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TEMA 1 : PREDAVANJA GOSTUJOČIH PROFESORJEV IN MEDNARODNIH STROKOVNJAKOV  

Novosti s področja geografije in njenih sorodnih ved bodo posredovali priznani domači in 

mednarodni strokovnjaki.  Teme in čas bodo objavljeni naknadno. Predavanja bodo (glede na 

možnosti) izvedena ali v živo ali na daljavo. 

Čas izvedbe : od oktobra 2020 do septembra 2021. 

TEMA 2 : ŠTUDENTSKI RAZISKOVALNI TABORI 

Večletna tradicija vpeljevanja študentov geografije v poglobljeno raziskovalno delo na izbranem 

geografskem območju Slovenije 

1.Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,... :. Sodelovanje diplomantov geografije kot 

somentorjev mladim raziskovalcem. Predstavitve raziskovalnih rezultatov in metod raziskovalnega 

dela opazovane pokrajine. 

2.Predviden termin dogodka: Junij 2021 

3. Predvidena lokacija izvedbe: Javljena naknadno. 

TEMA3: AKTIVNOSTI ASTRONOMSKEGA DRUŠTVA ORION  

1. Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,... : Srečanja članov in simpatizerjev 

Astronomskega društva Orion s predavanji, ki se navezujejo predvsem na fizično geografijo, še zlasti 

na planetarno geografijo in matematično geografijo. Javna astronomska opazovanja pred stavbo FF. 

Aktivnosti v povezavi z dnevi astronomije. 

2. Predviden termin dogodka: Mesečna srečanja (v živo ali na daljavo). 

3. Predvidena lokacija izvedbe: Javljena naknadno. 

TEMA 4 : AKTIVNOSTI GEOGRAFSKEGA DRUŠTVA MARIBOR 

 

1. Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,…: Srečanja Geografskega društva Maribor 

prinašajo zanimiva potopisna predavanja, številne novosti in popotniška doživetja zlasti s področja 

regionalne geografije.   

2. Predviden termin dogodka: Mesečna srečanja. Vabila na posamezne dogodke bodo objavljena tudi 

na Facebook strani Oddelka za geografijo FF UM. 

3. Predvidena lokacija izvedbe: Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta ali na daljavo  

TEMA 5 :  NOVOSTI S PODROČJA GEOGRAFIJE 

1. Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,... :. Novosti s področja geografije. 

2. Predviden termin dogodka: Med novembrom 2020 in junijem 2021. 

3. Predvidena lokacija izvedbe: Javljena naknadno. 
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TEMA 6 :  ZANIMIVOSTI  S PODROČJA GEOGRAFIJE IN SORODNIH VED 

1. Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,... :. Kratka informativna obvestila, komentarji 

aktualnih dogodkov in geografske zanimivosti.  

2. Predviden termin dogodka: Med novembrom 2020 in junijem 2021. 

3. Predvidena lokacija izvedbe: spletna stran ALUMNI - GEOGRAFIJA. 

TEMA 7 :  AKTIVNOSTI DRUŠTVA ŠTUDENTOV GEOGRAFIJE MARIBOR 

 

1. Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,…: Obveščanje o aktivnostih Društva študentov 

geografije, pod okrilje katerega spadata tudi EGEA Maribor in revija GEOum.   

2. Predviden termin dogodka: Obvestila in vabila na posamezne dogodke. 

3. Predvidena lokacija izvedbe: Oddelek za geografijo Filozofska fakulteta ali na daljavo.  

 

TEMA 8: MEDNARODNI SIMPOZIJ OB 200.LETNICI ROJSTVA GEOGRAFA IN KARTOGRAFA  

BLAŽA KOCENA 

1.Opis in utemeljitev dogodka: Ko govorimo o Blažu Kocenu, mu največkrat rečemo kar »oče 

atlasov«. Avtor prvih šolskih atlasov v Avstrijskem cesarstvu: Atlant za osnovne in meščanske šole je 

izšel prvič 1860, za srednje šole 1861.  Slednji predstavlja didaktično prelomnico v tedanji zgodovini 

kartografije. Je tudi avtor številnih geografskih učbenikov. 

Simpozij bodo soorganizirali DUGS in oddelki za geografijo Filozofske fakultete Maribor, Filozofske 

fakultete Ljubljana in Fakultete za humanistične študije Koper. 

2. Predviden termin dogodka: Marec 2021 

3. Predvidena lokacija izvedbe: Ponikva in Ljubljana  

 
TEMA 9: POVEZATI DEJAVNOSTI ALUMNI  KLUBA FF UM GEOGRAFIJA Z DELOVANJEM 
STANOVSKEGA DRUŠTVA SLOVENSKIH GEOGRAFOV TER ALUMNI KLUBOM FF ULJ GEOGRAFIJA 
 
1.Opis in utemeljitev predloga dogodka, aktivnosti,... : Med permanentne naloge uvrščamo tudi 
prepoznavanje skupnih interesov ter ciljev in povezovanje dejavnosti Alumni  kluba FF UM Geografija 
z delovanjem stanovskih društev ((Zveza geografskih društev Slovenije, DUGS, ipd.), Alumni klubom 
FF ULJ Geografija ter povezovanje s sorodnimi institucijami v tujini. Skupno načrtovanje in izvajanje 
posvetovanj, strokovnih ekskurzij, okroglih miz, ipd. z namenom večje prepoznavnosti družbenega 
pomena geografije in njene popularizacije. V prihajajočem  študijskem letu tako načrtujemo 
medgeneracijska srečanja geografov pri dejavnosti ob 100 obletnici ULJ in Oddelka za geografijo FF 
ULJ. 
 
 
 


