
 

 

Drugo obvestilo 

 

Zveza geografov Slovenije 

v sodelovanju z RRA Koroška, regionalno 
razvojno agencijo za Koroško regijo, d. o. o. 

 

organizira 

23. zborovanje slovenskih 
geografov 

KOROŠKA – OD PRETEKLOSTI 
DO PERSPEKTIV 

 

Slovenj Gradec 

24. in 25. september 2021 

 

Naše tradicionalno srečanje je namenjeno 
predstavitvi najnovejših dosežkov na področju 
geografskih raziskav. 

V središču zanimanja bo Koroška, kjer smo se 
geografi zadnjič zbrali pred 52 leti na 8. 
zborovanju na Ravnah na Koroškem. 

V ospredje želimo postaviti tematiki: 

 

IDENTITETA,  

ČEZMEJNOST,  

OBROBNOST 

Beseda Koroška nosi pomen tako združevanja 
kot razdvajanja. V najsodobnejšem pogledu je 
sestavni del poimenovanja Koroške razvojne 
regije v Sloveniji. V zgodovinskem pogledu gre 
za slovenski del nekdanje Avstro-Ogrske 
dežele Koroške. Koroška razvojna regija je 
obrobna, obmejna regija, ki jo sestavlja 12 
občin. Takšne regije so pogosto slabo 
prometno povezane z ostalimi regijami.  

Prebivalci Koroške regije v Sloveniji so 
zgodovinsko vezani na prostor južne Avstrije, 
kar se kaže tudi v narečnem besedišču. V 
obdobju različnih družbenih sistemov na obeh 
straneh državne meje je bila prostor migracij 
med vzhodom in zahodom. Danes so čezmejne 
migracije v večji meri posledica odhajanja na 

delo v Avstrijo ali preživljanja prostega časa oz. 
turizma na obeh straneh državne meje. 

Prebivalstvo se stara, demografske projekcije 
kažejo na nadaljnje stagniranje prebivalstva v 
vseh občinah razvojne regije. 

 

 

NARAVA,  

ČLOVEK,  

(SO)USTVARJANJE 

 

Pokrajinsko podobo razvojne regije ustvarjajo 
gorovje, pretežno pa hribovja z vmesnimi 
dolinami in gosta rečna mreža. .  

Gozdovi pokrivajo celo za slovenske razmere 
nadpovprečen delež površja. V preteklih letih 
so naravni pojavi v obliki žledoloma in 
vetroloma ter njunih posledic ponekod 
bistveno spremenili gozdne sestoje.  

Območja Natura 2000 pokrivajo četrtino 
regije; edino širše zavarovano območje je 
Krajinski park Topla. Vzpostavljen je tudi 
čezmejni Geopark Karavanke, ki se je leta 2020 
preoblikoval v evropsko združenje za 
teritorialno sodelovanje. 



 

Večina prebivalstva je zgoščena v dnu kotlin in 
dolin. Koroška razvojna regija je v celoti 
opredeljena kot območje z omejenimi 
možnostmi za kmetijsko dejavnost. Glede na 
naravne dejavnike prevladuje živinoreja. 
Gospodarsko pomembna panoga je tudi 
hmeljarstvo.  

Jedro gospodarstva predstavljajo izvozno 
usmerjene predelovalne dejavnosti, ki se v 
svojih izzivih naslanjajo na gozdarsko, 
rudarsko, fužinarsko, lesno in industrijsko 
preteklost. Pretekle in sodobne dejavnosti 
obremenjujejo okolje in so ga krajevno tudi 
degradirale; še posebej v Mežiški dolini. 

Razvojna regija poskuša okrepiti prepoznavno 
turistično podobo in se v Sloveniji, čeprav 
dosega le 1 % nočitev, pa tudi širše želi 
predstaviti z vabljivimi turističnimi proizvodi. 

V terciarnih in kvartarnih dejavnosti je Koroška 
po drugi svetovni vojni uspela ustvarjati značaj 
zaokrožene in infrastrukturno samozadostne 
regije. 

 

 

 

 

 

 

Znanstveni in strokovni prispevki 

Zborovanje bo namenjeno predstavitvi znanstvenih 
in strokovnih prispevkov, ter aplikativnim 
delavnicam v obliki tematskih sekcij, okroglih miz in 
terenskega dela ter predstavitvi dosežkov na 
raziskovalnem, izobraževalnem in informativnem 
področju. 

 

Znanstveni in strokovni članki ter posterji 

Programsko-organizacijski odbor vabi k pripravi 
znanstvenih in strokovnih prispevkov v obliki članka 
ali posterja. 

 

Objava prispevkov 

Vsi prijavljeni prispevki bodo objavljeni v 
elektronski obliki. Izbrani prispevki, povezani s 
problematiko Koroške, bodo objavljeni v 
znanstveni monografiji, ki bo predvidoma izšla pred 
pričetkom zborovanja. 

Priporočila za prijavo: znanstveni in strokovni 
prispevki naj bodo prednostno vezani na Koroško. 
Veseli bomo tudi prispevkov, ki bodo pokazali 
povezanost ali primerjavo Koroške s Slovenijo, 
Evropo in svetom. Na zborovanju lahko predstavite 
tudi prispevke, ki se vsebinsko ne nanašajo na 
Koroško, vendar obravnavajo tematiko, ki je 
zanimiva za širšo geografsko javnost. Če bo 
prispevkov, ki ne bodo povezani s Koroško, preveč, 
si organizator pridružuje pravico omejitve 
njihovega števila. 

 

Navodila za prijavo prispevkov: 

Vsak, ki želi na zborovanju predstaviti znanstvene 
ali strokovne ugotovitve, prijaviti tematsko sekcijo 
ali okroglo mizo, naj odda prijavo do 5. 12. 2020 v 
spletni obrazec.  

Obvestilo o sprejetju prispevka in navodila za njiho-
vo pripravo bodo prijavitelji prejeli do 10. 12. 2020. 

Sprotne informacije bodo dostopne na 
https://www.zveza-gs.si/ 

 

Pomembni datumi: 

15. 12. 2020 Tretje obvestilo z objavo programa 
zborovanja  

1. 3. 2021 Zadnji rok za oddajo besedil za zbornik 
(znanstveno monografijo). 

15. 3. 2021 Četrto obvestilo 

30. 4. 2021 Zaključek recenzijskega postopka in 
obvestilo o sprejetju oddanega besedila za zbornik 
ter morebitnih potrebnih popravkih in dopolnitvah. 

1. 6. 2021 Oddaja končnega besedila zbornika.  

Zborovanje bo obsegalo znanstveno in strokovno 
konferenco, občni zbor ZGS, svečano podelitev 
nagrad ZGS, druženje udeležencev in strokovno 
ekskurzijo. 

 

Pričakujemo, da se boste zborovanja ob 99-letnici 
obstoja ZGS udeležili v čim večjem številu. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe16bgZ4CtcdEtWsCQZ_rbP_YOWNpKXnZ5W9QpaTFNjJDm_Zw/viewform?usp=sf_link
https://www.zveza-gs.si/

