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Spos tovane s tudentke in s tudenti! 

Na zač etku s tudijskega leta 2020/21 vam posredujemo nekaj ključ nih informačij: 

- sreč anje z bruči (s tudenti 1. letnika prve stopnje) bo na Filozofski fakulteti v četrtek, 1. 10. 2020 ob 
14. uri v predavalničah 2 in 15; 

- s tudentje ostalih letnikov prve in druge stopnje s pedagos kimi obveznostmi prič nete v tednu od 5. 10. 
2020 dalje (po urniku);  

- obvestilo s ključ nimi informačijami boste lahko nas li na oddelč ni spletni strani oz. vam ga bomo posla-
li na vaš e-naslov.  

Vsi skupaj se z e veselimo, da se sreč amo v z ivo – bomo pa izvajanje s tudijskega pročesa prilagajali navodilom 
Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani in NIJZ. 

Vas  Oddelek za geografijo 

Geog ra f s k a  s i r i n a  Geog ra f s k a  s i r i n a  
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Novice 

Rekordni tek na Triglav gor – dol 

Najverjetneje ima več ina izmed vas 

dovolj govorjenja o aktualnem virusu 

COVID-19. Z al ga vseeno moram 

omeniti, da boste razumeli, zakaj sem 

se odloč ila za rekordni tek na Triglav. 

Leto 2020 bi moralo biti zame odlo-

č ilno leto na moji s portni poti. Na 

mednarodnih tekmah bi namreč  pr-

vič  nastopala za Salomon Internatio-

nal. Zač ela sem trenirati po planu in 

prvič  v z ivljenju imam (kar dva!) tre-

nerja. Ob prekliču vseh tekem in moji      

nevednosti, v kaks ni formi sploh 

sem, sem zač ela razmis ljati, kako bi 

svojo pripravljenost lahko preizkusi-

la. Ko sem pomislila na izboljs anje 

č asa na Triglav, so vsi prijatelji idejo 

pograbili. Kot gorski tekač iči, ljubite-

ljiči spustov, predvsem pa zaradi mo-

je trme, mi je nekaj najboljs ega, č e 

me nekdo izzove, da č im hitreje pri-

teč em na goro in nazaj. Tako smo 

posneli tudi videoposnetek rekor-

dnega teka. Na dan rekorda nisem 

bila z ivč na, ker se nisem ukvarjala s 

č asom. Pris la sem uz ivati, saj zato 

sploh v prvi vrsti teč em, pa naj bo 

rekordni č as ali ne. Kljub dobri pri-

pravljenosti gre namreč  lahko marsi-

kaj narobe: gneč a na grebenu Trigla-

va (ki je tudi bila), z elodč ni problemi, 

mokre skale in drugo. Iz Krme sem 

startala ob 7:00 zjutraj. Vem, kar 

pozno. V moj izgovor: nevihte niso 

bile napovedane, pa tudi č e bi bile, 

sem bila pred 10. uro z e v dolini. Edi-

ni pravi razlog za moj “pozen” start: 

res sem se z elela naspati. Marsikdo 

me je vpras al: »Ali se ti zdi pametno? 

Teč i po grebenu Triglava, se izpo-

stavljati, obremenjevati res evalče?« 
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Moj odgovor: »Ja!« Ker se ne izpo-

stavljam in ne obremenjujem res e-

valčev. Goro poznam, poznam svoje 

zmoz nosti in vem, da sem v tekas kih 

č evljih bolj varna kot pa v pohodnih 

č evljih. Moj podvig bi bil nevaren, č e 

ne bi redno spremljala vremenskih 

razmer, č e ne bi nosila č elade 

(padanje kamenja), č e bi me oviral 

kdo od ostalih pohodnikov (ki me, 

z al ,tudi je), č e ne bi skrbela za hidra-

čijo/hrano in ne upos tevala svoje 

utrujenosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C e bi se mi pa kljub temu kaj zgodilo, 

se s tem ne bi preveč  obremenjevala, 

saj se nesreč e vseeno dogajajo. Na 

nas je, da poskrbimo, da tveganje č im 

bolj zmanjs amo. Vrh Triglava sem na 

vroč  poletni dan dosegla v č asu 1h 54 

min iz Krme preko Planike.  

Za spust sem potrebovala 58 minut 

po isti poti. Dan je bil popoln. Ne za-

radi rekorda, ampak zaradi same za-

bave med podvigom. Teč i od enega 

prijatelja do drugega je neopisljivo. 

Zdaj pa imam Triglava za nekaj č asa 

dovolj. Gora je lepa, ampak preveč  

obljudena. Toliko je lepih kotič kov v 

nas ih Alpah, kjer dejansko najdes  

mir, da bom Triglav s e nekaj č asa 

gledala samo od daleč . 

Ana Čufer 

 

Izkušnje e-obdobja (marec– sep-

tember 2020) in kako smo pri-

pravljeni na študijsko l. 2020/21? 

