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Zapisnik 1. sestanka koordinacijskega odbora za organizacijo dogodkov 
ob Mednarodnem letu svetlobe, IYL2015, 

 
 
 

ki je bila 5. junija 2014 s pričetkom ob 14:00 v prostorih Fakultete za elektrotehniko,  
Tržaška cesta 25, Ljubljana 

 
 

Prisotni: Andrej Orgulan (preko Skype), Grega Bizjak, Moma Stojkovič, Marko Bizjak, Marjeta 
Zupančič Meglič, Damijan Čižič, Katja Malovrh Rebec, Boris Vedlin, Matej B. Kobav 
 
 
Opravičeni: Lucio Gobbo, Milan Opec, Gorazd Golob, Breda Prejac, Marta Klanjšek Gunde, Tomaž 
Novljan, Gorazd Planinšič, Irena Drevenšek, Marko Zgonik. 
 
 
Vabljeni še: Breda Božič, Ivo Vardič, Igor Vidali, Matija Klinkon, Mihael Garibaldi, Peter Zelnik, Rok 
Remec, Zoran Kert, Zoran Markovič, Mitja Rosina, Damijana Kekez, Zoran Lukin, Igor Poberaj 
 
 
Predlagan dnevni red: 
1. Predstavitev udeležencev sestanka 
2. Kratka predstavitev IYL2015 
3. Ideje 
  
 
ad 1 
Vsi udeleženci sestanka so se na kratko predstavili. 
 
ad 2 
Matej B. Kobav je predstavil namen Mednarodnega leta svetlobe 2015. (Predstavitev je priložena). 

Razložil je tudi, da je Slovensko društvo za razsvetljavo (SDR) dobilo obvestilo o dogodku s strani CIE 

(Commission Internationale de l´Eclairage) in EPS (European Physical Society). EPS je na naslov 

tajnika SDR poslal tudi ostale naslovnike komu v Sloveniji je bilo sporočilo poslano (prof. Gorazd 

Planinšič (gorazd.planinsic@fmf.uni-lj.si) in prof. Mitja Rosina (Mitja.Rosina@ijs.si).  

SDR je prevzelo pobudo nad koordinacijo dogodkov ob IYL2015 v Sloveniji in sklicalo prvi sestanek. 

Odziv na vabilo za sodelovanje na sestanku je bil izredno dober, vendar je g. Kobav v zadnjem 

terminu (na dan sestanka) dobil veliko število opravičil udeležbe. 

Glavna želja SDR je, da se v letu 2015 pripravi čim več dogodkov z vseh področij svetlobe oz. s 

področij vseh tehnologij, ki so tako ali drugače povezane s svetlobo vseh valovnih dolžin. G. Kobav je 

poudaril, da SDR ni organizator dogodkov, ampak koordinator. Za namen koordinacije dogodkov in z 

namenom skupnega obveščanja javnosti je SDR tudi registriral domeni letosvetlobe2015.si in 

IYL2015.si. SDR je za namen promocije dogodkov ob IYL2015 namenil tudi nekaj finančnih sredstev. 
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ad 3 
 
Tako EPS kot tudi CIE predlagata več različnih dogodkov npr.: 

• dan odprtih vrat laboratorijev tako raziskovalnih inštitucij kot tudi proizvodnih obratov, 

• organizacija sejmov z poljudnimi eksperimenti na temo svetlobe, 

• množičnih aktivnosti, npr. sveča na okenski polici. 

 

V prosti debati je bilo izpostavljenih tudi veliko drugih idej. Naštejmo jih samo nekaj: 

• v Hiši eksperimentov naj se leta 2015 poudari svetloba, 

• dobro bi bilo povezati IYL2015 z veliki dogodki (Lent, Festival Ljubljana), 

• povezave z OŠ, 

• povezave z umetniškimi gibanji (Svetlobna gverila, Živa dvorišča), 

• razstave, natečaji…. 

 

Ker je bilo veliko različnih, tudi nekoliko nasprotujočih idej, smo sprejeli sklep, da ustanovimo forum, 

na katerega vsi vpišemo ideje na kakšen način lahko prispevamo k promociji znanosti oz. tehnologij, ki 

so povezane s svetlobo. V jeseni 2014 bomo organizirali ponovni sestanek, kjer bomo povzeli 

dogajanje na forumu in napolnili koledar prireditev oz. dogodkov ob IYL2015.  

Skratka, vsi smo vabljeni, da sporočimo kaj lahko kot posameznik ali organizacija naredimo v 
namen promocije našega področja. 
Naslov foruma: 

http://www.sdr.mojforum.si/sdr.html?c=6 

oz direktno: 

http://www.sdr.mojforum.si/sdr-forum-11.html 

 

Kobav je sestanek zaključil z besedami, da upa, da bomo lahko v letu 2015 vsi složno in v en glas 

govorili kako sta svetloba in tema (vsaka na svojem mestu) pomembni za nas in naše okolje. 

 

 
Sestanek je bil zaključen ob 15:35 
 
tajnik SDR  
dr. Matej B. Kobav 
 
 
Nekaj novic o dogajanju okrog IYL2015 lahko najdete tudi: 
http://www.epsnews.eu/2014/04/iyl-2015-news-2/ 
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