Spoštovana članica, spoštovani član Ljubljanskega geografskega društva,
nič kaj hladni dnevi nas opominjajo, da smo že globoko v poletju. Preden pa tudi mi odidemo na zaslužen
oddih iskat svoj prostor pod žgočim soncem, vam v poletnem obvestilu postrežemo še z najavo pestre
palete najrazličnejših LGD-jevih 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 Krajinski park Kolpa, Sevnico in po (stran)poteh suhorobarske dežele.
Potopisna predavanja nas bodo odpeljala v Novo Zelandijo, na Galapagos in v Vietnam. Na geografskih
večerih se bomo seznanili z zbirnimi središči P+R in njihovo vlogo pri trajnostni mobilnosti ter iz prve roke
videli, kako se terenski naravovarstveniki na Balkanu spoprijemajo z reševanjem zadnjih divjih rek v Evropi.
Na kratkih ekskurzijah bomo spoznali Ljubljano, kot jo vidijo in živijo brezdomci, obiskali pa bomo tudi
Gasilsko brigado Ljubljana. Pohodne ekskurzije si bodo sledile v obratni smeri urinega kazalca in nam
postregle s pešačenjem na odsekih med Jezerskim in Logarsko dolino, Raztovko na Jelovici in Železniki,
Hrušico in Postojno ter Žlebičem in Strugami. V jesenskem času bomo predvidoma ponovno izvedli
fotografsko delavnico, o kateri boste obveščeni naknadno. Na pobudo članov, ki je bila izražena na zadnjem
občnem zboru, pa to jesen ponujamo tudi delavnici na temo uporabe sodobnih pripomočkov pri
geografskem delu z naslovoma: »Kako s pametnim mobilnikom v naravo?« in »Osnovna kartografija s
pomočjo spletnega GIS orodja«. Več o delavnicah si lahko preberete v posebni prilogi tega obvestila.

PLAČILO ČLANARINE ZA LETO 2017
Januarja ste s spomladanskim obvestilom prejeli tudi položnico za plačilo članarine, ki je za prvega člana
29 €, za drugega člana 18 €, za diplomante kateregakoli študija geografije pa 14,5 €. Večina vas je znesek že
poravnala, ostale pa vljudno prosimo, da to storite čim prej. Podatke za plačilo najdete na nalogu, ki je bil
priložen spomladanskemu (prejšnjemu) obvestilu, ali na društveni spletni strani: www.lgd-geografi.si. Kot
namen nakazila napišite »članarina« in leto, za katero jo plačujete.
Če bi nam želeli poslati
lgd.posta@gmail.com.
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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 po Sloveniji in sosednjih pokrajinah
Kristina Glojek – referentka za potopisna predavanja
Jernej Tiran – referent za kratke ekskurzije
Tanja Koželj – kartografka in referentka za založništvo
Rok Godec – predstavnik učiteljev geografije in referent za fotografsko delavnico
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Kot opazovalka sodeluje z nami tudi Maša Jančič, predstavnica Društva mladih geografov Slovenije (masa.jancic@gmail.com).

Naj vam na koncu zaželimo le še čim bolj pestro, sončno in ne prevroče poletje. Zaužite ga maksimalno in …
… nasvidenje na jesenskih društvenih dogodkih!
tajnik:
Tajan Trobec