Od marča do maja 2020 se s s tudenti 

in sodelavči nismo sreč evali v fizič ni 

obliki na Filozofski fakulteti: izobra-

z evalni pročes se je prestavil v e-

okolje (več inoma kombinačija Zoom 

videokonferenč in Moodle e-uč ilniče; 

e-storitve oddelč ne knjiz niče; e-

dostop GIKL-a), e-storitve nas ega 

tajnis tva so bile az urne, zaradi 

COVID ukrepov smo morali odpove-

dati udelez bo na več  sreč anjih in 

konferenčah doma in v tujini. Imeli 

smo veliko e-sestankov v različ nih e-

okoljih in smo bili zelo veseli, da smo 

se lahko ali na izpitih ali na sestankih 

od junija do septembra sreč ali »v z i-

vo«. Na naslednja predavanja, konfe-

renče in sestanke bomo več inoma 

pris li s posodobljenimi »COVID do-

datki« (med drugim tudi z oč ali z vis -

jo dioptrijo!). 

Organizatorji sreč anj in konferenč so 

se na nove razmere različ no prilaga-

jali: 

–  vsaj v prvih dveh marč evskih 

tednih je bil več ji del dogodkov odpo-

vedan in/ali prestavljen na leto 

2021; 

–  po nekaj tednih v e-izolačiji so se 

nekateri organizatorji odloč ili, da 

bodo dogodke izvedli v e-obliki – po-

gosto z objavo konferenč nih gradiv, 

vnaprej posnetimi predavanji ipd.; 

–  po prvem meseču pa je bilo e-

konferenč enje v polnem razčvetu: 

dobili smo povabila z e-gradivom, 

razvile so se različ ne oblike video-

konferenč, ki so skus ale udelez enče 

tudi č im bolj aktivirati, dogodkom so 

vse bolj pogosto sledile e-ankete z 

vpras anji o zadovoljstvu udelez en-

čev. 

Pravo renesanso so doz ivela razno-

vrstna e-izobraz evanja – v obliki   

webinarjev, delavnič, samoizboraz e-

valnih teč ajev ipd. Udelez evali smo 

se tako e-izobraz evanj za tehnič no 

podporo (najrazlič nejs im progra-

mom), pa tudi strokovnih izobraz e-

vanj – veliko je bilo zelo domiselno 

organiziranih, z moč no grafič no   

podporo. 

Projektno delo na mednarodnih pro-

jektih se je z e pred COVID ukrepi  
pogosto v dobrs ni meri izvajalo na 

daljavo – zato nove razmere niso  
prinesle bistvenih sprememb. Se pa 
je delo z delez niki, uporabniki       

projektov, moralo upoč asniti, nekoli-
ko preoblikovati ali nekatere oblike 

prestaviti na »kasnejs i« č as.  

In kaj smo se nauč ili? Da je mogoč e 
prečej stvari izvesti v e-obliki – neka-

tere čelo prečej bolje in čeneje! Da pa 
je potrebno čelotno akademsko 

skupnost digitalno okrepiti, nas a IKT 
znanja nadgraditi in jih personifičira-

ti. Da se je potrebno bolj nauč iti po-
slus ati druge! Celotno obdobje pa je 

samo potrdilo staro modrost – da je 
potrebno skrbeti za stalne stike med 

sodelavči doma in v tujini. 

Posebej pa bi radi pohvalili – čelotno 
ekipo Rač unalnis kega čentra na FF, 

ki je poskrbela, da so nas i Moodli, 
Zoomi, MS Teamsi, pa drugi brskalni-

ki in programi nemoteno delovali ter 
da je bilo omogoč eno delo od doma 

za strokovne sodelavče. In s e posebej 
– vse nas e »rač unalnis ke« sodelavče 

na Oddelku za geografijo (Marko, 
Blaz , Nejč, Bos tjan, Lea), ki so več ino 

stvari premislili in preskusili pred 
drugimi ter svoje izkus nje nesebič no 

delili z ostalimi na nas em oddelku in    
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Ana na vrhu Triglava (foto: A. Čufer). 

Ana je vestno poskrbela za varnost sebe 

in ostalih (foto: A. Čufer). 



Novice 

3 

na fakulteti – v obliki kratkih, a upo-

rabnih navodil, preko nedeljskih in 

več ernih e-sestankov ipd. 

Pohvalili bi pa tudi nas e s tudente, ki 

so se e-izvajanju pedagos kega proče-

sa (predavanj, govorilnih ur, konzul-

tačij, izpitov) hitro prilagodili in – kot 

nam sporoč ajo – smo vse skupaj do-

bro izvedli. Pridobljene izkus nje, no-

va znanja in spreminjajoč e okolis č ine 

bodo usmerjale tudi izvedbo s tudij-

skega pročesa in raziskovanja v pri-

hodnje.  

Novo s tudijsko leto bo potekalo pre-

tez no v predavalničah, del predavanj 

pa bo zaradi omejenega prostora, 

kjer ni mogoč e dosegati COVID-19 

priporoč il, potekal kombinirano: v 

z ivo in z uporabo spletnih orodij. 

Usmeritve za ravnanje in delo v po-

sebnih prostorih (terensko delo, la-

boratoriji, prostori, ki so namenjeni 

samostojnemu delu s tudentov) smo 

zapisali v COVID protokolih. Redni 

s tudijski pročes se bo zač el v pone-

deljek, 5. oktobra, saj si z elimo v pr-

vih dneh semestra več  č asa posvetiti 

bručem, ki jim COVID nač in dela na 

fakulteti s e ni domač . S tudenti bodo 

podrobne informačije o zač etku s tu-

dijskega leta in o nač inu dela pri po-

sameznem predmetu prejeli v poseb-

nem sporoč ilu. V tretjem tednu okto-

bra bo potekala več ina terenskih vaj 

v zimskem semestru. Pedagos ki in 

strokovni sodelavči ter s tudenti se 

bomo sproti prilagajali razmeram in 

iskali optimalne res itve in poti, da bo 

s tudijski pročes potekal č im bolj ne-

moteno in kakovostno.  

