
 

 

 

Mladi za boljše okolje: okoljski študentski simpozij 
  

KDAJ: Petek, 29. 9. 2017, od 9.00 do 14.00 

KJE: Velika dvorana (2. nadstropje), Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad           
5, Ljubljana 
 

Na mnogih fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani študentje in študentke           
ustvarjajo diplomske in magistrske naloge na temo okolja. Ta dela se ne misli             
celovito, poglobljeno in v relaciji s preostalimi deli iz drugih fakultet. Njihovega razvoja             
se tudi ne spremlja na daljši rok. Tako ne moremo storiti razmisleka o skupnih točkah               
in razlikah med načini koncipiranja in spopadanja z okoljskimi temami na področju            
študentske okoljske produkcije ali identificirati neraziskana področja te produkcije. Na          
ta način je tudi v veliki meri onemogočeno opazovanje in motrenje študentske            
okoljske produkcije skozi čas ter prepoznavanje potencialnih sprememb na         
tematskem, konceptualem, diskurzivnem in drugih področjih študentske okoljske        
produkcije. In nenazadnje, brez celovite in dolgoročne slike je mentoricam in           
mentorjem otežena refleksija dosedanjega dela in izvedba razmisleka o prihodnjih          
usmeritvah lastnega poučevanja in mentoriranja. 
 

Te in nekatere druge pereče probleme razrešujemo znotraj projekta Sinergija          
spoznanj o okolju med akademsko in lokalno skupnostjo - Mladi za boljše okolje.             
Eden ključnih dogodkov za naslovitev zgornjih problemov je okoljski študentski          
simpozij. Na njem bo 18 posameznic in posameznikov s Filozofske fakultete,           
Fakultete za družbene vede, Fakultete za ekonomijo, Pravne fakultete in Pedagoške           
fakultete predstavilo svoja diplomska oz. magistrska dela iz študijskih let 2015/16 in            
2016/17. Po predstavitvah bodo vsaj trije mentorji oz. mentorice predvsem na podlagi            
predstavitev in v projektu ustvarjene baze podatkov opisali svoje videnje pretekle           
študentske okoljske produkcije in nakazali možnosti za nadaljno študentsko okoljsko          
raziskovanje. Nazadnje pa bo sledila še moderirana razprava, kjer bomo poskušali           
tudi ob pomoči razmisleka mentoric oz. mentorjev v čim večji meri razrešiti            
predstavljene probleme ter podati smernice za nadaljno študentsko okoljsko         
raziskovanje in ustvarjanje. 
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Program dogodka 
8.30–9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV 

  
9.00–9.30 UVODNI NAGOVORI 

● Pozdravni nagovor, dr. Igor Papič, prihajajoči rektor Univerze v Ljubljani 
● Pozdravni nagovor, dr. Tomaž Deželan, prodekan Fakultete za družbene vede 
● Pozdravni nagovor, dr. Branka Kalenić Ramšak, dekanja Filozofske fakulteta 
● Pozdravni nagovor, dr. Miha Juhart, dekan Pravne fakulteta 
● Pozdravni nagovor in uvod, predstavnik/ica projekta Mladi za boljše okolje 

  
9.30–10.50    PRVI DEL PREDSTAVITEV 

● Okoljevarstveni dokumentarni filmi: žanrska analiza filma Blackfish, Sandra Končan 
● Spodbujanje učencev k oblikovanju pozitivnih stališč do okolja pri pouku geografije v            

6. razredu osnovne šole, Tatjana Pecin 
● Sinteza biodizla iz lipidov alg, Sandra Starešinič 
● Trendi temperature slovenskih voda kot posledica sodobnega spreminjanja podnebja,         

Miha Varga 
● Geoinformacijska podpora umeščanju rastlinskih čistilnih naprav v občini Črnomelj,         

Klemen Beličič 
● Turistični in rekreacijski pomen Šaleške planinske poti, Manca Dremel 
● Trajnostna prometna ureditev Jezerskega, Nina Hafner 
● Vrednotenje trajnostnega razvoja alpskih občin Slovenije, Nejc Bobovnik 