Ljubljana, 24. julij 2017

predsednik LGD:
Primož Pipan

PROGRAM DEJAVNOSTI
EKSKURZIJE
16. september 2017, K r a j i n s k i p a r k K o l p a
Vodji: Boris Grabrijan, direktor; Tončka Jankovič, vodnica v zavarovanem območju.
Cilj: Spoznavanje naravne in kulturne dediščine Krajinskega parka Kolpa in Bele krajine, s poudarkom na
uskoški dediščini Bele krajine.
Okvirna pot: Ljubljana – Črnomelj – Žuniči – Miliči – Marindol – Bojanci – Rim – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.
Okvirni program: Bela krajina z dobro ohranjeno naravo, veliko biotsko pestrostjo, zanimivo kulturno
pokrajino in bogato kulturno dediščino nudi veliko priložnosti za prijetno preživljanje prostega časa.
Spoznavali bomo specifično zgodovino obkolpskega dela Bele krajine, kjer je prebivalstvo večinsko
uskoškega porekla ter še vedno ohranja številna stara znanja in običaje. Srečali se bomo tudi s Simo
Selakovičem, predsednikom srbske pravoslavne občine Marindol in rejcem avtohtone pasme ovac
belokranjska pramenka, si ogledali srbsko pravoslavno cerkev v Miličih in cerkev črnogorske skupnosti na
Bojancih. V muzeju na prostem v Žuničih bomo spoznavali arhitekturno in kulturno tradicijo Uskokov ob
Kolpi, v Rimu pa spoznavali okuse belokranjske kuhinje. In še veliko drugega.
Doplačila (okvirna cena): Obisk Šobčeve domačije z degustacijo (4 eur), kosilo (6,5 eur), prispevek za ogled
cerkve (1 eur).
Oblačila in obutev: Jesenskemu vremenu prilagojena športna oblačila in lahka obutev za nekaj kratkih
sprehodov. S seboj imejte dovolj tekočine.

7. oktober 2017, S e v n i c a z o k o l i c o
Vodja: Janez Levstik, lokalni turistični vodnik in planinski vodnik PZS.
Cilj: Spoznavanje naravno- in družbenogeografskih znamenitosti zgornjega Posavja.
Okvirna pot: Ljubljana – Trebnje – Mokronog – Sevnica – Blanca – Boštanj – (hrib Lisca) – Trebnje –
Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.
Okvirni program: Po prihodu v sevniško kotlino se nam bo pridružil turistični vodnik in nas seznanil z
geografskimi značilnostmi prostora, ki mu je usodo skozi vso zgodovino v veliki meri krojila reka Sava s
pritoki. Konfiguracija terena je ljudstvom že pred več kot 2500 leti omogočala varno zatočišče, o čemer
dokazujejo izkopanine s tega območja. Različne družbene ureditve so narekovale smer razvoja
gospodarstva in spremembe v prostoru: tako se je v zadnjih desetletjih s postavitvijo treh hidroelektrarn
močno spremenila struga reke Save. Ogledali si bomo ribjo stezo in spomenik na tragedijo pri spustu s čolni
na jezu pri hidroelektrarni Blanca, ki je terjala 13 življenj. V Sevnici si bomo ogledali novi in stari del mesta
ter enega najlepših slovenskih srednjeveških gradov z bogato vsebino in lepo okolico. Izvedeli bomo več o
tovarnah Lisca in Kopitarna ter obiskali njune industrijske prodajalne. Okusili bomo najnovejše slaščice in
spoznali izdelke nove blagovne znamke Prva dama, ki so bili skrbno izdelani v čast Melanii Trump, ki je
odraščala v Sevnici. V primeru lepega vremena se bomo zapeljali na Lisco, od koder se bomo naužili
čudovitega razgleda na največji zavoj reke Save v Sloveniji. Med odmorom za malico se bomo srečali z
Aktivom žena Boštanj v istoimenski zanimivi vasi.
Doplačila (okvirna cena): Ogled gradu (5 €), malica (6 €).
Oblačila in obutev: Jesenskemu vremenu prilagojena športna oblačila in lahka obutev za nekaj kratkih
sprehodov. S seboj imejte dovolj tekočine.

28. oktober 2017, P o p o t e h s u h o r o b a r s k e d e ž e l e
Vodja: Žiga Ivanc, študent geografije ter etnologije in kulturne antropologije, predsednik Društva mladih
geografov Slovenije.
Cilj: Spoznavanje Dežele suhe robe (občine Ribnica, Sodražica in Loški Potok) in pomena suhorobarske
dejavnosti pri družbenogeografskem razvoju območja.

