kumer – referent za ekskurzije in pohodne ekskurzije
Kristina Glojek – referentka za potopisna predavanja
Jernej Tiran – referent za kratke ekskurzije
Tanja Koželj – kartografinja in referentka za založništvo
Rok Godec – predstavnik učiteljev geografije in referent za fotografsko delavnico

elektronski naslov

telefon

primoz.pipan@zrc-sazu.si
tajan.trobec@ff.uni-lj.si
lucija.lapuh@fis.unm.si
tomaz.gorenc@ff.uni-lj.si
peter.kumer@zrc-sazu.si
kristina.glojek@ff.uni-lj.si
jernej.tiran@zrc-sazu.si
tanja.kozelj@ff.uni-lj.si
rok.godec@oskaselj.si

01 470 63 59
01 241 12 42
01 241 12 42
01 470 63 70
01 200 27 14
01 200 27 20
01 241 12 54

Kot opazovalka sodeluje z nami tudi predstavnica Društva mladih geografov Slovenije Maša Jančič (masa.jancic@gmail.com).

Dovolite nam, da vam zaželimo prijetne praznične dni in vse dobro v prihajajočem letu 2018! Pozabite na
vsakodnevne skrbi, pomislite nase in na svoje bližnje ter se prepustite vrtincu novoletnih sladkosti!

tajnik:
Tajan Trobec
Ljubljana, 28. december 2017

predsednik LGD:
Primož Pipan

PROGRAM DOGODKOV LJUBLJANSKEGA GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA
GEOGRAFSKI VEČERI
27. februar 2018 (NOV DATUM!), mag. Katarina Trstenjak: K a k o
vzhodna obala Gane?

dinamična

je

Vzhodna obala Gane, te zahodnoafriške države, je od 20. stoletja izpostavljena močnim obalnim procesom,
predvsem eroziji. Domneva se, da je erozijo še pospešila izgradnja jezu na Volti, ko je bila prekinjena pot
sedimentov do morja. V šestmesečni raziskavi na območju Kete v Gani je Katarina Trstenjak raziskovala lokalna
videnja obalnih sprememb in jih povezala z znanstvenimi opazovanji tega dinamičnega območja. V raziskavi je
bil za opazovanje obalnih sprememb uporabljen tudi brezpilotni zrakoplov ali dron. Opravljeno je bilo tudi
redno merjenje obalne črte za merjenje kratkotrajnih sprememb, ki je pokazalo sezonskost akumulacije, o
kateri so govorili tudi domačini v intervjujih. Hkrati se je pokazalo, da erozija na območju valobranov še zmeraj
poteka. Pogovori z domačini so pokazali močno vpletenost vere v razumevanje naravnih pojavov in močan vpliv
obalnih sprememb na njihovo vsakdanje življenje. Katarina je bila priča tudi enkratnemu dogodku, ko je morje v
enem popoldnevu odplaknilo okrog 50 hiš.

13. marec 2018, dr. Primož Šterbenc: K a k o r a z u m e t i v p r a š a n j e P a l e s t i n e ?
(NOVO – IZREDNI GEOGRAFSKI VEČER!)
Nedavno je ameriški predsednik Donald Trump razglasil, da bodo ZDA celotni Jeruzalem priznale kot glavno
mesto Izraela ter vanj preselile svoje veleposlaništvo. Tega dejanja ni mogoče ustrezno razumeti brez celovitega
poznavanja zgodovinskih, religijskih, mednarodnopravnih in političnih vidikov izraelsko-palestinskega spora. Ob
tem je treba tudi problematizirati oz. zanikati nekatere »konvencionalne resnice«, povezane predvsem s
formativnimi dogodki spora (1947-1949) in pa z »mirovnim procesom«, ki je še vedno konstrukt, ki diskurzivno
prevladuje v mednarodni politični skupnosti. Brez tovrstnega dekonstruiranja ni mogoče ustrezno ocenjevati
razprave o priznanju Palestine, ki je v zadnjih mesecih precej intenzivno prisotna v slovenskem političnem
prostoru. Ne nazadnje se je nujno zavedati vpliva izraelsko-palestinskega spora na možnost rekrutiranja v vrste
ultraradikalnih islamističnih organizacij.

