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Morigenos
Morigenos – slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna
organizacija, ki skuša združevati znanstveno raziskovanje, monitoring, izobraževanje, ozaveščanje
javnosti, razvoj kadrov in upravljanje z naravnimi viri, za učinkovito varstvo morskega okolja in biotske
raznovrstnosti.

»Morigenos« v starem keltskem jeziku pomeni »rojen v morju«. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001
in izvaja več projektov na področju znanstvenega raziskovanja, izobraževanja, ozaveščanja javnosti ter
varstva morskega okolja.

Društvo Morigenos je partner mnogih slovenskih in mednarodnih projektov, organizacij in strokovnih
skupin ter edina slovenska organizacija s statusom partnerske organizacije sporazumu ACCOBAMS
(Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja
ob njem), ki ga je podpisala tudi Republika Slovenija.

Društvo Morigenos je član neprofitne mreže nevladnih organizacij Cetacean
Alliance (Zavezništvo za kite), ki se zavzemajo za ohranitev morske
biodiverzitete in zmanjševanje človeškega vpliva na populacije kitov in
delfinov. Mreža vključuje nevladne organizacije s sedeži v Argentini,
Avstraliji, Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Italiji, Sloveniji, Španiji, Švici, Veliki Britaniji, ZDA in na Hrvaškem.

V društvu Morigenos prostovoljno delujejo ljudje, ki verjamejo, da lahko vsak
posameznik prispeva k boljšemu svetu in pozitivnim spremembam. Ekipo
društva sestavljajo biologi, veterinarji, geografi, pedagogi, kemiki, itd. V naše
delo se vključujejo ljudje iz cele Evrope, člani društva pa sodelujejo v
raziskovalnih projektih in organizacijah v različnih delih sveta.

Društvo Morigenos je s strani Ministrstva RS za okolje in prostor uradno priznano kot »društvo, ki deluje
v javnem interesu na področju ohranjanja narave«.
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Slovenski projekt raziskovanja in varstva delfinov
Slovenski projekt za delfine je dolgoročni program raziskovanja, monitoringa in varstva delfinov vrste
velika pliskavka (Tursiops truncatus) v slovenskih in okoliških vodah. To je prva dolgoročna in
sistematična raziskava delfinov v Sloveniji.

Projekt je nastal leta 2002, ko se o delfinih v Sloveniji ni vedelo skoraj nič. Pravzaprav, delfini sploh niso
bili obravnavani kot stalni sestavni del slovenske favne, temveč se je zanje mislilo, da naše vode
obiščejo le občasno. Toda, ekipa društva Morigenos je skozi sistematične odprave s plovili, opazovanje
s kopnega ter foto-identifikacijo odkrila in dokumentirala majhno, toda stalno populacijo velikih
pliskavk na tem območju. Te živali preučujemo in spremljamo vse odtlej.

Raziskovalne aktivnosti se osredotočajo na razširjenost in razporeditev delfinov, njihovo številčnost,
socialno strukturo, rabo habitatov, prehranjevalne navade, interakcije z ribištvom in vpliv turizma.
Podatke o teh temah pridobivamo s pomočjo namenskih odprav s plovili, opazovanja s kopenskih
opazovalnih točk, sledenja s teodolitom, foto-identifikacije, opazovanja vedenja ter pasivnega
akustičnega monitoringa. Društvo Morigenos je z metodo foto-identifikacije leta 2002 začelo
vzpostavljati prvi fotografski identifikacijski katalog delfinov na področju Slovenije in okoliških voda.
Katalog vključuje že več kot 150 delfinov, ki to območje uporabljajo za svoj življenjski prostor.
Raziskovanje poteka v slovenskih, ter sosednjih italijanskih in hrvaških vodah, saj delfini niso omejeni z
državnimi mejami. Društvo Morigenos ima za raziskovanje na tem območju vsa potrebna raziskovalna
dovoljenja. Poleg raziskovanja projekt izvaja tudi obširne aktivnosti izobraževanja in ozaveščanja
javnosti.

