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SVET OKOLI NAS 
Aktualne novosti doma in po svetu 

Mentor: Dr. Damir Josipovič, univ. dipl. geograf in demograf, sodelavec Inštituta za narodnostna 
vprašanja v Ljubljani. Doslej je objavil vrsto znanstvenih in strokovnih del, med njimi dve kot 
edini avtor: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji (2004), Učinki priseljevanja v 
Slovenijo po drugi svetovni vojni (2006).  

Animatorica: Marija Župevc 

Kdaj in kje: SREDA, 14.30 do 16.00  
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Trajanje 
programa: 

4. januar – 24. maj 2017 

 

OKVIRNA VSEBINA 
 

Program namenjamo podrobnejšemu razumevanju aktualnih dogajanj doma (na lokalni in nacionalni ravni), 
širše v regiji in na globalni ravni.  

Na lokalni ravni bomo preučevali in razvijali zavedanje pomena Ljubljane za nas, za širšo okolico in kot 
potencialno regionalno središče tudi za sosednje pokrajine. Spremljali bomo aktualne dogodke v mestu in 
okolici ter si odgovarjali na vprašanja, kakšno mesto si želimo, kaj nas v mestu moti in kaj pogrešamo. Na 
konkretnih aktualnih primerih si bomo ogledali in analizirali oblike sobivanja različnih dejavnosti v našem 
mestu.  
Na nacionalni ravni bomo obravnavali stalne kazalce razvoja, spremljali trende v upokojevanju, spreminjajočo 
se višino pokojnin in vprašanja o prenosu znanja in izkušenj na mlajše generacije.  

Ob povečanem nasilju v Siriji se bomo podrobneje seznanili z zgodovino nemirnega Bližnjega vzhoda, se 
ustavili pri strukturi sirske družbe, njeni verski in kulturni ter etnični pestrosti. Tako bomo lažje razumeli, zakaj 
se ta vojna odvija tako dolgo. Odkrivali bomo vzroke za konflikte na Bližnjem vzhodu in jih postavljali v 
kontekst s povečanimi prisilnimi in drugimi oblikami migracij ter vojnami, ki divjajo na tem območju. Ključni pri 
tem so mednarodni odnosi in pa zadnja gospodarska kriza, ki je dodobra pospešila procese razslojevanja in 
neenakosti.  
Vprašanjem družbene neenakosti se bomo posvetili tudi s spremljanjem življenjske ravni in sprememb cen pri 
nas ter spremljanjem inovacij na področju zelenih tehnologij in ekološkega razvoja.  

Letos obeležujemo 20-letnico podpisa Daytonskega sporazuma, ki je zakoličil notranjo administrativno delitev 
v Bosni in Hercegovini ter jo postavil na razpotje nerešljivih iskanj notranjih soglasij. Pri tem bomo predstavili 
vlogo peterice velikih sil, pokroviteljic sporazuma. Pozornost bomo namenili tudi problemom v širši balkanski 
regiji, kot so denimo zadnje volitve v Makedoniji, razcepljenost med makedonskimi in albanskimi strankami ter 
napetosti z Grčijo pri blokadi uporabe imena Makedonija itd.  

Del programa pa se bo odvijal v skladu s predlogi tem udeležencev programa, ki so vabljeni, da izpostavijo 
tiste teme, ki jih najbolj zanimajo, in da jih skupaj obravnavamo. 
 
CILJI 

 
Razvijati kritično vrednotenje aktualnih dogajanj v Ljubljani, Sloveniji in po svetu. Razviti poglobljeno 
razumevanje vzrokov zanje. Spoznavati zakonitosti, ki vodijo oblikovanje našega vsakdanjega življenja. 
 
METODE DELA 

 
Predavanje, diskusija, analiza poročanja o aktualnih dogodkih v medijih. 
Metode dela s podatki in načini interpretacije (tolmačenja) podatkov.  
Študijski ogledi po mestu, zaključni študijski izlet. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 

 
Interno učno gradivo mentorja (objave lastnih raziskovanj, izsledki dela na raziskovalno-razvojnih projektih) 

 


