
             

1 
 

  

Drugo obvestilo 

 

Zveza geografov Slovenije  

v sodelovanju z RRA Koroška d. o. o. 

 

ob 100-letnici Zveze geografov Slovenije 

organizira 

23. zborovanje slovenskih geografov 

KOROŠKA – OD PRETEKLOSTI DO PERSPEKTIV 

 

Slovenj Gradec 

8. in 9. april 2022 

 

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. Regija se sooča 
s številnimi izzivi, ki so posledica naravnih in družbenih razmer, obrobnega in obmejnega položaja ter 
zgodovinskega razvoja.  

Prvi dan zborovanja bo namenjen predstavitvi izbranih referatov, objavljenih v knjigi, ter okrogli mizi o 
aktualnih temah. Dogajanje bo potekalo v Kulturnem domu Slovenj Gradec. 

Večer prvega dneva bo posvečen stoletnici Zveze geografov Slovenije. Na slavnostni akademiji bomo 
obujali spomine in podelili tradicionalna stanovska priznanja. Dogajanje bo potekalo v restavraciji 
NamaNova. 

Drugi dan zborovanja je namenjen strokovni ekskurziji, ki bo potekala na območju Geoparka Karavanke. 
Za udeležence je zagotovljen avtobusni prevoz. 

Aktualne informacije o zborovanju so dostopne na spletni strani Zveze geografov Slovenije.  

  

https://www.geopark.si/
https://www.zveza-gs.si/
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Program 

Prvi dan, 8. 4. 2022 (Kulturni dom Slovenj Gradec, Francetova cesta 5, 2380 Slovenj Gradec) 

9.00 do 9.30  Zbiranje in registracija 

9.30 do 10.00  Uvodni pozdravi s programom 

   Tilen Klugler, župan Mestne občine Slovenj Gradec 

   Karmen Sonjak, direktorica RRA Koroška d. o. o. 

10.00 do 11.30  I. sklop prispevkov 

   O imenu, mejah in identiteti Koroške (M. Geršič, D. Perko, P. Gašperič) 

Ali je na Koroškem kaj marginalnega oziroma kako je z geografsko 

marginalnostjo Koroške? (S. Pelc) 

Geografski vidiki volitev na Koroškem (J. Tiran, B. Rogelj) 

Demografski potencial in projekcije števila prebivalcev Koroške statistične regije 
(K. Kotnik, I. Mrak) 

11.30 do 12.00  Odmor 

12.00 do 14.00  Okrogla miza z diskusijo: "Kdo vodi koga? Stroka politiko ali politika stroko?" 

   Gostje okrogle mize: 

Mirko Vošner, župan Občine Muta 

Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje 

Andrej Čas, nekdanji župan Mestne občine Slovenj Gradec 

   Polona Demšar Mitrovič, Ministrstvo za infrastrukturo 

   Katarina Ostruh, Mestna občina Velenje 

Janez Nared, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika 

Marjetka Benčina, Focus, društvo za sonaraven razvoj 

   Okroglo mizo povezuje Peter Zajc. 

14.00 do 15.30  Odmor za kosilo 

15.30 do 17.00  II. sklop prispevkov 

   Prostorski pogled na stanje in razvoj turizma v Koroški regiji (T. Tamše, N. Marot) 
Ali Koroška sledi konceptu trajnostnega prostorskega razvoja? (B. Lampič, N. 
Bobovnik, L. Rebernik) 

   Svetlobna onesnaženost v koroški statistični regiji (I. Žiberna, E. Konečnik Kotnik) 
   Vodne ujme na Koroškem (T. Trobec) 
19.00 Slavnostna akademija z večerjo (restavracija NamaNova, Podgorska cesta 2, 2380 

Slovenj Gradec) 

 

Drugi dan, 9. 4. 2022 

9.00 do 15.00 Ekskurzija po Geoparku Karavanke (zbirno mesto na avtobusni postaji Slovenj 

Gradec) 
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Kotizacija 

Polna kotizacija (140,00 evrov) vključuje monografijo Koroška od preteklosti do perspektiv, slavnostno 

večerjo, prigrizke in kavo/čaj med odmori ter udeležbo na ekskurziji z zaključnim kosilom. Polna kotizacija 

za samo prvi dan je 120,00 evrov in ne vključuje sobotne ekskurzije s kosilom. 

Znižana kotizacija (80,00 evrov) vključuje le prigrizke, kavo/čaj med odmori (brez monografije in 

slavnostne večerje) ter udeležbo na ekskurziji z zaključnim kosilom. 

Kotizacijo nakažite na račun Zveze geografov Slovenije SI56 6100 0001 9189 275 z navedbo namena: 

Polna (Znižana) kotizacija za Zborovanje 2022 (ime in priimek udeleženca). 

Kotizacijo je treba plačati najkasneje do 25. 3. 2022,  ko je skrajni rok tudi za oddajo naročilnice. 

 

>>Prijavni obrazec<< 

 

https://docs.google.com/forms/d/16h2N4yea931wMQmbuYD8JE_3XVGuHwLd5bEJt-du2VY/edit

