
  

VABIMO VAS NA PRVI DŠB TEREN V NOVEM LETU. 

   VERJAMEMO, DA GA PO NAPORNIH PRAZNIKIH ŽE VSI NESTRPNO PRIČAKUJETE. 

               
Netopirji jame uporabljajo tudi za prezimovanje. Tudi letošnja zima je primeren čas za pregled 

nekateri prezimovališč. Zato se bomo v SOBOTO, 16.1. 2016 odpravili pregledat nekaj jam in 

ostalih podzemnih habitatov.  
Dobimo se ob 6.30 na parkirišču v Tivoliju, nazaj se vrnemo zvečer. ( V primeru obilnejših snežnih 

padavin v petek in v noči na soboto se bo verjetno spremenila lokacija terena ali pa bo sam teren premaknjen 

na 20. Februar – o tem vas bomo seveda obvestili) 

 

- UDELEŽNA JE OMEJENA na 8 OSEB 

 – TEREN VODI SPECIALIST ZA NETOPIRJE PRIMOŽ PRESETNIK - 

 

OBVEZNA OPREMA 

- ČELADA (4 ima DŠB, nekaj jih lahko priskrbi  vodja terena –nujno javi v prijavi) 

- NAGLAVNA LUČKA (ki se da montirati na čelado, vsekakor je priporočljiva še dodatna luč in   

baterijski vložki).  

 

Pri terenski opremi morate upoštevati tudi možnost da boste do temena blatni ali mokri, 

zatorej rezervna obleka ne bo odveč. Tudi gumijasti škornji z dobrim podplatnim 

profilom in rokavice so zelo priporočljivi, prepovedani pa so črni škornji za na gnoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

PRIJAVE: potekajo na barbi.ramsak@gmail.com, ZADEVA: NETOPIRSKI TEREN 

V prijavi navedi IME in PRIIMEK, letnik in smer študija, ali imaš na voljo avto, ali boš teren opravljal/a 

za TDBZ in ali potrebuješ čelado. (Nepopolne prijave, ne bodo upoštevane. Upoštevan bo vrstni red 

prijavljenih, osebe z avtom imajo prednost, PRIJAVE POTEKAJO DO VLJUČNO 13.1.2016).  

Še običajno opozorilo: Osebam s klastrofobijo, hudim odporom pred globino in strahom pred 

neznanim ali temo teren odsvetujemo.   

 

Dodatno opozorilo: Teren prav tako odsvetujem študentom, ki mislijo, da bodo s tem dobili tudi lahek 

podpis za predmet terensko delo. Od njih pričakujem, da se mi pred terenom javijo, imajo na terenu 

terensko beležnico, po terenu pa želim videti od c. polovice do ene strani povzetka dela (ne več, ne 

manj). Povzetek bo moral biti napisan v skladu z navodili za avtorje revije Natura Sloveniae, z izjemo 

naj bodo razmiki med vrsticami enojni. Povzetek bodo morali popravljati toliko časa, da bom z njim 

zadovoljen, šele nato bom pripravljen podpisati potrdilo. V nekaj preteklih letih sem bi zadovoljen le s 

sedmimi povzetki. Tudi letos bom pregledal le povzetke, ki jih bom dobil v roku enega tedna od terena, 

saj se s tem ne mislim ukvarjati več sredi leta.  

VODJA TERENA: Primož Presetnik  
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