  
10.50–11.10 ODMOR ZA KAVO, ČAJ IN PRIGRIZKE 

  
11.10–12.50 DRUGI DEL PREDSTAVITEV 

● Vprašanje suverenosti v obdobju neoliberalnih demokracij: primer privatizacije vodnih         
virov, Marko Kokelj 

● Vpliv podnebnih sprememb na razvoj in pojav oboroženih spopadov, Saša Vozel 
● Vplivi živinoreje na okolje: varnostni izziv 21. Stoletja, Teo Golja 
● Tekstil v sodobnem kiparstvu (vpliv potrošnje oblačil na okolje), Valentina Štirn 
● Izdelava smernic za izračun ogljičnega odtisa majhnih podjetij po protokolu o           

toplogrednih plinih, Tina Toškan 
● Management trajnostnih oskrbnih verig in zelena logistika, Nejc Zafran 
● Davčni ukrepi za omejevanje izpušnih emisij novih osebnih vozil Evropske unije ter            

držav članic, David Slavec 
● Vloga technogaianizma znotraj koncepta nizko-ogljične družbe skozi politike        

podnebnih sprememb, Nina Fortuna 
● Vodna direktiva EU: analiza prvega upravljalnega ciklusa (2000–2015), Lara Vrtovec 

 



 

 

● Vloga Organizacije združenih narodov pri reševanju problematike onesnaževanja        
vesolja, Miha Bregač 

 
12.50–13.00 ODMOR ZA KAVO, ČAJ IN PRIGRIZKE 
  
13.00–14.00 TRETJI DEL – PRISPEVKI IN RAZPRAVA 

● Refleksija o preteklem in prihodnjem študentskem ustvarjanju, dr. Luka Omladič,          
Filozofska fakulteta 

● Refleksija o preteklem in prihodnjem študentskem ustvarjanju, dr. Dušan Plut,          
Filozofska fakulteta 

● Refleksija o preteklem in prihodnjem študentskem ustvarjanju, dr. Drago Kos,          
Fakulteta za družbene vede 

● Refleksija o preteklem in prihodnjem študentskem ustvarjanju, posameznik/ica iz         
akademskega okolja 

● Moderirana razprava 

  

 

Lokacija   omogoča   dostop   za   gibalno   ovirane.  

Pijača in prigrizki bodo vegetarijanski ter pridelani na ekološki in pravičen način.  

 

Udeležba   na   dogodku   je   brezplačna.   Potrebna   pa   je   registracija,   ki   jo   naredite  tukaj. 

Več   informacij   na    info@focus.si. 

 

Vljudno vabljeni! 
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Dostop do lokacije dogodka 
Fakulteta   za   družbene   vede,   Kardeljeva   ploščad   5,   Ljubljana 

  

S kolesom iz sistema Bicikelj 

Najbližja   postajališča   samopostrežnega   sistema   izposoje   koles   Bicikelj: 

- postaja Mercator na Dunajski cesti  

Postaja je od Fakultete za družbene vede oddaljena 5 minut hoje. 

 

Z mestnim potniškim prometom 

Najbližja   postajališča   mestnega   avtobusa   so:  

- postaja Mercator na Dunajski cesti (6, 8, 11) 

-   postaja   Kardeljeva   ploščad   na   Vojkovi   cesti   (13,   20) 

- postaja Baragova na Baragovi ulici (18) 

Postaji   Mercator   in   Baragova   sta   oddaljeni   5   minut,   postaja   Kardeljeva   ploščad   15   minut. 

  

Z vlakom in medmestnim avtobusom 

Poiščite najbolj ugodno povezavo z avtobusom (vozni red) in vlakom (vozni red). Fakulteta             
za družbene vede je od glavne železniške in avtobusne postaje oddaljena 25 minut hoje              
(železniška in avtobusna postaja/Vilharjeva ulica/Železna cesta/Vojkova ulica). Železniška        
postaja Lj. Brinje je oddaljena 20 minut hoje. 

  

Z avtom, a s sopotniki: deljenje avtomobila 

Če nimate druge možnosti, priporočamo, da se z ostalimi udeleženci dogodka ali na             
spletnem mestu Prevoz.org dogovorite za deljenje prevoza. 

  

 

https://prevoz.org/
https://prevoz.org/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/vozni-redi
https://www.ap-ljubljana.si/