Na podlagi projekta društva Morigenos so slovenske oblasti sprejele dejstvo, da imamo v slovenskih
vodah populacijo delfinov, in storile prve (čeprav zaenkrat majhne) korake za njihovo varstvo. Izsledki
raziskovanja društva Morigenos so izhodišče za poročanje Republike Slovenije mednarodni konvenciji
ACCOBAMS (Sporazum o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in
sosednjega atlantskega območja) o statusu kitov in delfinov pri nas.

Projekt prav tako služi kot znanstvena osnova za »Strokovne podlage za pripravo nacionalnega
akcijskega načrta za varstvo kitov in delfinov v slovenskem morju«, ki jih je pripravil Zavod RS za varstvo
narave v sodelovanju z društvom Morigenos.
Projekt je v letu 2005 prejel tudi »Nagrado družbe Ford za ohranjanje naravne in kulturne dediščine«.
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Izsledki znanstvenega raziskovanja društva Morigenos so bili objavljeni v različnih mednarodnih
strokovnih revijah. Članke najdete na strani Znanstvene objave.

Velika pliskavka (Tursiops truncatus)
Velika pliskavka je verjetno najbolje raziskana vrsta kitov (tudi delfini spadajo med kite) na svetu.
Sredozemska populacija je na seznamu IUCN (Mednarodna zveza za varstvo narave) navedena kot
»ranljiva«. Čeprav je vrsta pogosta na mnogih območjih, je večina populacij relativno majhnih in morda
lokalno ogroženih. Velika pliskavka je edina stalna vrsta kitov v severnem Jadranu.

Raziskovalno delo društva Morigenos je pokazalo, da so velike pliskavke redno prisotne v slovenskih
vodah. To območje vsako leto obiskuje med do 150 delfinov. Uporabljajo ga za prehranjevanje,
druženje, počitek in vzgojo mladičev. Nekateri delfini uporabljajo območje bolj pogosto kot drugi, vsaj
nekaj pa je takih (tudi matere z mladiči), ki so bili od leta 2003 prisotni prav vsako leto.
Najpogosteje opaženi delfini tvorijo relativno stalne skupine.

Raziskovalne aktivnosti
Namen raziskovalnih aktivnosti je podati znanstveno osnovo za učinkovito varstvo delfinov in njihovega
habitata, preko stalnega monitoringa in identifikacije glavnih groženj tem živalim.

V času raziskovalnih taborov bomo spremljali prisotnost delfinov na območju raziskovanja in zbirali
podatke o njihovih premikih, vedenju, interakcijah z ribištvom ter foto-identifikaciji. Vsakodnevna
opazovanja potekajo s plovila ter kopenskih opazovalnih točk. Opazovanja potekajo le v ugodnem
vremenu (brez močnega vetra, brez dežja, brez megle). Zbiranje podatkov poteka v slovenskih vodah,
pa tudi v sosednjih hrvaških in italijanskih vodah. Poleg preučevanja delfinov zbiramo podatke tudi o
morskih želvah, glavatih karetah (Caretta caretta).

Odprave s plovilom

Odprave s plovilom potekajo s pomočjo 5.8 m dolgega napihljivega čolna s trdim dnom, ki ima štiritaktni
motor moči 60 KM. V času iskanja posadka vizualno pregleduje površino morja. Med odpravo se redno
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beležijo okoljski in navigacijski podatki. S plovilom bodo upravljali usposobljeni člani ekipe društva
Morigenos, ki imajo dolgoletne izkušnje.

Kopensko opazovanje

Kopensko opazovanje poteka s kopenskih opazovalnih točk, s pomočjo daljnogledov in naprave
imenovane BIG-EYES. Pri tem se beleži okoljske podatke ter podatke o ladijskem prometu.