10. april 2018, Miha Hlede: V p l i v
glasovanju na pesmi Evrovizije

geopolitičnih

dejavnikov

pri

Lizbona je leta 2017 gostila pesem Evrovizije, odmevno glasbeno-televizijsko tekmovanje evropskih radijskih in
televizijskih hiš, ki pred televizijske zaslone vsako leto privabi na milijone gledalcev. Čeprav gre za razvedrilno
prireditev, ta v sebi skriva niz kompleksnih geopolitičnih povezav, ki so nastale v bogati evropski zgodovini in po
mnenju nekaterih tujih raziskovalcev vodijo v politično pristranskost pri glasovanju. To sicer ne preseneča, saj je
bila prireditev že izvorno zasnovana kot platforma za promocijo enotnosti v povojno razdeljeni Evropi, ki so jo
želeli znova združiti prav z glasbo. Zakaj Grčija od Cipra skoraj vsakič prejme najvišje število točk, Ciper pa ji jih
ravno toliko vrne? Je naključje, da večina glasov nordijskih držav ostane na severu? Kako to, da na pesmi
Evrovizije sodeluje tudi Izrael, čeprav sploh ne leži na evropski celini? Ali ni zanimivo, da si sosednji državi
Armenija in Azerbajdžan nikdar ne podelita niti ene točke? In zakaj Sloveniji na tem izboru še nikoli ni uspelo
zmagati? Čeprav je zveza EBU, organizatorka pesmi Evrovizije, v zadnjem desetletju z različnimi načini skušala
omejiti pristranskost pri glasovanju, ki se ga na splošno označuje za medsosedsko, so ta vprašanja še vedno
aktualna. Na geografskem večeru bo predstavljena analiza rezultatov glasovanja na pesmi Evrovizije v obdobju
med letoma 2014 in 2016, s katero je predavatelj ugotavljal, zakaj pri glasovanju lahko prihaja do pristranskosti,
v kolikšni meri se ta pojavlja na ravni telefonskega glasovanja in glasovanja strokovnih komisij ter na kakšen
način na to vplivajo geopolitični dejavniki.
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 v spomladanskem in dvakrat v jesenskem obdobju. Zaradi nepredvidenih
dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

EKSKURZIJE
21. april 2018, P o d b r d o
Vodja: Grega Žorž, mag. geog., Direktorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo RS.
Cilj: Spoznavanje območja Podbrda, zgodovinske dediščine, nastajanja zgodovinske rapalske poti v sklopu LAS,
razvojnih turističnih potencialov, možnosti rekreacije in turizma na prostem, kulinarike, nosilne zmogljivosti in
potenciala turnega kolesarjenja.
Okvirna pot: Ljubljana – Podbrdo – Petrovo Brdo – Podbrdo – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.
Okvirni program: Pot bomo začeli z jutranjo kavo v Podbrdu, kjer nam bodo v TIC Podbrdo predstavili svojo
ponudbo, poslanstvo, obstoječe projekte in športne dejavnosti v okolici Podbrda. Naš cilj je prehoditi
zgodovinsko tematsko pot v nastajanju ter tako spoznati bogato zgodovino medvojnega obdobja na tem
območju. Pot bomo pričeli pri TIC Podbrdo, kjer si bomo ogledali staro vaško jedro ter spoznali nekdanje
vojaške, polvojaške in železničarske zgradbe ter njihovo usodo po drugi svetovni vojni. Pot bomo navkreber
(500 metrov višinske razlike, ura in pol vzpona) nadaljevali do Robarjevega griča, si ogledali njegova obrambna
dela, razgledišče proti Petrovem Brdu ter nadaljevali pot mimo nekdanjega maloobmejnega prehoda proti
Petrovem Brdu. Še pred njim si bomo ogledali eno izmed najbolj ohranjenih podzemnih obrambnih del Alpskega
zidu pri nas. Na Petrovem Brdu bo pri tamkajšnjem planinskem domu krajši odmor, zatem pa ogled nekdanjih
finančnih in miličniških zgradb ter enourni spust nazaj do izhodišča po stari okrajni cesti, ki je bila zgrajena za
potrebe gradnje železniške proge ter do druge svetovne vojne večkrat prenovljena. Po povratku na izhodišče bo
sledil odhod proti Ljubljani.
Oblačila in obutev: Vremenu prilagojena športna oblačila in obutev, primerna za nekajurno hojo po urejenih
poteh. S seboj imejte dovolj tekočine in hrane. Pot je v celoti speljana po urejenih poteh. Del poti je tudi vzpon
od Pobrda do Robarjevega griča, a je pot speljana po gozdni cesti in nekdanji mulatjeri z blagim naklonom, zato
ne povzroča večjega fizičnega napora.