Okvirna pot: Ljubljana – Ribnica – Ravni Dol – Nova Štifta – Travna Gora – Ogenjca – Loški Potok – Retje –
Gora (Petrinci) – Sodražica – Sv. Gregor – Junčje – Ljubljana.
Odhod: 7.00, parkirišče pred dvorano Tivoli, Ljubljana.
Okvirni program: Po jutranji kavi in ogledu ribniškega starega mestnega jedra bomo obiskali Rokodelski
center Ribnica, kjer si bomo ogledali razstavo Suha roba in lončarstvo ter ob demonstraciji izdelovanja suhe
robe podrobneje spoznali razvoj in značilnosti tukajšnje tradicionalne domače obrti. Spoznanja bomo
nadgradili z obiskom Maticove Etno Hiše v Ravnem dolu, ki ponazarja nekdanjo kmečko hišo z razstavo
kmečkega ter suhorobarskega orodja, nato pa se odpravili do bližnje Nove Štifte. Tu si bomo ogledali znano
baročno romarsko cerkev Sv. Marije Vnebovzete, s katero že dobro stoletje upravljajo frančiškani. Pot nas
bo vodila do Travne gore, visoke kraške planote, ki predstavlja severni del pogorja Velike gore in je znana
tudi po ribniški partizanski četi in številnih medvojnih spopadih. Od Planinskega doma na Travni gori (890
m) bomo hodili do približno uro oddaljene Ogenjce (964 m), kraške jame in enega izmed redkih ohranjenih
bunkerjev ob partizanskih bolnišnicah, ki je znan po burnih dogodkih v obdobju Roške ofenzive. Tam nas bo
počakal avtobus. Med vožnjo si bomo pasli oči na prostranih travnogorskih travnikih in pašnikih, ki so v
zadnjih desetletjih sicer priča znatnemu zaraščanju, in prispeli v Loški Potok, kjer bomo imeli kosilo.
Ogledali si bomo tudi znamenito Retijsko uvalo. Po okrepčilu bomo pot nadaljevali na Gori, območju petih
vasi, kjer bomo pozornost namenili vaški cerkvi nad naseljem Petrinci – znani romarski točki, posvečeni
Magdaleni Gornik, ki naj bi tu imela številna videnja. Kmalu se bomo spustili v dolino in podrobneje
raziskali Sodražico, nekdaj nadvse pomemben trg, dandanes pa eno izmed središč suhorobarske in
zdomske dejavnosti. Med spoznavanjem kraja se bomo seznanili z Ivančevo tovarno ter trgovino s
sitarskim, žičnatim in lesenim blagom, ki je bila vse do druge svetovne vojne eden izmed pomembnejših
proizvajalcev in (pre)prodajalcev najrazličnejših suhorobarskih izdelkov. Razlaga bo temeljila na arhivskem
gradivu, spoznali pa bomo tudi bogato glasbeno (narodno-zabavno) dediščino kraja. Pot bomo sklenili na
Slemenih, območju 24-ih vasi na skrajnem severovzhodu Ribniške doline. Največja slemenska vas, Sveti
Gregor, je znana predvsem po rojstvu slovenskega politika in duhovnika dr. Janeza Evangelista Kreka.
Hribovit svet z globokimi tesnimi grapami in strmimi pobočji, ki prehajajo v kopaste vrhove, je zanimiv tudi
zaradi upravne razdelitve, saj si ga delijo tri občine: Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Po okušanju lokalnih
slemenskih dobrot in geografski razpravi bomo ekskurzijo zaključili ter se vrnili med 20. in 21. uro. vrnili v
Ljubljano.
Doplačila (okvirna cena): Prikaz izdelovanja suhe robe in ogled razstave v Rokodelskem centru Ribnica (3,5
evrov), ogled Maticove etno hiše v Ravnem dolu (1,5 evra), kosilo v Loškem Potoku (7 evrov), degustacija
lokalnih slemenskih dobrot (2 evra).
Obvezna oprema: Primerna oblačila in obutev (pohodni čevlji za Travno Goro). S seboj imejte pijačo, za
hrano bo poskrbljeno.
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), ali ste član društva ali ne ter številko svojega
mobilnega telefona, na katero ste dosegljivi. Finančni prispevek za ekskurzijo znaša za člane LGD 25 € oziroma 35 € za
nečlane. 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. 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 dogodkov. V nasprotju z izleti in potovanji, ki jih organizirajo turistične agencije, so društvene ekskurzije edinstvene,
saj so praviloma izvedene le enkrat in se ne ponavljajo. Njihovi vodje so strokovnjaki z bolj ali manj razvitimi vodniškimi
veščinami. Ker so ekskurzije izobraževalne narave, vsi udeleženci dejavno 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 sploh ne odjavijo. S tem odžirajo mesto drugim in povzročijo 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 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.