Opažanja

Če se delfine opazi na morju, se jim plovilo počasi približa. Prične se sledenje. Plovilo bo z delfini ostalo
eno ali več ur, odvisno od števila delfinov v skupini, njihovega vedenja, vremenskih razmer in drugih
okoliščin. Čas, GPS pozicija in drugi podatki se vpisujejo v rednih intervalih.

Raziskovalci društva Morigenos bodo skrbeli za upravljanje s plovilom, foto-identifikacijo in splošno
koordinacijo dela. Udeleženci bodo pomagali pri opazovanju in preštevanju živali, opazovanju vedenja
ter zapisovanju podatkov (čas, pozicija, število živali, vedenje, identificirani osebki, itd.). Ko bodo glavne
naloge opravljene bodo lahko udeleženci fotografirali tudi z lastnimi fotoaparati.
Če se delfine opazi z obale, bo raziskovalna ekipa njihovim premikom sledila s pomočjo teodolita.

Foto-identifikacija

Foto-identifikacija je osrednja metoda v tej raziskavi. Posamezne delfine prepoznavamo po naravnih
oznakah, kot so brazgotine in zareze v hrbtnih plavutih. Te oznake so naravne, nastanejo pa predvsem
pri medsebojnih interakcijah med delfini. Lahko jih povzročijo tudi drugi organizmi ali bolezni, včasih
pa celo neprijetna srečanja z ljudmi. Pigmentni vzorci, oblika hrbtne plavuti in druge posebnosti prav
tako pomagajo pri prepoznavanju posameznih živali. Od leta 2002 smo fotoidentificirali preko 120
delfinov, vsakemu pa smo dali ime in ga vključili v identifikacijski katalog.

Ko najdemo skupino delfinov, je osnovni cilj posneti fotografijo plavuti vsakega člana skupine. Ta
metoda je neinvazivna, z njo pa lahko pridobimo mnogo informacij o biologiji in ekologiji delfinov.
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Opazovanje vedenja

Če razmere to dovoljujejo, se vedenje delfinov sistematično beleži ves čas sledenja, v rednih intervalih.
Zbira se podatke o velikosti in sestavi skupine, prisotnosti mladičev, trajanju potopov in morebitnih
interakcijah z ribištvom, ne glede na to, ali opazovanja potekajo s plovila ali obale.

Raziskovalna ekipa
Raziskovanje in ostale aktivnosti bo vodila usposobljena ekipa društva Morigenos, ki ima na področju
raziskovanja morskih sesalcev ter vodenja taborov več kot 10 let izkušenj. Člani društva Morigenos so
aktivno vključeni v delo mnogih mednarodno priznanih organizacij s področja morskih sesalcev in
varstva morskega okolja, med drugim Medvladne oceanografske komisije UNESCO, Evropskega
združenja za kite in delfine, Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega
morja in sosednjega atlantskega območja (ACCOBAMS), Mednarodne komisije za kitolov in Enote za
raziskovanje morskih sesalcev na Univerzi v St Andrews.

En ali dva raziskovalca bosta vodila terensko delo in splošno koordinacijo projekta. Asistenti in
udeleženci tabora bodo pomagali pri vseh aktivnostih projekta. Nekateri člani ekipe bodo pomagali
občasno ali sodelovali pri koordinaciji od drugod.

Jure Železnik
Vodja taborov
Raziskovalec
Nik Lupše
Vodja kopenskega terena
Raziskovalec
Tilen Genov
Koordinator raziskovanja
Predsednik društva Morigenos
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Dnevna rutina
Dnevna rutina se bo spreminjala iz dneva v dan. Odvisna je predvsem od vremena, pa tudi od
raziskovalnih prioritet in drugih okoliščin. Divje živali in vreme niso popolnoma predvidljivi, zato vas
prosimo, da imate to v mislih.