Irma Potočnik Slavič in Simon Kušar 

 

Od Litije do Čateža 

Na nagradnem nateč aju Univerze v 

Ljubljani in podjetja GDi za najboljs o 

zaključ no nalogo s tudentov in men-

torjev Univerze v Ljubljani z uporabo 

ESRI orodij v letu 2020 je bila izbra-

na magistrska naloga Z ige Smrekarja 

»Razvoj čelovite geoinformačijske 

podpore obiskovalčem Levstikove 

poti«. Celovita geoinformačijska pod-

pora ni namenjena le obiskovalčem 

poti med njihovim pohodom, ampak 

tudi navideznemu obisku poti, pa 

tudi organizatorjem poti pri sprem-

ljanju in evidentiranju obiska.  

Z iga je samostojno razvil več  spletnih 

geoinformačijskih aplikačij (Po Lev-

stikovi poti, Predstavitev severne 

trase Levstikove poti in Predstavitev 

juz ne trase Levstikove poti), spletna 

vpras alnika Registračija obiskoval-

čev Levstikove poti in Očenjevanje 

ponudnikov storitev na Levstikovi 

poti za potrebe prihodnjega sprem-

ljanja obiska in očenjevanja ponudni-

kov storitev na Levstikovi poti, ter 

spletno geoinformačijsko aplikačijo 

O obisku Levstikove poti. Kljub ko-

ronskim č asom je Z igi uspelo izvesti 

terenski preizkus spletne geoinfor-

mačijske aplikačije, spletno anketo o 

ovrednotenju spletnih geoinformačij-

skih aplikačij, namenjenih obiskoval-

čem Levstikove poti ter intervju s 

skrbnikom Levstikove poti.  

Povezave do aplikačij in vpras alnikov 

so dostopne na spletni strani Levsti-
kove poti: č e s e niste s li na popotova-

nje od Litije do C atez a, se tega lahko 
zdaj lotite najprej navidezno, s po-

moč jo spletnih aplikačij, nato pa s e 
geoinformačijsko podprto na terenu. 

Magistrsko delo je bilo zagovarjano 

14. 9. 2020 in bo kmalu na voljo v 

repozitoriju UL (https://www.uni-

lj.si/repozitorij/). 

Marko Krevs 

 

Uradna otvoritev prenovljene 
knjižnice Oddelka za geografijo FF 

UL 

Ob predvidenem skorajs njem odpr-

tju knjiz nič Filozofske fakultete v ok-
tobru smo za zaposlene na oddelku 

in bivs e zaposlene pripravili otvori-
tev knjiz niče. Ker pa smo morali 

upos tevati zdravstveno-varstvena 
priporoč ila, smo se v petek, 11. 9. 

2020, zbrali na hodniku Oddelka, 
kjer sta imela uvodni nagovor pred-

stojniča Oddelka za geografijo Irma 
Potoč ni Slavič  in dekan Filozofske 

fakultete Roman Kuhar. Bibliotekar-
ka Lučija Miklič  Cvek je predstavila, 

kako je potekal projekt prenove. 

Prisotni so si lahko ogledali preureje-

no notranjost knjiz niče. Vsi so se  
strinjali, da je sprememba velika, po-

hvalili so prostornost knjiz niče, nove 
poliče in nova č italnis ka mesta, s č i-

mer smo dobili dodatno potrditev, da 

Primer predstavitve dela severne trase 

Levstikove poti s pomočjo zgodbe z zem-

ljevidi (story maps).  

Primer pogleda na nadzorno ploščo 

(dashboard) za spremljanje obiska Lev-

stikove poti.  

Otvoritev knjižnice se ja pričela z nago-

vorom predstojnice Oddelka za geografi-

jo FF UL in nagovorom dekana dr. Roma-

na Kuharja (foto: B. Rogelj). 
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je bila investičija upravič ena. Z elimo 
si, da bodo nas i najbolj pogosti upo-

rabniki – s tudenti, prepoznali        
prednosti prostega pristopa in upo-

rabe č italniče ter da bodo tako v č im 
več ji meri izkoristili to pridobitev. 

Lucija Miklič Cvek 

 

Postavitev dveh novih oznak viso-

kih voda v Kopru in Piranu 

Septembra 2020 sta bili v Kopru in 
Piranu postavljeni dve novi oznaki 

visokih voda. Označ ujeta najvis jo za-
belez eno gladino morja 12. novem-

bra 2019 v Piranu ter 25. novembra 
1965 v Kopru. V Piranu je oznaka 

names č ena na stavbi Akvarija Piran, 
v Kopru pa na stavbi Uprave za po-

morstvo. 

Februarja 2020 je bila postavljena 

tudi dodatna oznaka visoke gladine 
morja ob lanskoletni novembrski 

poplavi (13. 11. 2019) v Izoli pri Ga-

leriji Rex. Postavitve oznak visokih 
voda ozaves č ajo in izobraz ujejo jav-

nost o visokih vodah ter hkrati prika-
zujejo, kaks no moč  in dinamiko ima-

jo nas e reke, jezera in morje. V akčiji 
sodelujejo Agenčija RS za okolje, Zve-

za geografov Slovenije, Ministrstvo 
za okolje in prostor, lokalne skupno-

sti, izobraz evalne ustanove ter s tevil-
ni posamezniki. 