19. maj 2018, T r i g l a v s k i n a r o d n i p a r k (NOV PROGRAM!)
Vodja: mag. Renata Mavri, univ. dipl. geog.–soc. kult., Društvo za trajnostno rast, društvo za turizem,
izobraževanje in osebnostni razvoj.
Cilj: Spoznavanje zavarovanega območja, možnosti rekreacije in turizma na prostem, kulinarike, izzivov z nosilno
zmogljivostjo in zakonodajo.
Okvirna pot: Ljubljana – Bled – Bohinj – Ukanc – Stara Fužina – Srednja vas – Gorjuše – Pokljuka – Bled –
Ljubljana..
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.
Okvirni program: V Ribčevem Lazu ob Bohinjskem jezeru, si bomo ob prvi degustaciji privoščili jutranjo kavo.
Lastniki športne agencije bodo predstavili svoje izkušnje glede ponudbe in izvajanja različnih oblik rekreacije na
prostem v Triglavskem narodnem parku z vidika njihove nosilne zmogljivosti. Izvedeli bomo, s katerimi težavami
se soočajo v polni turistični sezoni, ko jim zaradi povečanega števila rekreativcev, ki si želijo njihovih storitev,
primanjkuje kakovostnih športnih inštruktorjev, kar vpliva tudi na manjšo varnost njihovih gostov. Izvedeli
bomo, katere omejitve jim postavlja zakonodaja, na drugi strani pa nedoslednosti upravljavca Triglavskega
narodnega parka pri izvajanju množičnih športnih prireditev. Pot bomo nadaljevali do Ukanca, od koder se
bomo sprehodili po Zlatorogovi pravljični deželi in naprej po pohodniški poti ob severni strani jezera do
Fužinarskega zaliva. Nato bomo nadaljevali pot proti Stari Fužini (2 uri hoje). Sledita postanek in oddih (pol ure).
Imeli boste možnost malice tudi v bližnji gostilni. Po postanku si bomo ogledali Planšarski muzej, ki opisuje način
življenja in delo Bohinjcev v preteklosti (planšarstvo) ter nam razkriva, kdo so pravzaprav „pravi upravljavci“
zavarovanega območja. Pogovorili se bomo z domačini o njihovem stališču do turizma in rekreacije na prostem
ter o njihovem odnosu do trenutne zakonodaje na območju Bohinja v Triglavskem narodnem parku. Z
avtobusom se bomo odpeljali na ogled Bohinjske sirarne, kjer bomo spoznali postopek izdelovanja bohinjskega
sira in njegovega zorenja. Manjša degustacija domačega sira in možnost nakupa. Pot bomo nadaljevali do
turistične kmetije Ročnjek v Gorjušah, kjer bo svoje izkušnje predstavil lastnik turistične kmetije. Sledita oddih in
kosilo. Po kosilu nam bodo domačini v Gorjušah predstavili problematiko vikendaštva v Gorjušah, kar si bomo
skupaj ogledali na terenu. Pot bomo nadaljevali čez Pokljuko. Na poti si bomo ogledali še primer visokega barja
na Pokljuki (barje Goreljek), ki je zaradi nakopičene organske mase dvignjeno nad površino talne vode in glede