MOŽNA JE SPREMEMBA PROGRAMA. Pridržujemo si pravico do delne spremembe programa oz. zaporedja ogledov, seveda v
smislu boljše in kakovostnejše izvedbe ali zaradi morebitnih nepredvidenih okoliščin.

POHODNE EKSKURZIJE
2. in 3. september 2017, 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
Vodji: dr. Matej Gabrovec in mag. Miha Pavšek.
Okvirna pot: Zgornje Jezersko – Ledine – Okrešelj – Logarska dolina.
Odhod: 13.30, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 7 (avtobus, smer Rateče).
Okvirni program: Septembrski 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 prek 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.
Prihod v Ljubljano je predviden okoli 21. ure.

15. oktober 2017, O d R a z t o v k e n a J e l o v i c i d o Ž e l e z n i k o v
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Raztovka – Ratitovec – Železniki.
Odhod: 8.00, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 30.
Okvirni program: Pripeljali se bomo na Jelovico, od koder se bomo mimo barja Ledine ter preko planine
Klom povzpeli do Krekove koče na Ratitovcu (1642 m), kjer bo odmor za kosilo. Spustili se bomo prek
Prtovča v Selško dolino in pot zaključili pri plavžu v Železnikih. Prehodili bomo približno 14 km, kar pomeni
slabih 6 ur hoje.

12. november 2017, O d H r u š i c e d o P o s t o j n e
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Hrušica – Sveti Lovrenc – Postojna.
Odhod: 7.00, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 30.
Okvirni program: Pot bomo začeli pri Stari pošti in rimskih utrdbah, nato pa se bomo podali skozi obširne
gozdove in se povzpeli k dobrih 1000 m visokemu razglednemu Svetemu Lovrencu. Spustili se bomo po
travnikih v Studeno in nadaljevali skozi gozdove mimo Pivka jame do Postojne, od koder se bomo vrnili z
avtobusom ali vlakom. Prehodili bomo približno 19 km, kar pomeni dobrih 6 ur hoje.

3. december 2017, O d Ž l e b i č a d o S t r u g
Vodja: dr. Matej Gabrovec.
Okvirna pot: Žlebič – Sveta Ana – Struge.
Odhod: 8.15, avtobusna postaja v Ljubljani, peron 19 (avtobus, smer Kočevje).
Okvirni program: Tokrat se bomo z Ribniškega polja povzpeli na Malo goro ter se spustili v Struge. Pri
Žlebiču bomo poiskali ponor Tržiščice v Tenteri, nato pa se bomo povzpeli do planinske koče pri Sveti Ani.
Od tod je le pol ure do Sten svete Ane (964 m) z lepim razgledom na Suho krajino, nato pa nas čaka še
dobrih 500 m spusta. Prehodili bomo približno 11 km, kar pomeni 4 ure hoje.
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 številko
svojega mobilnega telefona, na katero ste 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
prijava, da boste lahko koristili »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.

