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Botanični vrt Ljubljana in Hotel Cerkno  
sta za otroke zadnjega  razreda  osnovne šole ter 
za dijake prvih treh letnikov srednje šole, 
pripravila poučni tabor.  
 

Namenjen je vsem, ki želijo podrobno spoznati 
rastline, ter naravno in kulturno dediščino širšega 
območja Črnega vrha nad Cerknim in Blegoša 
 

Nastanjeni bodo v luksuznih apartmajih, kjer 
bodo imeli celotno gostinsko oskrbo.  
Vsebino in program tabora je pripravila ga. Nina 
Werbole (vodja tabora), strokovna sodelavka 
Botaničnega vrta v Ljubljani, skupaj  z 
direktorjem  Botaničnega vrta dr. Jožetom 
Bavcon.  
 

Zbor udeležencev tabora je v pon. 2.7.2012 
med 9,00 in 10,00 uro v restavraciji SC 
Cerkno. Zaključek tabora  je v petek, 6. julija 
ob 15,00 uri. 

 

Več informacij na: http://www.hotel-cerkno.si 
 

Informacije in rezervacije: 
Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno 

tel. 05-37-43-400, mail: info@hotel-cerkno.si 



DNEVNI PROGRAM 
 

 zajtrk 
 jutranja telovadba / socialne igre 

 dopoldanski program: delo na terenu 
 kosilo 

 popoldanski program: plakati, eksperimenti, ustvarjalne delavnice 
 večerja 

 socialne in družabne igre 
  
VSEBINA PO DNEVIH  
 
 

PONEDELJEK 
RASTLINSKA CELICA  
 

 zgradba in delovanje rastlinske 
celice  

 nabiranje materiala, eksperimenti 
 GSO 

TOREK  
RASTLINE V SLUŽBI ČLOVEKA  
 

 lišaji – bioindikatorji 
 ekoremediacije 
 bionika 

SREDA  
NARAVOSLOVNO-KULTURNA 
EKSKURIJA  
 

 cerkev Sv. Tomaža  
 domačija Kamlonarše  
 partizanska bolnica Franja Cerkno  
 izdelava papirja 

ČETRTEK  
EKOLOGIJA  
 

 ekološke prilagoditve na rastišča  
 razširjanje semen: modeli plodov  
 ekologija, deklica za vse 

(ekologija, naravovarstvo, 
okoljevarstvo) 

PETEK  
TRAVNIK  
 

 herbarij  
 popis rastlin  
 uporaba in izdelava določevalnih     

ključev  
 zaključna prireditev za starše 

 

 
 

Cena na udeleženca je 206,00 €. 
 

V ceni je vključeno vodenje tečaja, prehrana in namestitev v apartmajih SC 
Cerkno, obisk muzejev. 

Prevoz udeležencev na tabor in vračanje ni vključeno v ceno. 
 

Število udeležencev tabora je omejeno na max 20. V primeru da je na tabor 
prijavljenih manj kot 12 udeležencev si pridržujemo pravico odpovedi tabora. Za 
prevoz udeležencev na tabor in iz tabora poskrbijo starši, za katere je zadnji dan 

organiziran sprejem in predstavitev dela, ter rezultatov tabora. 