Po navadi se zbudimo ob 7:00 (včasih že prej), preverimo vremenske razmere, pojemo zajtrk in
pripravimo raziskovalno opremo. Če je morje mirno in ni dežja, se odpravimo na morje iskat delfine.
To počnemo na dva načina: z obalne opazovalne točke in s plovilom. V času raziskovalnih taborov
terensko delo torej poteka v dveh ekipah, ki se izmenjujeta. Ena ekipa izvaja opazovanja s plovila,
medtem ko druga izvaja kopensko opazovanje. Tako bodo udeleženci izkusili različne pristope
preučevanja delfinov v naravi. Terensko delo lahko poteka več ur v vročih vremenskih razmerah.

Ko se vrnemo v raziskovalno bazo, pospravimo opremo, uredimo in shranimo zbrane podatke, nato pa
pojemo kosilo. Če je čas, opravimo nekaj predhodnih analiz podatkov (npr. foto-identifikacija). Ostale
aktivnosti se odvijajo glede na vreme, načrte in potrebe za tisti dan. Če je vreme ugodno, lahko
terensko delo izvajamo tudi v popoldanskem času.

Če je morje valovito, delfinov ne iščemo, saj jih je v razburkanem morju zelo težko najti, zanesljivost
zbranih podatkov pa je manjša. Prav tako je plovba po zelo razburkanem morju otežena. V tem primeru
se posvetimo delu in analizi podatkov, ali pa se odpravimo na obalo, kjer lahko uživamo ob kopanju,
igranju odbojke, druženju in raziskovanju obalnega pasu. Organiziranih bo več predavanj in
predstavitev.

Obiskali bomo več zanimivih krajev ob slovenski obali. Vsak dan bo potekal v skladu z vremenom in
drugimi okoliščinami. Zvečer bo čas za počitek, zabavo ali doživetje nočnega življenja v Portorožu.

Če se počutite slabo in potrebujete počitek, lahko to brez obotavljanja poveste. Nikogar ne bomo v nič
silili. Vzdušje na taborih je neformalno in sproščeno. Če imate problem, vas prosimo, da o tem obvestite
vodjo tabora. Naša ekipa vam bo skušala pomagati bo najboljših močeh.
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Obveznosti
Udeleženci tabora si s člani raziskovalne ekipe delijo vsakodnevne obveznosti in opravila. To vključuje
kuhanje, pomivanje posode in pospravljanje. Na terenu udeleženci pomagajo pri iskanju delfinov,
opazovanju ter zbiranju podatkov, v raziskovalni bazi pa tudi pri morebitnem urejanju in analizi
podatkov.

Usposabljanje
Raziskovalni tabor vam omogoča, da izkusite vsakodnevno življenje raziskovalca delfinov, obenem pa
pridobite splošno znanje o raziskovanju morskih sesalcev, morski biologiji in varstvu narave. Za vso
potrebno usposabljanje o raziskovalnih postopkih, uporabi opreme, zapisovanju podatkov, iskanju
delfinov in varnosti na plovilu je poskrbljeno.

Do konca tabora boste:
- imeli boljše razumevanje problematike varstva morskih sesalcev in morskih želv;
- imeli pregled različnih metod za raziskovanje morskih sesalcev v naravi;
- pridobili praktične izkušnje ter izkusili zadovoljstvo in frustracije raziskovanja morskih sesalcev.

Med drugim se boste spoznali z biologijo in ekologijo kitov in delfinov, osnovnimi raziskovalnimi
postopki, varnostjo na plovilu, osnovami foto-identifikacije, osnovami uporabe naprave GPS, iskanjem
delfinov s plovila in z obale, načini opazovanja vedenja delfinov in prepoznavanjem različnih vrste kitov
in delfinov.

