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Mentor: Dr. Damir Josipovič, socialni geograf in demograf, sodelavec Inštituta za narodnostna 

vprašanja v Ljubljani. Doslej je objavil vrsto znanstvenih in strokovnih del, od tega je soavtor 

ali sourednik šestih znanstvenih monografij: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji 

(2004), Učinki priseljevanja v Slovenijo po drugi svetovni vojni (2006), Popisni atlas Republike 

Slovenije (2007), Slovensko-hrvaški obmejni prostor (2010), Slovenski izseljenci v 

jugoslovanskem prostoru (2013), Zgodovinski, kulturološki, pravni in politološki okvir za 

definicijo narodne manjšine v RS (2014). Raziskuje na področju etničnih, mejnih in urbanih 

študij, narodnega vprašanja, socialno-ekonomskega razvoja, urbano-ruralnih nasprotij ter 

regionalnih specifik Slovenije in sosednjih dežel. Že vrsto let se ukvarja tudi z različnimi vidiki 

razvoja Ljubljane in njenega zaledja. 
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Prvo srečanje: sreda, 5. oktober 2022 

 

OKVIRNA VSEBINA 
 
Ljubljana in svet okoli nas se intenzivno spreminjata. Kovidni krizi se je pridružila še ena velika - ukrajinska 
kriza, ki že kaže globalne posledice. Del vsakokratnih predavanj bomo zato posvetili aktualnim dogodkom, 
predvsem tistim, ki so za naše mesto in njegove prebivalce relevantni. 
  
Glavno osišče tematik bo vezano na Ljubljano. Zanimali nas bodo dogodki, ki so oblikovali naše mesto, kot ga 
danes poznamo. Pogledali si bomo, kakšne spremembe je Ljubljana doživela zlasti po koncu II. svetovne 
vojne in kako se je spreminjalo njeno prebivalstvo. Letos namreč mineva 80 let spomina na obkolitev 
Ljubljane z bodečo žico. Zato si bomo pobliže pogledali, kako so takrat Ljubljančane preštevali italijanski 
okupatorji. Manj je namreč znano, da je bil v Ljubljani med vojno dvakrat izpeljan popis prebivalstva, da bi 
okupator ugotovil, kdo sodeluje z odporniškim gibanjem. V okviru etničnih in demografskih vsebin bomo te 
rezultate skupaj analizirali.  
 
Ljubljana šteje med mesta z bogato in predvsem pestro kulturno tradicijo, ki se ne kaže zgolj v arhitekturi. V 
okviru možnosti bomo izvedli študijske sprehode po Ljubljani in spoznavali zanimivosti našega mesta na 
terenu. Ljubljana je sestavljena iz številnih in zelo različnih mestnih predelov. Počasi se tudi med 
prebivalstvom uveljavlja delitev na mestne četrti ali četrtne skupnosti. Te združujejo zelo različne mestne 
predele in katerega od njih bomo tudi obiskali in bolje spoznali.  
 
V okviru kulturne dediščine Ljubljane ne moremo mimo zapuščine judovstva. Pred kratkim je namreč minila 
500. obletnica izgona Judov iz Ljubljane. Spoznali bomo, kako dolgoročne so bile posledice tega dejanja in 
kako se je judovstvo razvijalo poslej. Pogledali si bomo "Judovsko" Ljubljano, judovske spomenike, nekaj 
judovske zgodovine in predstavili pomen judovstva za Ljubljano in Slovenijo z vidika prebivalstva in običajev. 
  
Ob zaključku študijskega leta bomo izvedli ekskurzijo z vlakom v izbrano slovensko mesto.   

 

CILJI 

 

Razvijali bomo poglobljeno razumevanje in kritično vrednotenje aktualnih dogajanj v Ljubljani, Sloveniji in po 
svetu.  

Napredujočo prenovo cest bomo izrabili za nadgradnjo naše vednosti o arheologiji zgodovinske Ljubljane in 
celotnega mestnega prostora.  

Spremljali bomo spremembe in povezovali podatke o preteklosti s sedanjostjo ter odkrivali, kako novi podatki 
spreminjajo našo vednost.  



V odvisnosti od epidemioloških razmer bomo prilagajali čim več vsebin srečanjem na prostem. 

Udeleženci programa bodo predstavljali tudi svoje izkušnje in se aktivno vključevali v pogovore o študijskih in 
drugih tematikah po njihovem izboru. 

 

METODE DELA 

 

Predavanja, diskusija, analize in interpretacije podatkov, vzajemne interakcije s študenti, študijski ogledi 
izbranih mestnih predelov ali sosesk v povezavi z vsebinami programa.  

Zaključni študijski izlet z vlakom v eno od slovenskih mest. Doslej smo si jih ogledali že skoraj ducat.  

 

UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 

 

Ključna literatura bo kritično predstavljena sproti po tematskih sklopih programa, sicer pa je vsebina programa 
plod raziskovalnega dela in programskih ali projektnih rezultatov mentorja. 

 


