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GEOGRAFIJA – IZBRANE VSEBINE 
 

Mentor: Dr. Drago Kladnik, prof. geog. in zgod., magisterij iz prostorskega in urbanističnega 
planiranja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, doktorat iz 
geografije. Področja raziskovanja: zemljepisno imenoslovje, regionalna geografija, agrarna 
geografija, varstvo okolja, prostorsko planiranje, aplikativna geografija. 

 
So-mentorji v programu: 
- red. prof. dr. Irma Potočnik Slavič, profesorica na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete    

  Univerze v Ljubljani; 
- izr. prof. dr. Irena Mrak, profesorica na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju; 
- Nejc Kavka, študent magistrskega študija zgodovine in geografije na Filozofski fakulteti  

  Univerze v Ljubljani; 
- mag. Miha Pavšek, višji strokovno raziskovalni asistent na Geografskem inštitutu Antona  

  Melika ZRC SAZU;  
- Lea Rebernik, asistentka na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 

Kdaj in kje: PONEDELJEK, 12:30 do 14:00  

Izobraževanje na daljavo, Zoom 
 

Prvo srečanje: ponedeljek, 3. oktober 2022 
 

OKVIRNA VSEBINA  

 

Skrivnosti in zanke ustrezne rabe zemljepisnih imen, Zagate geografske regionalizacije, Mongolija, Socialno 
podjetništvo v Sloveniji, Funkcionalno razvrednoten prostor - priložnost ali ovira?, Kako so v lokalno okolje 
vpete turistične kmetije?, Doživeti Vietnam, Prelestna Apulija, Utrinki iz svetovnih velemest (Cape Town, 
Carigrad, Moskva), Svetovna dediščina Balkanskega polotoka (Severna Makedonija, Albanija, Kosovo, Srbija in 
Črna gora), Vse, kar ste želeli vedeti o snegu, pa si niste upali vprašati, Zavarovana območja - primeri iz 
Slovenije in nekaterih drugih držav, Na zmenku s skalami ali kako lahko ugotovimo starost nekaterih oblik 
površja, Gorništvo na strehi sveta - trajnostni vidiki obiska najvišjih območij na Zemlji, Geografski vidiki 
konflikta v Kašmirju, Preobrazba mest in oživljanje mestnih četrti v Nemčiji in Sloveniji, Naravne nesreče v 
Sloveniji in vseživljenjska preventiva, Mezzogiorno in Neapelj, Mavricij, Turški severovzhod - od čajno zelenih 
strmin do snežno belih višin, Kako (ne)rešujemo konflikte na podeželju?, Beli davek velike vojne v Alpah in 
ruska cesta čez Vršič, Podnebne spremembe v človeški zgodovini, Bali in Lombok, Sardinija, Galapagos in 
Sokotra - ko razvoj biotske raznovrstnosti skrene "po svoje", Svetovna dediščina Balkanskega polotoka 
(Grčija), Zgodovina evropskega kolonializma, Planinarjenje po hrvaških otokih. 

Ekskurzija v Dovžanovo sotesko: spoznavanje geoloških in geomorfoloških posebnosti Dovžanove soteske. 

  

CILJI  

 

Seznanjanje z raznolikimi pokrajinami sveta, njihovo pestrostjo in raznovrstnostjo, zgodovino, naravnimi in 
družbenimi procesi, posebnostmi, dediščino. 

Spoznavanje nekaterih perečih tematik (globalizacija, marginalizacija, podnebne spremembe), ki v čedalje 
večji meri pestijo svet in so zaznavne tudi v Sloveniji. 

  

METODE 

 

Predavanja s slikovnim gradivom: fotografije, filmi, zemljevidi, grafikoni ipd., diskusija, ekskurzija. 

  

UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 

Predavatelji bodo sproti navajali uporabljene in priporočljive vire za poglabljanje znanja. 

 


