Oddelek za geografijo Filozofske fakultete
in
Mestna občina Ljubljana

vas vljudno vabita na

predstavitev študentskih raziskovalnih projektov,
ki bo

v torek, 5. 6. 2018, med 10.00 in 13.00
v veliki sejni dvorani Mestne hiše (Mestni trg 1).

Predstavljeni bodo naslednji projekti:

Možnosti vzpostavitve kopalnih voda v Mestni občini Ljubljana
Študenti: Adam Gabrič, Anet Goljevšček, Špela Gros, Nina Krašovec in Katja Vidgaj,
v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana
Povzetek: Mestna občina Ljubljana že ponuja različne možnosti preživljanja prostega časa, sedaj pa
želi svoje možnosti razširiti še na področje kopanja na prostem. V okviru tega prizadevanja smo
izvedli raziskavo glede možnosti vzpostavitve območja kopalne vode znotraj Mestne občine Ljubljana
in poskušali najti najprimernejšo lokacijo. Kopalne vode v Sloveniji uradno spremljata Agencija
Republike Slovenije za okolje in Direkcija Republike Slovenije za vode.

Ocena ogroženosti kulturne dediščine v Mestni občini Ljubljana kot
podpora trajnostnemu prostorskemu razvoju
Študenti: Sara Auber, Tadeja Babič, Eva Mejak in Alen Stojčevski,
v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine
Povzetek: V Mestni občini Ljubljana so bila evidentirana 103 funkcionalno degradirana območja, na
50 od teh območij se nahajajo tudi različne oblike nepremične kulturne dediščine. Tekom projekta
smo na 12 izbranih območjih vrednotili stanje nepremične kulturne dediščine s pomočjo na novo
(pre)oblikovane metodologije, ki je bila za enak namen uporabljena tudi leta 2006. Primerjali smo
današnje stanje kulturne dediščine s tistim iz leta 2006 in ocenili njeno ogroženost. Na koncu smo
podali predloge za njeno prenovo in ponovno oživitev.

Razvojna dinamika na funkcionalno degradiranih območjih
v Mestni občini Ljubljana
Študenti: Tadej Hajna, Stanka Lapanja, Nevenka Mihevc, Tjaša Vezovnik in Rene Vudler,
v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo
Povzetek: Funkcionalno degradirana območja (FDO) so nezadostno izkoriščena ali zapuščena
območja z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo. V Sloveniji je bilo
evidentiranih in definiranih 1081 FDO, 103 od teh v Mestni občini Ljubljana. V sklopu projekta smo
na terenu opazovali dinamiko sprememb FDO v obdobju zadnjih dveh let. Ugotavljamo, da je prišlo
do določenih sprememb rabe teh območij, vendar ne zelo številčnih. Posamezne primere reaktivacij
FDO smo zato podrobneje raziskali v obliki študij primerov, ki predstavljajo pilotni poizkus ažuriranja
podatkovne baze FDO in predstavitev njihove problematike na območju Mestne občine Ljubljana.