Špela Guštin 

 

Ko smo skupaj desetletja … 

Glede na razpoloz ljive vire, v katerih 

verjetno obstajajo določ ene netoč no-
sti in pomanjkljivosti, seznam sode-

lavčev Oddelka za geografijo od leta 
1919 do 2020 vključ uje 66 pedago-

s kih in 27 nepedagos kih ter več  kot 
sedemdeset zunanjih sodelavčev. 

Nekateri ste z nami ali so bili z nami 
le krajs e obdobje, drugi nekaj let, de-

setletij, posamezniki pa čelotno de-
lovno obdobje Vas ega z ivljenja. Tako 

smo se sodelavči oddelka 11. 9. 2020 
na druz aben (a ob upos tevanju 

COVID določ il) nač in sreč ali z nas ima 
sodelavčema, ki sta bila kar nekaj 

desetletij na geografski misiji. 

V letu 1992, ko je bila Slovenija zelo 
angaz irana ob vstopanju v različ ne 

mednarodne organizačije (med dru-
gim je postala č laniča Mednarodne 

geografske zveze IGU), se nam je pri-
druz ila Zorka Jakos . Skrbela je za to, 

da bi nas i s tudentje č im bolj usvojili 
strokovno terminologijo v angles kem 

jeziku. V skoraj treh desetletjih je 
tako imela priloz nost spoznati s tevil-

ne geografinje in geografe, spre-
minjanje uč nih nač rtov je krojilo s te-
vilo ur, ki jih je prez ivela z geografijo. 

Zorka je svoje strokovno delo oboga-
tila z nalezljivo dobro voljo in vedrim 

nasmehom. 

V letu 2000 se je nas emu oddelku kot 
zunanji sodelaveč pridruz il Andrej 

Lucija Miklič Cvek je zbranim predstavila 

potek prenove knjižnice (foto: B. Rogelj). 

Tablica na pročelju stavbe Uprave za 
pomorstvo v Kopru označuje najvišjo 

izmerjeno gladino morja 25. 11. 1969, ko 
je gladina morja segala do višine 394 
cm. Morje začne poplavljati najnižje dele 
obale, ko gladina doseže 300 cm na ma-

reografski postaji, ki je nekaj metrov 
stran (foto: Š. Guštin). 

Poplavljena cesta ob piranskem mandra-
ču, 17. 11. 2019. Zgoraj desno je vidna 

stavba akvarija, kjer je bila letos name-
ščena oznaka z najvišjo gladino morja 
12. 11. 2019 (foto: Š. Guštin). 

Dve oznaki visoke vode v Izoli: spodnja 
označuje gladino iz leta 2008 na višini 

30 cm od tal, zgornja pa gladino iz leta 
2019 na višini 44 cm od tal (foto: Š. 
Guštin). 

Morje začne poplavljati najnižje dele 
obale, ko gladina doseže 300 cm na 

mareografski postaji v Kopru. 25. 11. 
1969 je višina gladine morja v Piranu 
dosegla višino 394 cm (foto: Š. Guštin). 

Protipoplavna pregrada za zaščito 
gostinskih lokalov na Sončnem nabrežju 

v Izoli ob visoki vodi 13. 11. 2019 (foto: Š. 
Guštin). 
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Mihevč. 20 generačij nas ih s tudentov 

je tako v letnem semestru spoznava-

lo geografijo krasa – v anketah, ki jih 

izvajamo ob konču leta, so s tudentje 

vedno zapisali, da so »…terenske vaje 

s krasom na Balkan dogodek leta«. 

Kolegu Andreju se iskreno zahvalju-

jemo za predano pedagos ko delo, za 

dolgoletno razvijanje povezav med 

Ins titutom za raziskovanje krasa ZRC 

SAZU in nas im oddelkom, za zvrhane 

kos e domislič in anekdot, kar je v 

s tevilna geografska srča in razum 

vsejalo seme krasa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorki in Andreju (v odsotnosti) smo 

sodelavke in sodelavči podarili 

»Zahvalo za uspešno izvedeno geo-

grafsko misijo« in jima z elimo vse 

dobro – seveda sta vedno dobrodos la 

v drugem nadstropju na As kerč evi! 

Irma Potočnik Slavič 

 

Nova Digitalna knjižnica Univerze 

v Ljubljani 

Digitalna knjiz niča Univerze v Ljub-

ljani ali DiKUL je portal, ki omogoč a 
iskanje in dostop do mednarodne 

znanstvene ter strokovne literature v 
elektronski obliki (revije, č lanki, e-

knjige, podatkovne zbirke). Do teh 
elektronskih virov je mogoč e dosto-

pati z rač unalnikov na fakultetah 

Univerze v Ljubljani ali preko odda-
ljenega dostopa. Do julija 2020 se je 

DiKUL nahajal na spletni strani 
dikul.uni-lj.si, od avgusta 2020 pa 

deluje na novi platformi in je nad-
gradnja portala COBISS+. Pri tem je 

pris lo tudi do nekaj novosti, ki bodo 
na kratko predstavljene v nadaljeva-

nju.  

