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Začetek avgusta za ptice predstavlja zanimivo obdobje, za nekatere konec gnezdilnega obdobja, za 
nekatere vrste pa se prične že selitev. Dravinjska dolina z okolico je za ptice izredno zanimiva. Tod 
gnezdi preko sto različnih vrst, še več se jih tod pojavlja v času selitve. Naša naloga na taboru bo, 
zabeležiti in se naučiti prepoznati čim več ptičjih vrst, ki se tod pojavljajo. Seznanili se bomo z načini 
določevanja ptic in se v praktičnem delu preizkusili v prepoznavanju vrst. Zbrane podatke bomo po 
zaključku terenskega dela primerno obdelali in predstavili. Mentor skupine: Milan Vogrin
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Travniški sadovnjaki so nekoč na podeželju imeli pomembno vlogo, a so zaradi razvoja intenzivnega 
sadjarstva začeli izgubljati na pomenu in so zaradi slabe oskrbe začeli propadati. V današnjem času 
se znova zavedamo širšega pomena travniških sadovnjakov in starejših sort/vrst jabolk. Seznanili se 
bomo z značilnostmi in pomenom travniških sadovnjakov, spoznali njihovo vlogo v prostoru, biotsko 
pestrost rastlinskega in živalskega sveta, tradicijo in gospodarski pomen nekoč in danes. Z 
raziskovalnim delom bomo odkrili značilnosti visokodebelnih dreves, življenje v krošnjah in tleh, 
značilnosti sadnih vrst in sort ter spoznavali pomen sadja in sadnih izdelkov v prehrani in kulturno 
geografske znamenitosti območja tabora. Mentor skupine: Janez Gačnik 

SKUPINA TRAVNIŠKI SADOVNJAKI

NARAVOVARSTVENI
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NA POTI ODKRIVANJA MINERALNEGA BOGASTVA HALOZ: Mineralni svet in fosili z območja 
Haloz, so tudi v strokovnih krogih bistveno manj poznani kot marsikje drugod v Sloveniji. Iskanje 
njihovih lokacij je zato še toliko bolj zanimivo, saj je možnost odkritij novih vrst ali lokacij še toliko 
večja. Seznanili se bomo z geološko literaturo in pripomočki in le te uporabili pri terenskem delu, kjer 
bomo raziskovali že nekaj raziskanih/obstoječih nahajališč, zagotovo pa zmoremo odkriti tudi 
kakšne še neraziskane lokacije. Najdene »zaklade« bomo ustrezno očistili, preparirali in  pripravili 
za razstavo.  Mentor skupine: Viljem Podgoršek

GEOLOŠKA DELAVNICA

BOTANIČNI DETEKTIVI

ISKALCI ZAKLADOV



TABOR DRAVINJA
2018

V sklopu tabora se bomo z obiski naravovarstvenih območji seznanili z naravno dediščino Dravinjske 
doline in Boča, njeno vrednotenje, interpretacijo, ogrožajoče dejavnike ter načine ohranjanja. 
Podrobneje bomo raziskali drevesno in gozdno naravno dediščino in spoznali suha travišča na 
haloških pobočjih (ob pritokih reke Dravinje) in vzroke za njihovo ogroženost. Seznanili se bomo s 
projektom LIFE TO GRASSLANDS (Življenje traviščem), s katerim se pripomore k ohranjanju haloških 
suhih travišč. Bisere naravne dediščine bomo raziskovali na terenu in raziskali vse od kraških izvirov, 
jame Balunjače, mitološkega ter bajeslovnega pomena in vrednosti dreves pa vse do biotske pestrosti 
suhih travišč, kjer bomo lahko na enem kvadratnem metru odkrili več kot 80 različnih vrst živalskega 
in rastlinskega sveta.  Mentorici skupine: Monika Podgorelec in Andrejo Senegačnik
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Predmet raziskav bo spoznanje s stavbno dediščino z namenom, da identificiramo stavbno tipologijo 
tako v ravninskem, kot gričevnatem predelu območja tabora.  Na ta način bomo prepoznali določeno 
socialno, gospodarsko in kulturno podobo stavbne dediščine v časovnem obdobju najstarejših datacij 
pa vse do 50-ih let 20. stoletja. Ker se etnologija ukvarja predvsem s preučevanjem načina življenja 
na ravni vsakdanjosti v določenem času in prostoru, bo naše delo potekalo predvsem na terenu. Delo 
na terenu bo vključevalo dokumentiranje s pomočjo fotografiranja, risanja skic ter zbiranje arhivskega 
gradiva za razumevanje stavbne tipologije. Zbrane informacije bomo podprli z arhivskimi viri in 
strokovno literaturo, ki nam bo pomoč pri oblikovanju končnih ugotovitev.
Mentorica skupine: Suzana Vešligaj
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Arhitekturni posnetki objektov služijo kot osnovna informacija o objektu. V digitalni dobi so novi 
objekti zasnovani z digitalnimi posnetki, ki nastanejo s pomočjo računalniških programov in so 
preprosti za dokumentiranje in arhiviranje. A kaj se zgodi s pomembnimi obstoječimi objekti, kjer je 
njihovo arhiviranje ključnega pomena?  V sklopu arhitekturne delavnice se bomo seznanili s procesom 
izdelovanja posnetka kulturnega spomenika, enonadstropne hiše, ki izvira iz druge polovice 19. 
stoletja. Pripravili bomo detajlno arhitekturno vrednotenje, se seznanili s posameznimi arhitekturnimi 
elementi in osnovno terminologijo ter na podlagi meritev na terenu kasneje izdelali arhitekturni 
posnetek. Osvojili bomo osnovne ukaze računalniškega programa AutoCAD in z izdelanim 
posnetkom tako pripomogli k ohranjanju še ne dokumentiranega kulturnega spomenika.
Mentorica skupine: Barbara Lečnik
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