
                                                 

 

medgeneracijski naravoslovni tabor z izobraževanjem  

SPOZNAJMO GOBE! 

od 8. do 10. novembra 2019, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju 
 

Osrednja dejavnost  tabora bo izobraževanje ''Spoznajmo gobe!'' (10 ur), ki ga bodo izvedli 

strokovnjaki GOBARSKEGA DRUŠTVA LISIČKA MARIBOR.  

V teoretičnem delu boste pridobili osnovno znanje o gobah/glivah, spoznali 80 različnih vrst gob in ga 

zaključili s preverjanjem znanja. Če ga uspešno opravite, boste pridobili potrdilo in naziv 

''Določevalec gob – pripravnik''. Prejeli boste tudi skripto z opisi in barvnimi fotografijami gob. 

Praktični del izobraževanja bomo izpeljali na terenu, nabirali gobe in postavili razstavo. 

 

Tabor je namenjen družinam, posameznikom, mladostnikom in otrokom.  

Otroci od 6. leta in mladostniki do 18. leta lahko sodelujejo brez spremstva odrasle osebe in bodo razporejeni v 

skupine v spremstvu prostovoljcev in sodelavcev ZPM Maribor.  

Izobraževanja in preverjanja znanja se lahko udeležijo otroci in mladi od 12. leta dalje. 

Za vse, ki se bodo udeležili tabora brez izobraževanja bomo organizirali naslednje delavnice in dejavnosti, 
prilagojene starostnim skupinam: 

 spoznavanje gozda, 

 spoznavanje zelišč in dišavnic, njihova zdravilna moč in uporaba v prehrani, 

 delavnice ''začutimo naravo'', s katerimi spodbujamo čutila in vaje čuječnosti (bosta in spela 

pot, glasba narave, umetnost v naravi), 

 ustvarjanje z  naravnimi in odpadnimi materiali, 
 večerna druženja z igro, ogledi filmov in pogovori na temo trajnostnega načina življenja. 

 
NAMESTITEV: 

Sobe so v 1. in 2. nadstropju (4, 6 in 12 posteljne sobe, TWC na hodniku), 
družinam bodo zagotovljene svoje sobe. 

Dejavnosti na Domu Miloša Zidanška na Pohorju pričnemo izvajati v petek, 8. novembra, ob 16. uri (namestitev 
je možna od 14. ure dalje). Predlagamo, da se ob 15. uri na vrh Pohorja pripeljete z gondolo, ko bomo zagotovili 

spremstvo do doma. Povratek je predviden v nedeljo ob 15. uri. 

Dom Miloša Zidanška leži na Hočkem Pohorju, ob glavni cesti proti Bellevue-ju, na nadmorski višini 1030 m, 
varno odmaknjen od ceste in obdan z pohorskimi gozdovi. Od Maribora je oddaljen 22 km. Do njega se 

pripeljete z avtom po glavni cesti iz Hoč ali z gondolo do zgornje postaje Pohorske vzpenjače, od koder je do 
doma 30 min hoje.  

 
PRIJAVE: 

Prijave zbiramo preko PRIJAVNEGA OBRAZCA, ki ga izpolnjenega pošljete na naslov ZPM Maribor, Razlagova 
16, 2000 Maribor ali skeniranega na e-naslov kornelija@zpm-mb.si. 

Cena, ki zajema dva polna penziona in program naravoslovnega tabora, je 55,00 eur na osebo, za otroke veljajo 
posebne ugodnosti (več podrobnosti v prijavnem obrazcu). 

Prijave zbiramo do 5. novembra 2019.  
 

Pridržujemo si pravico do odpovedi tabora v primeru premajhnega števila prijavljenih udeležencev. 

 

 

Program se izvaja s finančno podporo in v sodelovanju z MO Maribor, Medobčinskim uradom za varstvo okolja in 

ohranjanje narave. 

http://www.gobe.si/
https://zpm-mb.si/novice-dogodki/naravoslovni-tabor-spoznajmo-gobe-8-10-11-2019/
mailto:kornelija@zpm-mb.si