vode odvisno le od padavin (pol ure hoje). Od tod se bomo odpeljali čez pokljuško planoto do Bleda in se v
večernih urah vrnili v Ljubljano.
Doplačilo (okvirna cena): degustacija bohinjske zaseke (1,5 €), ogled Planšarskega muzeja (3 €), tradicionalna
bohinjska enolončnica (telečja obara s koruznimi žganci ali bohinjski ajdovi krapi s skuto) s sladico na turistični
kmetiji (12 €).
Oblačila in obutev: Vremenu prilagojena športna oblačila in obutev, primerna za hojo. S seboj imejte dovolj
tekočine in malico po potrebi.

2. junij 2018, R e g i j s k i p a r k Š k o c j a n s k e j a m e
Vodja: dr. Maja Topole, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU.
Cilj: Spoznavanje naravne in kulturne dediščine Regijskega parka Škocjanske jame s poudarkom na bio- in
geodiverziteti območja ter na regionalni geografiji.
Okvirna pot: Ljubljana – Divača – Kačiče – Pared – Matavun – Vremski Britof – Pivka – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.
Okvirni program: Regijski park Škocjanske jame je območje izjemne bio- in geodiverzitete, ki se pojavljata na eni
strani kot učinek stika med nekarbonatnimi in karbonatnimi kamninami (kontaktni kras), na drugi strani pa
mešanja sredozemskih in celinskih zračnih mas oz. tukajšnjega burnega vremenskega dogajanja. Tu opažamo
eno največjih zgostitev najrazličnejših naravnih in kulturnih vrednot v Sloveniji – geoloških, geomorfoloških,
hidroloških, klimatskih, pedoloških, bioloških, kulturno-zgodovinskih (arheoloških, umetnostnih, verskih,
mitoloških, estetskih), zaradi česar je bilo območje leta 1986 kot prvo v Sloveniji vpisano na seznam UNESCO-ve
svetovne dediščine. Leta 1999 je bilo podzemno kraško mokrišče vpisano tudi na seznam svetovno pomembnih
mokrišč Ramsarske konvencije, na prehodu v novo tisočletje je park postal del Mreže zavarovanih območij v
Alpah (Europarc), 2004 pa je bil vpisan še v mrežo območij MAB kot biosferno območje Kras. Spoznali bomo
mnoge od teh vrednot (suhi kraški travnik, udornice, brezstrope jame, podzemne jame, kanjon in ponor reke
Reke ter življenje v njih, ledenico v Paredu, kraško arhitekturo in naselja, kale, lokve, vodnjake, suhozide,
gradišča, nekdanja jamska bivališča in svetišča) ter se seznanili z nekdanjim in sedanjim načinom življenja
Kraševcev. Domačijo Belajevih, ki je Kras v malem in zakladnica evropskih zelišč, bo predstavila lastnica
Andrejka Cerkvenik, geomorfološke posebnosti pa eden od krasoslovcev. Podali se bomo tudi ob Reki v
podzemlje v manj znani del Škocjanskih jam, ki je bil najprej odkrit.
Doplačila (okvirna cena): Obisk Domačije Belajevih z degustacijo in vodenje od Kačič v Matavun (7 €), kosilo (8
€), vstopnina v Škocjanske jame (12,5 €, upokojenci in študenti 9 €, otroci do 9 let 6,5 €).
Potrebna oprema: Vremenu prilagojena športna oblačila, pokrivalo za zaščito pred soncem in pohodna obutev
za okrog 6 km poti. S seboj imejte dovolj tekočine in kak prigrizek, saj bo kosilo po izhodu iz jame, torej med
15.30 in 16.00.
Prijave na ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu peter.kumer@zrc-sazu.si. Ob prijavi OBVEZNO navedite svoje ime s
priimkom (in imena in priimke drugih morebitnih udeležencev, ki jih prijavljate), če ste član društva ter telefonsko številko
svojega mobilnega telefona, na katerega boste dosegljivi. Finančni prispevek za ekskurzijo znaša za člane LGD 25 € oziroma
35 € za nečlane. Znesek v delovnem tednu pred ekskurzijo obvezno nakažite na transakcijski račun št.: SI56 0201 0009 2471
715 (BIC: LJBASI2X) - 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.
POZOR! DRUŠTVO NI TURISTIČNA AGENCIJA. Referenti društva smo prostovoljci, ki znaten del prostega časa namenimo pripravi
društvenih dejavnosti, npr. ekskurzij. V nasprotju z izleti in potovanji, ki jih organizirajo turistične agencije, so društvene
ekskurzije edinstvene, saj so praviloma izvedene le enkrat (v izbran del Slovenije ali sosednjih pokrajin) in se ne ponavljajo.
Vodje ekskurzij so strokovnjaki z bolj ali manj razvitimi vodniškimi veščinami. Ker so ekskurzije izobraževalne narave, vsi
udeleženci aktivno sodelujejo pri izvedbi programa in si prizadevajo za uspešno izvedbo tako vsebinskega kot tehničnega dela.
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 plačilo kot dobropis za prihodnjo ekskurzijo. Če odjava ni oddana
pravočasno, lahko dobropis koristite le v višini 50 % od plačanega 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
želji po boljši in kakovostnejši izvedbi ali zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin.