KRATKE EKSKURZIJE
6. september 2017, N e v i d ( e ) n a b r e z d o m n a L j u b l j a n a
Tura, ki jo društvo Kralji ulice prireja že okoli štiri leta, vključuje ključne zapike brezdomcev, znana
zbirališča, najbolj donosne žicarske točke in varna zavetja, kjer lahko prenočijo in dobijo topel obrok: od
Poljanske ceste do Cukrarne, Metelkove in prostorov Kraljev ulice na Pražakovi. Z vodniki z izkušnjo
brezdomstva bomo imeli priložnost spoznati Ljubljano skozi drugačne oči, poti in osebne zgodbe.
Zbirno mesto: 17.00, Robbov vodnjak.
Trajanje: do dve uri.
Število udeležencev: do 20.
Cena: 8 €, 6 € za brezposelne.

Druga polovica oktobra* 2017: G a s i l s k a b r i g a d a L j u b l j a n a
Gasilska brigada Ljubljana je bila ustanovljena leta 1922 in je najstarejša poklicna gasilska enota v Sloveniji.
Od leta 1960 deluje na lokaciji za Bežigradom in letno opravi okrog 2000 intervencij. Izvedeli bomo več o
gasilski postaji, njenem delovanju in tehniki: vozilih in priklopnikih, opremi za gašenje in reševanje ter
nedavno prenovljeni telefonski centrali.
Zbirno mesto: 17.00, Vojkova cesta 19.
Trajanje: okrog ura in pol.
Število udeležencev: do 20.
Cena: brezplačno za člane, 3 € za nečlane.
* Točen datum bo prek društvenih komunikacijskih kanalov sporočen naknadno. Iz operativnih razlogov si Gasilska brigada
pridružuje pravico predčasnega preklica obiska. Zaradi nepredvidljivih razlogov obstaja možnost prekinitve vodenja tudi v času
obiska.
Prijave na kratke ekskurzije sprejemamo na elektronski naslov: jernej.tiran@zrc-sazu.si. Pri prijavi nujno navedite svoje ime,
priimek in telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi. Morebitni finančni prispevek poravnate pri referentu pred začetkom
ekskurzije.

POTOPISNA PREDAVANJA
19. september 2017, Ana Seifert in Žiga Barba: N o v a Z e l a n d i j a v e n e m m e s e c u
Ana Seifert in Žiga Barba nam bosta predstavila svoje potovanje po Novi Zelandiji v februarju in marcu, kjer
sta v relativno kratkem času skušala videti čim več. Z najetim avtom in šotorom sta obkrožila severni in
južni otok ter raziskala neverjetno raznoliko pokrajino na drugem koncu sveta – od ledenikov, gora in
vulkanov do sončnih plaž hladnega oceana in vednozelenih gozdov. Na svoji poti sta srečala tudi nekaj
domačinov, ki so jima predstavili družbene razmere te daljne dežele.

17. oktober 2017, Albert Kolar: V i d e t i G a l a p a g o s i n r a z u m e t i D a r w i n o v
razvojni nauk
Kdo se iz šolskih dni ne spomni bradatega strička Darwina, ladje Beagle in slavnega dela O izvoru vrst?
Vendar ali smo takrat že doumeli, kako je uspel v dobrem mesecu delovnega obiska na otočju Galapagos
pridobiti toliko spoznanj, da je lahko postavil tako revolucionarno teorijo o nastanku in razvoju živih bitij,
predvsem živali? Kaj je tam videl in v čem je bila posebnost tega vulkanskega otočja pred slabimi 200 leti in
kaj to ponuja danes? Dovolj vprašanj, pridite po odgovore.

