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TERENSKO DELO  III., II. IN PRVE GIMNAZIJE 

                            NA KOMARNIKU 

Vabimo vas, da se udeležite terenskega dela in vodenega strokovnega 
ogleda  jezera Komarnik  pri Lenartu, ki ga organiziramo učitelji biologije 
in kemije III.,  II. in Prve  gimnazije Maribor  v sodelovanju z zunanjimi 
sodelavci, priznanimi strokovnjaki: 

-  z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani:  

   prof. dr. Alenka Gabrščik,  

   prof. dr. Mateja Germ. 

- z Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor:   

   mag. Slavko Lapajne, 

- raziskovalec krajinske ekologije: Erjavec Iztok, univ. dipl. biolog, 

- prostovoljni naravovarstveni nadzornik in ornitolog: Darko Lorenčič 

- predstavnik Lovskega društva Lenart: Viktor Škof. 

 

Zaradi bogate flore in favne je jezero Komarnik uvrščeno med naravne 
vrednote državnega pomena, hkrati pa predstavlja naravno učilnico za 
izkustveno, vseživljenjsko učenje številnih biologov, ljubiteljev narave, 
kakor tudi za učence na vseh stopnjah izobraževanja. 

 

Terensko delo z vodenim strokovnim ogledom  jezera bo v soboto,  

18. junija 2016.  

Za avtobusni prevoz bo poskrbela šola, za hrano in družabni del pa 
sponzorji.  

Izpred šole se bomo odpravili v soboto, 18. 6. 2016, ob 8.00 (parkirišče 
Ljudski vrt, za III.gimnazijo). 



Urnik dejavnosti:        

8.30–10.30 terensko delo, 

10.30–11.30 evalvacija terenskega dela, 

vodeni strokovni ogled, 

12.00–13.00 malica, 

13.00–14.00 predstavitev in evalvacija dela z znanstveniki Biotehniške 
fakultete in drugimi strokovnjaki, 

14.00–15.00 druženje, družabni del. 

 

V Maribor se vračamo okrog 16.00 ure.        

Se vidimo ob Komarniku 

 

OPOMBA 

Predlagamo, da ste primerno obuti in oblečeni ter zaščiteni pred klopi. 
Program se bo izvedel neodvisno od vremena. 

 

Maribor, junij,. 2016   mag. Brigita Horvat, 

       mag. Simona Posel Pečnik, 

       Katja Holnthaner  Zorec, dipl. biolog, prof. biol. 

Helena Rihtar, dipl. biolog, prof. biol. 

       Andreja Senčar, dipl. biolog, prof. biol, 

       Iva Pigac, uni dipl.ing,prof.kem 
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Terensko delo: 8.30 – 10.30 

1. mag. Slavko Lapajne, Iva Pigac, uni. dipl. ing. prof. kem. (III. gimnazija) in mag. 
Simona Posel Pečnik (III. gimnazija) – kemizem vode, 

2. Katja Holnthaner Zorec, dipl. biolog, prof. biol. (II. gimnazija) in Helena Rihtar, 
dipl. biolog, prof. biol. (II. gimnazija) – analiza združbe vodnih nevretenčarjev, 

3. Andreja Senčar, dipl. biolog, prof. biol. (I. gimnazija) – značilne rastline ob jezeru 
in travniku – metoda transekta, 

4. mag. Brigita Horvat (III. gimnazija) – značilne rastline v jezeru in na obrežju – 
metoda transekta, 

5. Natalija Ludvik, prof. geo in soc (III. gimnazija) – geografska podlaga jezerske 
kotanje s pritoki 

6. Erjavec Iztok, univ. dipl. biolog, in Viktor Škof  – Vidra na Komarniku, Darko 
Lorenčič– ptice Komarnika. 

Evalvacija terenskega dela in vodeni strokovni ogled: 10.30–11.30 

 z znanstvenicama  Biotehniške fakultete in drugimi strokovnjaki, 

   prof. dr. Alenka Gabrščik,  

   prof. dr. Mateja Germ,  

   

Malica: 12.00–13.00. 

Predstavitev dela: 13. 00–14.00 

Družabni del: 14.00–15.00  

 

 

        