POHODNE EKSKURZIJE
25. februar 2018, O d Š e n t l o v r e n c a d o M a l i h R e b r c
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Šentlovrenc – Šumberk – Male Rebrce.
Odhod: 7.35, železniška postaja v Ljubljani, tir 1.
Okvirni program: Hodili bomo po zakraseli Suhi krajini: začeli bomo v Dolenjskem podolju in zaključili v dolini
Krke. Avtocesto bomo prečkali na Medvedjeku, najvišjo točko bomo dosegli pri razvalinah gradu Šumberk,
zaključili pa bomo pri gostilni na Pajčni. Prehodili bomo približno 17 km, kar pomeni slabih 6 ur hoje.

18. marec 2018, O d R e t i j d o G o r e n j e g a J e z e r a
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Retje – Lož – Gorenje Jezero.
Odhod: 8.00, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 30.
Okvirni program: Pot nas bo vodila od Loškega potoka preko Loške doline do Cerkniškega polja. Prvi del poti nas
bo iz Retijske uvale vodil skozi obsežne gozdove pod Racno goro, skozi Knežjo Njivo se bomo spuščali proti Ložu
in se povzpeli na Pusti grad. Popoldne se bomo povzpeli v Klance in spustili do Gorenjega Jezera. Prehodili bomo
približno 17 km, kar pomeni slabih 6 ur hoje.

13. maj 2018, O d Z a g o r j a o b S a v i d o G a b r o v k e
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Zagorje ob Savi – Velika Preska – Gabrovka.
Odhod: 7.40, železniška postaja v Ljubljani, tir 11.
Okvirni program: Iz doline Save se bomo zelo strmo povzpeli po ozki stezici na Grašico, od koder je lep razgled
na Zagorje in okoliške hribe. V nadaljevanju bomo hodili po slemenih in planotah Posavskega hribovja, ves čas
na višini okoli 700 m, na koncu pa se bomo med vinogradi na Moravški Gori spustili v Gabrovko. Prehodili bomo
približno 19 km, kar pomeni 7 ur hoje.