Novi DiKUL se sedaj nahaja na splet-
ni strani Cobiss+, kjer v levem kotu 

zgoraj izberete "Baza podatkov" in 
med njimi DiKUL. Neposredna pove-

zava pa je  https://plus-
ul.si.čobiss.net/opač7/bib/searčh?

db=ul&ds=true . Prednost novega 
portala je, da na enem mestu omogo-

č a hkrati dostop do elektronskih vi-
rov in dostop do knjiz nič nega katalo-

ga Univerze v Ljubljani. 

Na zač etni strani je omogoč eno 

osnovno iskanje z iskalnim okenčem, 

kamor vpis ete izraz. Na voljo sta tudi 

izbirno in ukazno iskanje. Iskalnik 

privzeto is č e po naroč enih in dostop-

nih elektronskih informačijskih virih, 

ki jih knjiz niče UL naroč ajo ali pa so 

prosto dostopni. Na tak nač in je med 

rezultati več  zadetkov, ki vsebujejo 

polno besedilo. Privzeta nastavitev je 

tudi iskanje po vseh katalogih knjiz -

nič UL. Kljukiča v okenču pri "Razs iri 

iskanje na vse vire" pomeni, da is č e 

iskalnik tudi po virih, ki niso naroč e-

ni.  

Po uspes nem iskanju se pod iskalnim 

okenčem pokaz eta dva seznama re-

zultatov, vsak v svojem zavihku. V 

levem, Katalog UL, so rezultati iska-

nja po izbranem knjiz nič nem katalo-

gu (privzeta nastavitev je iskanje po 

vseh katalogih knjiz nič UL).  V de-

snem zavihku (E-viri UL) so rezultati 

iskanja po elektronskih virih. Ob 

strani so nanizani različ ni filtri, s ka-

terimi lahko seznam rezultatov s e 

izboljs ate (leto izida, tip gradiva, 

publikačija, področ je ipd.). Ali je gra-

divo dostopno, pove zelen gumb, s 

klikom nanj pridete do gradiva. C e 

čelotno besedilo gradiva ni dostopno, 

je ta gumb siv. Klik na gumb vas pri-

pelje do dodatnih moz nosti za prido-

bitev tega gradiva. 

Pod iskalnim okenčem je informačija 

o dostopnosti. C e se nahajate 

v prostorih UL, bo pisalo "Trenutno 

STE avtorizirani za dostop do e-virov 

UL",  č e dostopate npr. od doma, pa 

bo pisalo, da NISTE avtorizirani. V 

tem primeru se morate prijaviti. Pri-

javite se tudi, č e z elite dostopati do 

svojega profila (shranjeni zapisi, is-

kanja itn.) oziroma uporablja-

ti storitve »Moje knjiz niče v sistemu 

COBISS«. Prijavite se v zgornjem de-

snem kotu zač etne strani z izbiro 

moz nosti "Prijava" v meniju "Moj 

profil".  Za samo iskanje prijava v 

DiKUL ni potrebna. 

Na voljo sta dve moz nosti prijave:  

    1. Klik na gumb Moja knjiz niča po-
meni prijavo s knjiz nič no identiteto. 

Prijavite se tako, da vpis ete  č lansko 
ali s tudentsko s tevilko in geslo, ki ste 

ga dobili v vas i knjiz niči. Tak nač in 
nam je zaenkrat s e bolj domač , ker 

smo se tako prijavljali z e v stari 
DiKUL. Po tej poti se lahko prijavljajo 

č lani knjiz nič, ki niso s tudenti ali za-
posleni na UL. 

Zorka je iz rok predstojnice Oddelka za 

geografijo FF UL prejela zahvalo za nje-

no večletno delovanje na našem Oddelku

(foto: L. Rebernik). 

Začetni zaslon novega DiKUL-a (vir: 

DiKUL). 

Seznam zadetkov (vir: DiKUL). 

https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ul&ds=true
https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ul&ds=true
https://plus-ul.si.cobiss.net/opac7/bib/search?db=ul&ds=true
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2. Klik na gumb ArnesAAI  pomeni 

prijavo z digitalno identiteto UL. Po 

tej poti zaposleni na UL uporabijo 

uporabnis ko ime in geslo, kot ju ima-

jo npr. za prijavo v sluz beni rač unal-

nik, s tudenti pa uporabijo uporabni-

s ko ime in geslo, ki so ju dobili ob 

vpisu, in ju uporabljajo npr. za prija-

vo v Eduroam. V naslednjem koraku 

je potrebno samo s e izbrati s sezna-

ma Univerzo v Ljubljani.  

Digitalna identiteta UL bo postala v 

naslednji verziji DiKUL-a primarna in 
z e sedaj je dostop do gradiva z njo 

laz ji, saj se pri dostopanju do gradiva 
preko oddaljenega dostopa ni po-

trebno s e enkrat prijavljati kot pri 
prijavi preko Moje knjiz niče. Razvi-

jalči DiKUL-a se trudijo, da bi odda-
ljeni dostop uredili tako, da ponovna 

prijava ne bi bila potrebna, č e se je 
uporabnik pred tem z e prijavil v 

DiKUL. 

