
Spoštovani študenti Visoke šole za varstvo okolja, 
  
Vabimo vas v čudovit, še vedno precej neodkrit in neraziskan svet gob in gljiv,  
s katerim lahko dopolnite in nadgradite vaše strokovno znanje, ki ga pridobivate na Visoki šoli 
za varstvo okolja (to področje nudi tudi velik potencial za raziskovalne naloge, diplome, 
podiplomsko raziskovanje…) 
  
Na spodnji povezavi si lahko preberete zanimiv članek iz National geographica z naslovom: 
Gobe imajo moč, da rešijo planet Zemljo, v članku opisujejo nekatere sposobnosti gob, kot so 
razgradnja oz. čiščenje razlite nafte, presnavljanje ogljikovodikov, zdravljenje različnih oblik 
težkih bolezni,… 
  
Veliko znanja je še neodkritega, in veliko ga je zbranega v našem Gobarskem društvu Marauh* 
Velenje, kjer ga nesebično delimo s člani, prijatelji ter priznanimi Slovenskimi in 
mednarodnimi strokovnjaki. 
  
To znanje ponujamo tudi vam, spoštovani študentje, 
zato vas vabimo, da nas obiščete na katerem od naših srečanj ali izobraževanj**. 
  
V poletnih mesecih so organizirani tudi različni naravovarstveni in izobraževalni tabori, ki se 
jih lahko udeležite, v jeseni pa načrtujemo izobraževanje za določevalce gob. Ti se bodo 
potegovali za društveni naziv determinator svetovalec. Izobraževanje je osnovano po programu 
Mikološke zveze Slovenije in služi kot odlična priprava za pristop k izpitu pred izpitno komisijo 
MZS. Na tem tečaju boste spoznali in se naučili razpoznati več kot 240 gob, ki so pogoj za 
pristop k izpitu za determinatorja svetovalca oz. determinatorja samostojnega svetovalca. 
 
Vse zainteresirane prosimo za vaš kontakt, saj si želimo vašega sodelovanja. 
 
Javite se nam, 
mi pa vas bomo sproti obveščali o dejavnostih. 
 
Tabori: 
BERT (Biološko-ekološki raziskovalni tabor) - 30. 7. - 5. 8. 2017; v organizaciji Društva 
študentov naravoslovja (Maribor) 
RTŠB (Raziskovalni tabor študentov biologije) - 19. 7. - 29. 7. 2017; v organizaciji Društva 
študentov biologije (Ljubljana) 
BIOCAMP 006 (Raziskovalni biološki tabor) - 5. 8. - 10. 8. 2017; v organizaciji Društva 
BIODIVA (Koper) 

Z Nami lahko stopite v kontakt: 
tel: 041/ 919-167 (Matej Jenko, predsednik društva)  
e-mail: gdv.marauh@gmail.com  
ali všečkajte našo FB stran: https://www.facebook.com/gdv.marauh  
 
V imenu društva vas lepo pozdravljam 
in vam želim »dobro bero«! 
Matej Jenko  
 
Članek »Gobe imajo moč, da rešijo planet Zemljo«: 



http://voices.nationalgeographic.com/2013/06/28/the-power-of-mushrooms-to-save-the-
planet/  
  
* »Marauh« je lokalno ime za jurčke oz. gobane (uporablja se le v Šaleški dolini). 
**  društvo ima srečanje 1x mesečno – vsak prvi četrtek v mesecu v Knjižnici Velenje 
 