16.–17. junij 2018, O d J e z e r s k e g a d o L o g a r s k e d o l i n e
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Zgornje Jezersko – Ledine – Okrešelj – Logarska dolina.
Odhod: 13.30, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 7 (avtobus, smer Rateče).
Okvirni program: Junijski pohod bo dvodnevni, prenočevali bomo v Kranjski koči na Ledinah (prenočevanje ni
vključeno v ceno, člani planinskih društev ne pozabite vzeti s seboj članskih izkaznic). V soboto popoldne se
bomo od Planšarskega jezera po lovski poti vzpeli do Kranjske koče (1700 m). Drugi dan se bomo najprej dvignili
na Jezersko sedlo (2034 m) in razpravljali o Ledeniku pod Skuto. Po kratkem odseku po avstrijskem ozemlju se
bomo preko Savinjskega sedla spustili na Okrešelj ter naprej mimo slapa Rinka v Logarsko dolino. Prvi dan bomo
hodili 3 ure, drugi dan pa 5, skupaj bomo prehodili približno 13 km.
Prijave na pohodne ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu peter.kumer@zrc-sazu.si. Ob prijavi OBVEZNO navedite
svoje ime s priimkom (in imena in priimke drugih morebitnih udeležencev, ki jih prijavljate), če ste član društva ter telefonsko
številko vašega mobilnega telefona, na katerega boste dosegljivi. Finančni prispevek za pohodno ekskurzijo znaša 20 evrov in
vključuje prevoz ter 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 Ljubljanskega geografskega društva.
Znesek obvezno nakažite na transakcijski račun št.: SI56 0201 0009 2471 715 (BIC: LJBASI2X) - 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.

KRATKE EKSKURZIJE
4. april 2018, K a j n a m s p o r o č a j o m e s t n i g r a f i t i ?
Vodstvo: ekipa projekta Ljubljana Alternative Tours.
Ljubljanski zidovi ne molčijo. Vendar je pogosto težko razumeti njihova skrivnostna sporočila. Na sprehodu skozi
ljubljansko mestno središče bomo videli fasade kot veliko slikarsko platno, na katerem so upodobljene pretekle
in sedanje družbene in kulturne spremembe. Doživeli bomo potop v globočine večno spreminjajoče se
mešanice grafitov in ulične umetnosti, ki nam bo za vedno odprla oči. Vabljeni na skupinsko raziskovanje ulične
ustvarjalnosti!
Začetek: 17.00, vodnjak na Starem trgu 34 (končamo na Metelkovi).
Cena: 5 € za člane, 7 € za nečlane (plačate na ekskurziji).

26. maj 2018, A r h i t e k t u r n i s p r e h o d p o s t a r e m B e ž i g r a d u
Vodstvo: dr. Martina Malešič, Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.
Del Ljubljane severno od železniške proge je bil nekoč predmestje, dandanes pa je že dodobra zraščen v mestno
tkivo in doživlja izrazito morfološko preobrazbo. V njem najdemo nekatere edinstvene primere arhitekture in
urbanizma s konca 19. in prve polovice 20. stoletja, ki odražajo tedanje politične, družbene in gospodarske
razmere: med njimi izstopajo vilska četrt v južnem Bežigradu, Hranilniška kolonija, stadion za Bežigradom,
Fondovi bloki in vrstne hiše Vzajemne zavarovalnice. Podrobneje bomo spoznali okoliščine nastanka, oblikovne
značilnosti in preobrazbo tega območja, tudi z vidika varstva kulturne dediščine.
Začetek: 10.00, Gospodarsko razstavišče, na avtobusni postaji (končamo pri stadionu za Bežigradom).
Cena: 4 € za člane, 6 € za nečlane (plačate na ekskurziji).
Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo na elektronskem naslovu jernej.tiran@zrc-sazu.si ali na telefonskem odzivniku: 01
200 27 30. Pri prijavi nujno navedite vaše ime, priimek, elektronski naslov in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi.
Zaradi nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

POTOPISNA PREDAVANJA
23. januar 2018, Matjaž Corel: N a m i b i j a s p e t l e t n i k o m – d e ž e l a n a r a v n i h
lepot in čudovitih afriških plemen
Pot po prostranstvih Namibije je bila prva pot našega petletnika po afriški celini. V petih tednih smo obiskali
prvobitna Afriška plemena – Himbe, Zembe in Bušmane v Kalahariju, občudovali neverjetno raznolikost in
številčnost živalskega sveta v nacionalnem parku Etosha ter se izgubljali med sipinami velikankami v eni izmed
najlepših puščav Afrike – puščavi Namib.