Poleg opisanih so na voljo s e prijava 
z Google rač unom, Fačebook profi-

lom in elektronskim naslovom, ven-
dar pa prijava preko njih ne bo omo-

goč ala avtorizačije dostopa do gradi-
va. 

 

Predstavljene so glavne novosti no-

vega DiKUL-a. Za več  informačij se 

lahko obrnete na bibliotekarke knjiz -

niče oddelka za geografijo Filozofske 

fakultete UL, kjer nudimo tudi izo-

braz evanja za iskanje po e-virih.  

Martina Frelih 

 

Študentska ustvarjalnost se na 

ogled postavi 

C eprav s tudenti na Oddelku za geo-

grafijo v povpreč ju prez ivite več  kot 

s est let, vas i uč itelji, asistenti in stro-

kovni sodelavči opaz amo, da vas po-

znamo zelo na hitro, bolj po drobčih, 

naključ no. Zato smo s e posebej vese-

li, ko od vas neposredno (zelo red-

ko!) in posredno iz medijev 

(pogosteje!) izvemo, da ste dejavni 

na s portnem, prostovoljskem, glasbe-

nem, gledalis kem idr. področ ju. 

In tako smo pred leti z e organizirali 

razstavo Laure Lič er, pred kratkim 

pa povsem po naključ ju izvedeli, da 

je nas a s tudentka Ivana Z igon – ne le 

navdus ena taborniča, pa prostovolj-

ka in s e marsikaj, ampak: da je izdala 

svojo prvo knjigo ilustračij, da je v 

Komnu z e imela prvo razstavo, da je 

njena ilustračija vse s tudentke in s tu-

dente z e vabila na č ajanko v dečem-

bru 2019. 

Zato smo toliko bolj veseli, da je Iva-

na na nas o pobudo pripravila krajs o 

razstavo, ki je na hodniku Oddelka za 

geografijo odprta od 11. 9. do 12. 10. 

2020. Razstava je poimenovana 

»Hvalniče« - mi pa ob tej priloz nosti 

izrekamo velika »hvala« avtoriči za 

tako zanimivo, barvito, minimalistič -

no in navdus ujoč o slikovno podobo 

s tirih letnih č asov v različ nih 

(slovenskih) pokrajinah ter ji z elimo 

s e veliko poti in navdihov, ki jih bo 

ujelo njeno oko in upodobile njene 

roke. 

Naj bo ta zapis tudi spodbuda vsem 

(tako s tudentom kot sodelavčem in 

vsem geografom), ki si z elite predsta-

viti delč ek svoje (ne)geografske 

ustvarjalnosti – nas a prenovljena 

knjiz niča je namreč  več  funkčijski 

prostor, v katerem z elimo prirejati 

različ ne razstave in tematska sreč a-

nja. Sporoč ite nam vas e pobude in 

skupaj bomo nas li primeren nač in, 

da se bo pogosteje slis alo o vas ih in-

teresih in dosez kih. Korajz a velja! 

 

 

Irma Potočnik Slavič 

Možnosti prijave v DiKUL (vir: DiKUL). 

Razstavi je naslov »Hvalnice« in je  na-

stala spontano, kmalu po rojstvu knjige 

malih ilustracij, ki ima enak  naslov (vir: 

I. Žigon). 

Razstavo si je mogoče ogledati na hodni-

ku Oddelka za geografijo vse do 12. 10. 

2020 (foto: B. Rogelj). 

Ob otvoritvi razstave je Ivana v dar pre-

jela knjigo, za katero upamo, da ji bo v 

prihodnosti služila kot navdih za nove 

ilustracije (foto: B. Rogelj). 
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Poljanska dolina ob Kolpi, po šest-

desetih letih 

V letos njem »čorona virus poletju« 

smo se odrekli vsakoletnemu potova-

nju po eni od evropskih pokrajin. Ta-

ko je naneslo, da sem se po daljs em 

č asu znova znas la v Poljanski dolini 

ob Kolpi, od koder je bil doma moj 

oč e. Pred s estdesetimi leti pa sem si 

to območ je izbrala za temo moje di-

plomske naloge. Kaj sem ugotovila 

po toliks nem č asu?  

V s tudijskem letu 1958/59 sem bila 

s tudentka č etrtega letnika geografije. 

V č asu s tudija smo morali izdelati 

s tiri seminarske naloge, dve pri prof. 

Iles ič u in dve pri prof. Meliku. Za te-

mo diplomske naloge so nas enako-

merno porazdelili med oba profesor-

ja. Zgodilo se je, da sem si lahko iz-

brala temo moje diplomske naloge 

pri prof. Meliku. Pri njem smo več i-

noma sprejemali teme iz regionalne 

geografije Slovenije, bodisi manjs ega 

mesta, obč ine ali manjs e pokrajine. 

Profesor Anton Melik je bil izredno 

dober poznavaleč Slovenije. Zato je 

bilo tez ko izbrati območ je, ki ga on 

ne bi z e od prej dobro poznal in po-

gosto več  vedel o njem kot mi kandi-

dati. Moji kolegi so si več inoma izbi-

rali za obravnavo domač i kraj ali vsaj 

pokrajino, ki so jo zelo dobro poznali. 

Ljubljanč ani smo imeli pri tem najve-

č je tez ave. Veljalo je, da je treba do-

bro prebrati njegovo Slovenijo in naj-

ti morda območ je, ki je morda bolj 

skromno opisano. 

