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 Gorenjska -  Glokalnost - Geografija 

  

Gorenjska 

 Naše tradicionalno srečanje je namenjeno 

predstavitvi najnovejših dosežkov na področju 

geografskih raziskav. 

 V središču našega zanimanja bo Gorenjska, kjer 

smo se geografi zadnjič zbrali v začetku 80-ih let 

20. stoletja. Gorenjska je v tridesetletnem obdobju 

doživela intenzivno preobrazbo v prostorskem in 

družbenogospodarskem smislu.  

 Zaradi praktičnih razlogov je območje preučevanja  

vezano na obseg Gorenjske statistične regije. 

 

Gorenjska in Geografija 

 Geografija lahko s celostnim preučevanjem 

procesov in pojavov  pomaga Gorenjski prepoznati 

ključne probleme.   

 Razvojni položaj in vloga Gorenjske danes 

zahtevata premišljene, a hitre in učinkovite 

aktivnosti in rešitve, ki jo bodo popeljale nazaj 

med vodilne ne le slovenske, ampak tudi širše 

prepoznane regije.  

 

Gorenjska, Geografija in Glokalnost? 

 Strokovni izraz glokalnost izziva raziskovalce k 

iskanju odgovora, v kolikšni meri je 

družbenogospodarski razvoj Gorenjske vključen v 

lokalne in koliko v širše (globalne) gospodarske in 

druge  tokove.  

Znanstveni in strokovni prispevki 

 

Zborovanje bo »tridelno«, in sicer bo prvi del 

namenjen znanstvenim in strokovnim prispevkom, 

drugi del bo aplikativen in bo organiziran v obliki 

tematskih sekcij, okroglih miz in terenskega dela, tretji 

del pa bo namenjen šolski geografiji.  

 

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 članki, povezani s problematiko 

Gorenjske, bodo objavljeni v znanstveni monografiji, ki 

bo predvidoma  izšla pred pričetkom zborovanja.  

 

Priporočila za prijavo člankov in posterjev  

 Znanstveni in strokovni prispevki naj bodo 

prednostno povezani z Gorenjsko. Veseli bomo 

tudi prispevkov, ki bodo nakazali povezanost 

Gorenjske s Slovenijo, Evropo in svetom.  

 Na zborovanju lahko predstavite tudi prispevke, ki 

se vsebinsko ne nanašajo na Gorenjsko, vendar 

obravnavajo tematiko, ki je zanimiva za širšo 

geografsko javnost. V primeru prevelikega števila 

prispevkov, ki ne bodo povezani z Gorenjsko, si 

organizator pridružuje pravico omejitve njihovega 

števila . 



 Posameznik lahko pripravi en samostojni 

članek/poster. V primeru soavtorstva lahko 

posameznik predstavi dva prispevka. 

 

Tematska področja prispevkov: 

 

1. Okoljske spremembe (spremembe podnebja in 

geografskega okolja nasploh, naravne nesreče, 

obremenjevanje okolja). 

2. Spreminjanje kulturne pokrajine (raba tal, 

problematika naselij in poselitve, opuščanje 

obdelovalnih površin, zaraščanje, konflikti rabe tal, 

suburbanizacija). 

3. Upravljanje z lokalnimi in regionalnimi viri 

(upravljanje z naravnimi viri, socialni in kulturni 

potencial, prostorsko načrtovanje, čezmejno 

sodelovanje, razvojna vloga manjšin). 

4. Odzivnost gospodarstva na svetovne gospodarske 

tokove (vpetost podjetij v lokalno okolje, 

vključevanje podjetij v mednarodne tokove, 

spremembe v gospodarski sestavi). 

5. Spreminjanje prebivalstvenih struktur (staranje 

prebivalstva, spreminjanje deleža aktivnega 

prebivalstva, mobilnost prebivalstva, izobrazbena 

sestava). 

6. Gorenjska kot učni laboratorij (geografske 

značilnosti Gorenjske kot podlaga za dopolnitev in 

osvežitev učnih vsebin, izvedbo ekskurzije in 

terenskega dela). 

 

Navodila za pripravo povzetkov: 

 

Vsi, ki želite na zborovanju predstaviti znanstveni ali 

strokovni članek oziroma poster, prijaviti tematsko 

sekcijo ali okroglo mizo, oddajte povzetke prispevka  

15. 10. 2012 na e-naslov zborovanje2013@gmail.com.  

 

Povzetek mora vsebovati: 

 priimek in ime avtorja/avtorjev, 

 znanstveni naziv avtorja/avtorjev,  

 domači poštni naslov avtorja/avtorjev, 

 poštni naslov institucije, kjer je zaposlen 

avtor/avtorji, 

 elektronski naslov avtorja/avtorjev,  

 tip predstavitve (znanstveni ali strokovni članek 

oziroma poster, tematska sekcija ali okrogla 

miza), 

 naslov prispevka  v slovenskem in angleškem 

jeziku,   

 ključne besede v slovenskem in angleškem 

jeziku, 

 izbira tematskega področja, v katerega želite 

umestiti prispevek,  

 izvleček v slovenskem (do 300 besed) in  

angleškem jeziku (do 300 besed). 

 

Obvestilo o sprejetju povzetkov in navodila za 

prispevke bodo udeleženci prejeli do 15. 11. 2012.   

 

Okrogle mize in tematske sekcije 

 

Posamezniki in institucije so hkrati pozvane k  

organizaciji tematskih sekcij in okroglih miz, na katerih 

bodo obravnavni aktualni problemi s katerimi se 

soočajo Gorenjska, geografija in geografi.  

 

 

Organizacija in kontakti 

 

Programsko-organizacijski odbor: 

Nevenka Cigler, dr. Vlado Drozg, Danica Jakopič,  

Simon Koblar, dr. Simon Kušar, Marjan Luževič,  

dr. Irena Mrak, dr. Darko Ogrin, dr. Stanko Pelc,  

dr. Irma Potočnik Slavič, dr. Mitja Prelovšek,  

dr. Boštjan Rogelj, dr. Matija Zorn, dr. Jernej Zupančič. 

 

 

Dodatne informacije: 

 

 zborovanje2013@gmail.com 

 

Drugo obvestilo bo predvidoma objavljeno januarja 

2013. 
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