V času tabora bodo raziskovalci društva Morigenos pripravili več strokovnih predavanj, video projekcij
in krajših delavnic o biologiji in ekologiji kitov in delfinov, raziskovalnih metodah in varstvu okolja. V
raziskovalni bazi je veliko poljudne in strokovne literature, kjer si lahko udeleženci preberejo več o kitih
in delfinih, morju in ostalih zanimivih zadevah. Člani ekipe bodo z veseljem odgovorili na morebitna
vprašanja.
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Ali lahko zagotovimo, da boste delfine videli?
Ne. Najverjetneje jih boste videli, vendar vam tega nihče ne more zares zagotoviti.
Delfine sicer po navadi vidimo večkrat v času posameznega tabora in naredili bomo vse kar je v naši moči,
da bi udeležencem kar največkrat omogočili opazovanje delfinov. Toda prosimo vas, da se zavedate, da
so ti delfini divje in svobodne živali. In prav je tako. Zaradi tega so zelo nepredvidljivi, imajo relativno
veliko območje bivanja in veliko potujejo naokoli.
To pomeni, da ne moremo (in tudi nočemo!) nadzorovati njihovega gibanja. Zato nikoli ne moremo vedeti
kdaj in kje jih bomo srečali. Iskanje lahko traja le slabo minuto ali pa več ur. Včasih je lahko celodnevno
iskanje neuspešno. Včasih delfine videvamo več dni zapored, včasih pa jih več dni sploh ne najdemo. Na
nek način je to tudi čar takšnega dela. Zato morate biti potrpežljivi. Poleg tega lahko slabo vreme (veter
in razburkano morje, dež, slaba vidljivost) omejuje ali preprečuje delo na terenu in s tem zmanjša
možnosti, da najdemo delfine. Vse to je pač del tovrstnega dela, sestavni del raziskovanja delfinov. V
kolikor pričakujete turistični ogled, kjer bi delfine s kakšnim trikom privabili k čolnu, vam udeležbo na
našem taboru odsvetujemo.
Ekipa društva Morigenos bo naredila vse kar je v njeni moči, da čimbolj poveča možnosti srečanja z
delfini, toda imejte v mislih, da prisotnosti delfinov v času tabora ne moremo zagotoviti, saj nimamo
vpliva nad vremenom, niti nad delfini. To je znanstveno-raziskovalni projekt in ne turistični ogled živali.

Bom lahko plaval-a z delfini?
Odgovor je ne. Tukaj je nekaj glavnih razlogov:

Delfini so v Sloveniji (in drugih Evropskih državah) zaščiteni z zakonom. Poskus plavanja z delfini se
lahko obravnava kot nadlegovanje in vznemirjanje delfinov, kar je kaznivo.

Plavanje z delfini je lahko nevarno, o čemer pričajo različni dogodki po svetu. Delfini ponavadi niso
agresivni do ljudi (čeprav so lahko), vendar je lahko njihova igra bolj groba kot naša. Med igro nas lahko
delfini povsem nehote poškodujejo, saj so zelo velike in močne živali, ki zrastejo do 3 m in tehtajo tudi
več kot 200 kg. Delfini so divje živali, zato so lahko nepredvidljivi in se je do njih treba vesti temu
primerno.

Delfini so prostoživeče živali in ni dobro da se navadijo na bližnji stik z ljudmi, saj bi lahko bilo to v
kasnejših situacijah zanje nevarno. Divje živali bi morale ostati divje.
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Delfini so sesalci prav tako kot mi, zato obstaja možnost prenosa bolezni z delfina na človeka in obratno.
Naš namen je opazovanje obnašanja in življenja delfinov v naravnem okolju, zato skušamo naš vpliv
nanje čimbolj zmanjšati. Njihovo lepoto, eleganco in razigranost lahko občudujemo tudi brez dotikanja.
Delfini so divje živali, ne hišni ljubljenčki.

Kot zadnji razlog naj dodamo, da delfini v severnem Jadranskem morju ne kažejo prevelikega
navdušenja nad plavanjem z ljudmi.