Z e pred tem sem nekaj č asa premis -

ljevala, da bi si morda izbrala za te-

mo moje diplomske naloge prav Po-

ljansko dolino ob Kolpi. Ob pregledo-

vanju Melikove Slovenije sem pris la 

do spoznanja, da je v njej o moji Po-

ljanski dolini res bolj malo napisane-

ga. Tako sem prof. Meliku mirne dus e 

predlagala to območ je za temo di-

plomske naloge, kar je z navdus e-

njem sprejel, saj mi je rekel, da je bil 

v tistih krajih »samo enkrat«. 

Pač  pa sem zaskrbljeno ugotovila, da 

je literature malo, ali pa je prečej sta-

ra, s e iz č asov Avstro-Ogrske  drz ave. 

Novejs a literatura je bila bolj polju-

dna ali pa namenjena predvsem 

»koč evarskim območ jem«, ki so le z 

obrobjem segali na območ je moje 

diplomske naloge. Torej bo treba na 

»teren«. S stros ki za terensko delo ni 

bilo problemov. Z vlakom do Koč evja 

in naprej z avtobusom do 30 km od-

daljene doline Kolpe. Tam sem imela 

in s e imam sorodnike, kjer sem se 

lahko namestila za nedoloč en č as. 

Ste z e bili kdaj v Poljanski dolini ob 

Kolpi ali kratko v Poljanah? V tistih 

č asih in s e dolgo pozneje je bil to do-

kaj slabo poznan kos č ek Slovenije. V 

zadnjih letih ga bolje poznajo pred-

vsem ljubitelji vodnih s portov, ki se 

vsako leto lahko namestijo v nekaj 

manjs ih kampih ob Kolpi. Reliefno je 

treba razloč evati med obviselo suho 

kras ko Poljansko dolino s smerjo SSZ

-JJV z glavnima krajema Starim tr-

gom in Predgradom. V ostrem kotu v 

smeri VJV jo odrez e dolina Kolpe, ki 

ima tu znač aj razs irjenega kanjona in 

je slabih dvesto metrov niz je. Tu je 

nekaj najniz je lez eč ih poljanskih ob-

kolpskih vasi. Prebivalči obeh obmo-

č ij se s tejejo za Poljanče. Zato pod 

imenom Poljanska dolina ob Kolpi 

razumemo obe reliefni enoti hkrati.  

Letos nja virusna prisila je privabila v 

dolino in bliz nje kraje s e posebno 

veliko tople kolpske  vode z eljnih 

poč itnikarjev. Kolpa po poletnih uz it-

kih slovi z e dolgo, danes ne samo za-

radi primernosti za plavanje, zraven 

s e zaradi moz nosti SUP-anja, voz enj s 

kanuji, kajaki, splavi in vsakovrstni-

mi rafti. S irs a pokrajina je zelo pri-

merna za kolesarjenje, za krajs e izle-

te ali popotnis tvo. Vsi kampi so bili 

nabito polni. Komaj sva nas la        

prostor, saj sorodnikom nisva hotela 

biti v breme. Drugih namestitvenih 

moz nosti je s e vedno malo. Moja ses-

trič na Boz a in njen moz  Pavel sta 

preprič ana Predgrajča. Z ivita sičer v 

Koč evju, a sta kot upokojenča veliko 

v Poljanski dolini in sta pomembna 

aktivna č lana, oziroma pevča in ple-

salča v Kulturno s portnem drus tvu 

Predgrad. 

Tokrat je bila priloz nost, da v nekaj 

dneh vsaj povrs no ugotovim,  kaks ne 
so spremembe v primerjavi s prvimi 

povojnimi leti in tudi  pozneje iz č a-
sov priprave moje diplomske naloge. 

Prva, a pomembna ugotovitev je, da 
so ljudje s e vedno tako prijazni, 

gostoljubni kot nekoč , č eprav jih je, 
z al, vedno manj. S tevilo prebivalčev 

se je v vseh naseljih moč no zmanjs a-
lo. V Predgradu od 269 l. 1961 na 

trenutno 71. V istem obdobju je v 
Starem trgu s tevilo prebivalčev padlo 

s 114 na 80. V s tevilnih manjs ih na-
seljih in zaselkih je ta upad s e bistve-

no več ji. 

Pa nazaj v leto 1960. Ker za izbrano 

območ je nisem dobila nobenega sli-

kovnega materiala, sem si na oddelku 

sposodila velik fotoaparat, pravi top. 

Pouč ili so me, kako ravnati z njim, saj 

je tudi to bila za mene novost. Med 

domač ini sem s fotoaparatom vzbu-

jala veliko pozornosti. Moj strič Jurij 

Kras kovič mi je strogo naroč il, da ne 

smem govoriti o njegovem izvoru. S 

tem naj bi se mi poveč ala 

»imenitnost«, s e posebej, ker so 

hkrati izvedeli, da sem pris la 

»raziskovat« njihove kraje. 

V Poljanah sem bila nekajkrat v prvih 

letih po 2. svetovni vojni, kratkih obi-

skov pri sorodnikih pred njo pa se 

komaj spominjam. »Poljans č ino«, ki 

je ena od inač ič belokranjskega dia-

lekta, sem kar dobro razumela.  
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Poljanska dolina je pač  odroč na in 

prečej samosvoja pokrajina, nekje 

vmes med Koč evskim in Belo krajino, 

s katero jo povezuje podobna naro-

dna nos a, podoben dialekt in naro-

dne pesmi. A prebivalči se imajo za 

Poljanče in ne za Belokranjče. Kostel-

sko vis je v dolini Kolpe je spet druga, 

samosvoja pokrajina.  

