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Petkova potopisna predavanja 2021/2022

Tadeja Kolar
NAJLEPŠE ZGODBE S 
POTOVANJ
Kobarid, 11. 2. 2022

Pristna, drzna in polna ljubezni 
doživetja, združena v eno zgodbo: 5 
mesecev Afrike, 6 mesecev Južne 
Amerike, 5 mesecev Oceanije, 
veliko Azije, 1500 km prehojenih poti 
po Himalaji, smučanje s pettisočaka 
v Čilu in osvojen šesttisočak v Boliviji.

Potopisna predavanja bodo potekala v skladu z 
veljavnimi ukrepi za varovanje zdravja.

V primeru zaostrovanja ukrepov se lahko program 
potopisnih predavanj spremeni oziroma bodo 
predavanja potekala preko spleta.

Knjižnica Tolmin
Tumov drevored 6 

05 38 11 538
tolmin@kcktolmin.si

Knjižnica Kobarid
Gregorčičeva 20

05 38 90 191
kobarid@kcktolmin.si

Knjižnica Bovec
Ledina 6

05 38 86 030
bovec@kcktolmin.si

www.kcktolmin.si



Bernarda Jurič
12.000 KM GREHA
Tolmin, 5. 11. 2021

Bernarda Jurič je po poklicu univerzitetna 
diplomirana inženirka gradbeništva, svoj prosti čas 
pa preživi na kolesu, na smučeh ali pa v hribih. V 
svoji knjigi z naslovom 12.000 kilometrov greha, ki jo 
je izdala konec leta 2019, opisuje svojo kolesarsko 
pot od Pertha do Sydneyja in od Cape Yorka do 
Wilson Proma. Na potopisnem predavanju bomo 
izvedeli več o njenih pripravah, kolesarjenju, 
bolečinah, srečanjih z živalmi in ljudmi ter temah, ki 
so pritegnile njeno pozornost z vidika gradbeniške 
stroke.

Mohamed Laissani
SRIVNOSTNA ALŽIRIJA
Tolmin, 26. 11. 2021

Mohamed Laissani je Alžirijo zapustil pri svojih 20 
letih, se preselil v Slovenijo in si v Ljutomeru ustvaril 
družino. Na predavanju bo spregovoril o svoji rodni 
deželi, deželi sonca, pomaranč, fig in peska in 
deželi Berberov, prvinskih prebivalcev puščave 
Sahare. O deželi, ki je turistično zelo zanimiva, a jo 
le redko najdete v turističnih prospektih.

Matej Košir
ČUDOVITA PATAGONIJA
Bovec, 19. 11. 2021
Tolmin, 28. 1. 2022

Patagonija je dežela avanturizma in pustolovščin, 
številnih ledenikov, neosvojenih vrhov, ekstremov in 
belega zlata. Poleg svoje nepopisno lepe narave jo 
zaznamujejo tudi izredno prijazni in temperamentni 
ljudje, prijetna glasba in okusna hrana. Nekateri ji 
pravijo tudi Aljaska v malem, saj se v pokrajini pod Andi 
nahajajo najlepši nacionalni parki na svetu: argentinski 
nacionalni park Los Glaciares s 30 km dolgim 
ledenikom Peritom Morenom in čudovitimi gorami 
(Cerro Torre in Fitz Roy) in čilenski Torres del Paine.

Tina Škorjanc
ZDRUŽENI ARABSKI EMIRATI
Tolmin, 17. 12. 2021

Tina je 26. avgusta 2011 polna pričakovanj pristala v 
Združenih arabskih emiratih in ti so postali njen dom 
za skoraj desetletje. Spregovorila bo o tem, kako se je 
v pretežno muslimanski državi počutila kot študentka 
naravoslovja, kako ZAE spodbujajo razvoj kulturnih 
dejavnosti in zakaj je kar 80 % prebivalcev tujcev. In o 
znamenitostih: steklenih stolpnicah in blišču Dubaja, 
neskončnih puščavah Abu Dabija, konjih in kamelah 
za lepotna tekmovanja v Adžmanu, skalnih gorovjih v 
Ras Al Khaimah in Umm Al Quwainu ter lepotah 
Indijskega oceana v Fudžeiri …

Katja Jarc
ISLANDIJA
Bovec, 28. 1. 2022
Kobarid, 21. 1. 2022

Daljni otok, ki je petkrat večji od Slovenije, ima 
samo toliko prebivalcev kot Ljubljana. Divja narava 
navdušuje na vsakem koraku - slapovi, ledeniki in 
ledene gore, gejzirji, pa tjulnji, konji, kiti in njorke, 
vulkanski kraterji, žvepleni in topli vrelci ter še 
marsikaj. V poletnih dneh je noč tako svetla, da bi 
zunaj lahko brali knjigo. Če želite del tega 
modrega neba videti tudi vi, lepo vabljeni.

Igor Fabjan
SKANDINAVIJA V PASJI DRUŽBI
Tolmin, 25. 2. 2022

Potovanje na Švedsko je bilo v spremstvu dveh 
psičk zelo pestro. Organizacija potovanja je bila 
zahtevnejša, zato pa so popotniki na njun račun 
spoznali številne domačine. Švedi še zdaleč niso 
»hladni« in dežela na severu Evrope skriva marsikaj 
zanimivega:  samooklicano državo Ladonijo, 
zeleno prestolnico Stockholm, gozdove, polne 
borovnic, barjanskih robid in severnih jelenov in 
tisočero otokov. Prav tako severne obale Nemčije, 
domovina H. C. Andersena in Norveška. Vabljeni 
ljubitelji narave, psov in skandinavskih dežel!