20. februar 2018, Klara Čevka: I s l a n d i j a – o t o k , k j e r s e s r e č a t a s m r t n a
sovražnika, led in ogenj
Islandija ali otok ledu in ognja, kjer so doma prostrana lavina polja, največji ledeniki, najlepši slapovi, gejzirji,
vrelci in seveda Vikingi. Potovanje se je začelo avgusta 2017, ko smo se iz Slovenije odpravili proti Hirtshalsu,
pristaniškemu mestu na severu Danske, kjer smo se vkrcali na trajekt, ki nas je odpeljal proti Seyðisfjörðuru,
naselju na vzhodu Islandije. V dobrih dveh tednih smo obkrožili otok in ostali brez besed. Rezultat lege otoka na
severnoatlantskem hrbtu, klimatskih razmer in položaja tik pod arktičnim krogom pričara več 1000 km divjine,
podprte z makadamskimi cestami, kjer praktično ni naselij.

20. marec 2018, Peter Žabret: Š t u d i j s k e , h r i b o v s k e i n k u l t u r n e p o t i p o
Indijski podcelini
Po Indiji sem potoval štiri mesece in opravil skoraj 10.000 km dolgo pot. Podrobneje sem raziskal predvsem
severozahodne pokrajine Indije, kjer vlada ogromna naravno- in družbenogeografska pestrost. Človek dobi
občutek, da se z vsakim visokim prelazom zamenja pokrajina, izgled ljudi, religija in kultura. Od nemirnega

muslimanskega Kašmirja s prelepo alpsko pokrajino preko visokogorske puščave, budističnega kraljestva
Ladakh, zelenih gora Himachal Pradesha, kjer hindujci praznujejo divji praznik Dushera, v sosednji dolini pa
starodavno nedotakljivo ljudstvo prideluje ogromne količine hašiša, do dolin Uttarakhanda, z mnogo joge in
hindujskih svetih krajev.

17. april 2018, Matej Ogrin: Č r n a g o r a – s p e č a p r i n c e s k a D i n a r i d o v i n
Jadrana
Po povprečni nadmorski višini tretja najvišja država v Evropi ostaja prepoznavna kot morski turistični cilj, pravo
in marsikje povsem neodkrito bogastvo naravne ter kulturne dediščine pa se skriva na brezkončnih gorskih
območjih preostalega dela države. Vse to pa na Črni gori lasten način začini še kompleksnost družbenih
odnosov, v katerih se odseva tako več kot tisočletna zgodovina državnosti kot tudi zgodovinska povezanost s
Srbijo. Še vedno je prepoznavna tudi njena skoraj polpretekla vloga v nekdanji Jugoslaviji, zadnje desetletje pa
po skoraj 1000 letih Črna gora ponovno diha kot samostojna država. Na predavanju bodo predstavljeni po krivici
manj znani predeli ene najbolj slikovitih evropskih držav. Črna gora pozornemu obiskovalcu na vsega 12.000
km2 ponudi obilo pokrajinske pestrosti, od prostrane odprtosti Južnega Jadrana do strmega, skoraj trenutnega
prehoda v gorski svet Dinarskega gorstva, ki marsikje še vedno kaže avtentične poteze življenja v gorah.
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 jih organiziramo v spomladanskem in trikrat v jesenskem obdobju. Zaradi
nepredvidenih dogodkov si pridržujemo pravico do spremembe programa.