Staro rivalstvo, med komaj 2 kilome-

tra oddaljenima najpomembnejs ima 

poljanskima krajema Predgradom in 

Starim trgom, je z e kmalu po vojni 

pripeljalo do skoraj nerazumljive 

upravne delitve te majhne pokrajine. 

Z referendumom so se prebivalči ne-

katerih vasi odloč ili za upravno pri-

padnost h koč evski obč ini in imajo 

danes ljubljanske avtomobilske tabli-

če. Drugi kraji, predvsem v           

vzhodnem delu, pa so se odloč ili za 

č rnomaljsko obč ino in imajo novo-

mes ko avtomobilsko označ bo. Tako 

sta oba kraja v Poljanski dolini posta-

la sedez a krajevnih skupnosti, Pred-

grad v okviru obč ine Koč evje in Stari 

trg v okviru obč ine C rnomelj. Za po-

potnika je presenetljivo, ko se po 

česti iz Koč evja proti Kolpi znajde 

naenkrat pred tablo »obč ina C rno-

melj«, le nekaj kilometrov naprej pa 

je znova v obč ini Koč evje. Tudi v doli-

ni Kolpe, pod obviselo kras ko dolino, 

so zahodna naselja v obč ini Koč evje, 

vzhodna pa v č rnomaljski.  

Dolina Kolpe med Kostelskim, na eni, 

in Belo krajino, na drugi strani, je 

več inoma ozka soteska, s komaj kaj 

prostora za nekaj his  ali zaselkov. Le 

na območ ju pod Poljansko dolino, 

kot omenjeno, se nekoliko razs iri. 

Bistveno več  je prostora na slovenski 

kot na hrvas ki strani. In s e ta majhen 

delč ek Slovenije se je odloč il za pri-

padnost dvema različ nima obč ina-

ma? Taka delitev zagotovo ni najbolj 

v korist Poljanski dolini in njenim 

ljudem. 

Moj pokojni strič, sičer preprost č lo-

vek, je bil izredno dober poznavaleč 

pokrajine, krajevnih gospodarskih 

razmer, prometnih problemov, pred-

vsem pa problemov zaposlovanja in s 

tem velikega izseljevanja in praznje-

nja čelotne pokrajine. Imela sva dol-

ge pogovore. Vodil me je do prijate-

ljev, tudi zelo razgledanih in marsika-

tera njihovih pripovedi se je znas la v 

moji diplomski nalogi. Kljub temu 

sem obiskala veliko manjs ih, razloz e-

nih naselij »zgoraj« v Poljanski dolini 

in manjs e zaselke spodaj na bregovih 

Kolpe. Strič mi je priskrbel neko sta-

ro kolo in mlajs ega bratranča za 

spremstvo. Z njim sva prevozila vso 

to razmeroma majhno pokrajino. Le 

ob Kolpi, ker takrat s e ni bilo česte, 

ampak samo kolovoz, nisva mogla 

daleč  navzgor. Tam se je zač elo stro-

go varovano in zaprto območ je. Na 

hrvas ko stran nisem s la, č eprav je 

bilo tistih nekaj naselij zelo poveza-

nih s slovensko stranjo. Takrat so se 

otroči od tam z brodom s e vozili v 

s olo v Stari trg. 

Letos sem preseneč ena in z alostna 

obstala pred praznino v Dolu ob Kol-

pi, kjer je nekoč  stala spomenis ko 

zavarovana, stara vrhhlevna his a mo-

je stare mame in drugega striča. Po-

vedali so mi, da je trajalo skoraj 5 let, 

predno so his o izbrisali iz seznama 

dedis č ine. Obnova iz kamenja in skal 

(brez ometa) zidane stavbe bi bila 

preveč  draga. Zato se zanjo sorodniki 

niso odloč ili. To je bilo pred leti, ko 

s e ni bilo toliks nega turistič nega za-

nimanja. Takih napol porus enih his  

je s e zmeraj kar prečej. Ni pa malo 

obnovljenih, ki le delno kaz ejo svoj 

nekdanji izvor. Tako se spreminja 

izgled skoraj vseh naselij.  

Pozitivno je izdatno izboljs anje čest-

ne infrastrukture. Ob tem se spom-

nim prvega in drugih mojih povojnih 

potovanj iz Koč evja v Poljane. Prvo je 

bilo z vozom, pozneje enkrat teden-

sko z avtobusom, po zaviti, slabi in 

ozki makadamski česti skozi obsez ne 

koč evske gozdove! Samo s pogledom 

nazaj se je mogoč e zavedati velikih 

sprememb, ki so nastale v preteklih 

s estdesetih letih. Poveč uje se tudi 

turistič na ponudba, č eprav je s e veli-

ko moz nosti, predvsem, č e bomo to 

lepo dolino na jugu nas e domovine 

bolj pogosto obiskovali. 

Vabljeni na obisk in na ogled Poljan-

ske doline ob Kolpi in kos č ka prelepe 

doline Kolpe pod njo! 

Jelka-Eta (Kraškovic) Kunaver 