Plovilo
V času taborov bomo uporabljali napihljiv čoln s trdim dnom, model VSR 5.8R. Dolžina čolna je 5,8
metrov. Čoln brez težav pluje tudi v razburkanem morju in je opremljen z vso varnostno opremo,
vključno z rešilnimi jopiči. Čoln ima tih motor in je lahko vodljiv, zato nam omogoča spremljanje
delfinov brez nepotrebnega vznemirjanja le-teh.

Nastanitev
Udeleženci so nastanjeni v raziskovalni bazi društva Morigenos. Udeleženci si prostor za spanje delijo z
ostalimi udeleženci ali člani ekipe. Zasebne sobe niso na voljo. Udeleženci spijo na nadstropnih
posteljah. Za čiste rjuhe in posteljnino je poskrbljeno. Raziskovalna baza ima prostor za spanje, prostor
za delo, kuhinjo, jedilni prostor, tuš in stranišče. Vedite, da to ni hotel ali mladinski hostel. Življenjsko
vzdušje v raziskovalni bazi je sproščeno in neformalno. Življenjski in delovni prostor si boste morali
deliti z drugimi ljudmi, ki prihajajo iz celotne Evrope in drugod. Poletni raziskovalni tabori društva
Morigenos vam nudijo drugačno in edinstveno izkušnjo. To niso navadne počitnice.

Pogoji za udeležbo
Raziskovalnega tabora se lahko udeleži kdorkoli, ne glede na državljanstvo. Izobrazba ali izkušnje niso
potrebne. Kljub temu udeleženec mora:

-

biti star vsaj 16 let (če je pod 18, zahtevamo pisno dovoljenje od staršev);

-

znati plavati;
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-

biti zmožen prenašati poletno vročino (več ur na čolnu ali na kopenski opazovalni točki) in imeti
nekaj kondicije;

-

biti prilagodljiv (lastnost, potrebna za življenje na relativno majhnem prostoru z večimi ljudmi);

-

imeti pozitiven odnos do okolja in živih bitij;

-

znati govoriti slovensko, angleško ali hrvaško (enega od teh treh jezikov);

-

biti zmožen delati v skupini ljudi iz različnih držav;

-

natančno prebrati informacije v tem dokumentu in soglašati s temi pravili;

-

izpolniti prijavnico in podpisati izjavo (spodaj).

Prosimo, da poskrbite za izpolnjevanje teh pogojev! Podani so zaradi vaše lastne dobrobiti in zaradi
dobrobiti drugih članov ekipe ter celotnega tabora.
Če ne upoštevate teh pogojev, si pridržujemo pravico, da vam sodelovanja na taboru ne dovolimo.

Vedite, da vas ima vodja tabora pravico izključiti iz tabora, če bi vaše obnašanje in odnos negativno
vplivala na normalne aktivnosti ali dobrobit drugih udeležencev.

Vodjo tabora ste dolžni obvestiti o kakršnemkoli osebnem problemu, ki ga utegnete imeti (alergije,
astma, določene bolezni, itd.).

Društvo Morigenos in njegovi člani niso in ne morejo biti odgovorni za kakršnekoli probleme, poškodbe
ali bolezen, ki jih utegnete dobiti v času tabora.

Cena udeležbe
Cena udeležbe na taboru znaša 793,00€ in 549,00€ za študente in dijake.

V ceno je vključeno:

-

DDV

-

nočitev v raziskovalni bazi društva Morigenos;

-

hrana in pijača (zajtrk, kosilo, večerja, prigrizki);

-

voda in elektrika;
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-

terensko delo;

-

strokovna predavanja, strokovno vodenje in usposabljanje;

-

ogled naravnih in drugih znamenitosti;

-

ogled Akvarija Piran;

-

nezgodno zavarovanje;

-

potrdilo o udeležbi.

V ceno ni vključeno:

-

Potni stroški udeležence niso vključeni v ceno. Le-ti za prevoz do nas in nazaj poskrbijo sami.
-

Morebitni osebni stroški: restavracije, bari, spominki, alkoholne pijače, telefon, internet.