21. november 2017, Igor Pšeničnik: V i e t n a m – k m e t i j s t v o i n p o k r a j i n s k a
pestrost
Predavatelj nas bo popeljal v Vietnam, razpotegnjeno državo, ki obsega celotno vzhodno obalo
Indokitajskega polotoka. Pod vznožjem Pan Si Pana, najvišjega vrha Indokine, leži značilna kmetijska
pokrajina z riževimi terasami, kjer prevladujeta ekstenzivno kmetijstvo in turizem. Ogledali si bomo obalni
in celinski kraški svet. Iz severnega subtropskega vlažnega podnebja se bomo podali v osrednji Vietnam z

monsunskim podnebjem in se ustavili v zgodovinskem mestu Hoi An, ki je na Unescovem seznamu
svetovne dediščine. Na jugovzhodni obali s savanskim podnebjem je razširjeno ribištvo in vedno bolj
turizem. Rdeče niti predavanja bodo pokrajinska pestrost, kmetijstvo, reja živali in okoljevarstvo.
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 2017, Žiga Jamnik: Z b i r n a s r e d i š č a P + R i n n j i h o v a v l o g a p r i
trajnostni mobilnosti
Zbirna središča P+R (»parkiraj in se pelji/prestopi/presedi«) so stične točke osebnega in javnega prevoza, ki
uporabnikom omogočajo organiziran prestop iz manj ali netrajnostne oblike v bolj trajnostno obliko
mobilnosti. Namen teh točk, ki so praviloma na obrobju mest, je torej spodbuditi uporabo javnega prevoza,
optimizirati stroške prevoza uporabnika in posledično zmanjšati število osebnih avtomobilov v mestnih
središčih. Torej tam, kjer so škodljivi vplivi motornega prometa dandanes najbolj izraženi. Prva namenska
zbirna središča P+R so uvedli v 60. in 70. letih 20. stoletja v Veliki Britaniji in v Združenih državah Amerike,
danes pa so razširjena skoraj po vsem svetu, pri čemer so se pojavila tudi druga poimenovanja in druge
oblike intermodalnih zbirnih središč, kot na primer P+B, B+R, K+R. Na predavanju bodo v ospredju primeri
tovrstnih središč iz ljubljanske mestne občine, ki jih je tokratni gost tudi preučeval v svojem magistrskem
delu. V razpravi bomo problematizirali vlogo tovrstnih zbirnih središč oz. parkirišč pri krepitvi trajnostne
mobilnosti in skušali odgovoriti na vprašanje, zakaj so nekatera zbirna središča P+R v praksi uspešna,
nekatera pa ne.

14. november 2017, Rok Rozman: R e š e v a n j e z a d n j i h d i v j i h r e k E v r o p e
Divje reke po svetu postajajo precejšnja redkost. Kot mnogo drugih iznajdb smo pridobivanje elektrike s
pomočjo hidroenergije pripeljali predaleč. Večina ljudi v rekah vidi samo še vir za poganjanje lopatic na
turbinah in nevarne tokove, ki jih je treba spraviti v kanale in za nasipe. Pa je res tako hudo? Je morda
nekje na poti do teh prepričanj nekaj šlo narobe? Izkaže se, da so takega mnenja predvsem ljudje, ki so se
oddaljili od narave in rek ter razlage prepustili medijem. Preprosti in modrosti polni ljudje, ki še živijo ob
rekah, pa do njih gojijo globoko spoštovanje in postajajo njihovi vse glasnejši zagovorniki. A kaj, ko je njihov
glas premalokrat slišan, še posebej na Balkanu, ki mu grozi 2700 novih jezov. Zato se je projekt Balkan
Rivers Tour, ki je v dveh letih prerasel v gibanje, zavzel za to, da pozornost usmeri na obrečne prebivalce in
jim da glas ter na redke rastlinske in živalske vrste, ki predstavljajo velik potencial Balkana in alternativo
okoljsko nevzdržnemu razvoju. Želja ekipe projekta je pokazati in dokazati, da naravovarstvo ni rezervirano
le za strokovnjake, pač pa prav za vsakega, ki ga motijo krivice ali ima rad naravo in žur. Ta komplet je lahko
na koncu pravi rock'n'roll.
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.