Popusti:

Vsem povratnikom (udeležencem, ki so se našega tabora v prejšnjih letih že udeležili), nudimo 10 %
popusta! Veselimo se vašega ponovnega obiska!

Če rezervirate dva zaporedna termina, vam za drugega nudimo 10 % popusta.

S sodelovanjem v projektu neposredno pomagate pri financiranju raziskovalnih aktivnosti. Vaša
kotizacija je namenjena kritju terenskih stroškov, kar brez vašega sodelovanja ne bi bilo mogoče.
Obenem vaše aktivno sodelovanje pri zbiranju podatkov pomaga raziskovalni ekipi na terenu, saj tako
postanete tudi sami del ekipe. Vaša udeležba na raziskovalnih taborih torej neposredno prispeva k
raziskovanju in varstvu delfinov in morskih želv na tem območju.

Datumi
Raziskovalni tabori 2022 bodo potekali ob naslednjih terminih:

Tabor

Prihod

Odhod

Število
dni

Cena*

1

4. julij 2022

13. julij 2022

10

793,00€ polna cena
549,00€ za študente

www.morigenos.org

2

18. julij 2022

27. julij 2022

10

793,00€ polna cena
549,00€ za študente

3

8. avgust 2022

17. avgust 2022

10

793,00€ polna cena
549,00€ za študente

4

22. avgust 2022

31. avgust 2022

10

793,00€ polna cena
549,00€ za študente

* Pridržujemo si pravico do sprememb cene. Cena vključuje DDV.
Prosimo razumite, da ni možno priti prej ali oditi kasneje kot ob danih datumih. Če prispete na
slovensko obalo prej ali odidete kasneje, vam lahko svetujemo glede nastanitve, vendar vas ne moremo
gostiti dlje kot v času tabora.

Na dan prihoda se bodo člani ekipe z udeleženci sestali na glavni avtobusni postaji v Piranu, ob 15:00,
nato pa jih odpeljali v raziskovalno bazo društva Morigenos. Če se pojavijo težave, se izgubite ali vaš
prevoz zamuja, nas lahko pokličete na mobilno številko 031 77 10 77 ali 068 663 667.

Na dan odhoda lahko udeleženci odpotujejo kadarkoli, vendar ne kasneje kot ob 19:00.
Če bo vreme lepo, se bo delo na terenu verjetno izvajalo tudi na ta dan (v tem primeru se lahko
udeleženec odloči, če se želi terenskega dela udeležiti ali ne).

Možno je sodelovati tudi na več kot enem taboru.

Kaj vzeti s seboj
Udeleženec naj prinese s seboj:

-

veljaven potni list ali osebno izkaznico;

-

gotovino za lastno porabo;

-

kopalke;

-

brisačo za plažo in brisačo za tuširanje;

-

toaletno opremo za osebno higieno;

-

osebna zdravila (če je treba)

-

kremo za sonce;

-

sončna očala;
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-

kapo ali klobuk za sonce;

-

lahka poletna oblačila;

-

vsaj en topel pulover in dolge hlače;

-

toplo jakno ali wind-stopper;

-

sandale, natikače in športno obutev;

-

manjši nahrbtnik;

-

steklenka za vodo (za lastno uporabo na terenu);
maska in dihalka (po želji)

-

fotoaparat (po želji);

Slovenska obala in slovensko morje
Slovenska obala je zelo kratka, saj meri le 46 km. Največ časa bomo preživljali v Luciji, Portorožu in
Piranu ter na morju. Slovenske vode pokrivajo približno 300 km2, celotno raziskovalno območje pa
približno 1000 km2. Ob obali je več (zelo majhnih) zavarovanih območij. Najgloblja točka na tem
območju doseže 37 m, povprečna globina pa je okoli 20 m. Morsko dno je večinoma muljasto, peščeno
ali kamnito, ponekod so prisotni travniki morske trave. Na tem območju živi mnogo vrst
nevretenčarjev, rib in ptic. Med aprilom in oktobrom to območje obiščejo morske želve glavate karete
(Caretta caretta), ki se pridejo sem hranit.

Kako priti do nas?
Z avtobusom

Avtobusne postaje so v Luciji, Portorožu, Piranu, Izoli in Kopru. Avtobusi vozijo iz Ljubljane, Trsta in
drugod.

Preverite

vozne rede

na:

http://www.ap-ljubljana.si/

http://www.veoliatransport.si/Vozni_redi_in_vozovnice/Vozni_redi/index.html.

Z vlakom

Najbližja železniška postaja je v Kopru, od kjer so avtobusne povezave naprej do Pirana.
Vlaki med Ljubljano in Koprom oz. Mursko Soboto in Koprom vozijo redno.
Za vozne rede obiščite http://www.slo-zeleznice.si ali pokličite na železniško postajo.
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Prijava
Prijava poteka preko elektronske pošte ali telefona. Ta prijava je začasna in se potrdi z vplačilom
kotizacije za tabor. Vplačilo se lahko opravi v enem ali dveh obrokih. Udeleženec tabora mora v roku
10 dni od dneva prijave na poslovni račun društva nakazati vsaj prvo polovico kotizacije (244 €). V tem
času vam nihče ne more zasesti mesta. V kolikor prijave ne potrdite v danem roku, lahko mesto zasede
kdo drug. Drugi obrok mora udeleženec vplačati vsaj 20 dni pred začetkom posameznega tabora. V
kolikor tega ne stori, se šteje da se udeleženec tabora ne bo udeležil in lahko mesto zasede kdo drug.
V tem primeru niste upravičeni do povračila denarja.

Vplačilo poteka preko banke ali pošte na poslovni račun društva Morigenos.
Št. računa: SI56 6100 0000 2549 604
Banka: Delavska hranilnica d.d., Ljubljana Miklošičeva 5 SI-1000 Ljubljana

Sklic ni potreben, če pa ga ponekod zahtevajo (npr. pri plačevanju preko interneta), je lahko zgolj "00"
ali trenutni datum (za 1.7.2022 je sklic torej "01072022"). Potrdil o vplačilu nam ni potrebno pošiljati,
saj bomo prejeli obvestilo že od banke.

Vse morebitne dodatne bančne stroške mora kriti udeleženec.
Ne pošiljajte denarja po pošti.
Število mest je omejeno, zato vam svetujemo, da se prijavite pravočasno.

Prosimo, pošljite podpisano prijavnico in izjavo na:
Društvo Morigenos, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran

Odjava
V kolikor se prijavljeni udeleženec želi odjaviti (ne glede na vzrok), mora to storiti vsaj 20 dni pred
začetkom izbranega tabora. V primeru, da je prijavljeni vplačal celotno kotizacijo tabora v enem
obroku, se mu ob pravočasni odjavi vrne 50 % vplačanega zneska (50 % vplačanega zneska je
nepovratno). V kolikor se prijavljeni ne odjavi pravočasno (v danem roku), se mu kotizacija ne vrne. V
primeru, da je prijavljeni vplačal 1. obrok kotizacije, se mu ob odjavi le-ta ne povrne. Udeležencem, ki
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so se prijavili v zadnjem hipu (natanko ob določenem roku, torej 20 dni pred začetkom tabora), se v
primeru odjave kotizacija ne more vrniti.
Če je tabor odpovedan s strani društva Morigenos (iz kateregakoli razloga), se udeležencu vrne celotna
kotizacija.

Imate pravico zavrniti udeležbo v katerikoli aktivnosti tega tabora, v kolikor menite, da ta aktivnost
predstavlja grožnjo vaši varnosti. Isto pravico imate v primeru, da niste zadovoljni s kakovostjo
raziskovalnega plovila, opreme ali raziskovalne baze. Toda v tem primeru se morate zavedati, da nimate
pravice do povrnitve sredstev.

Kontakt
Za katerekoli dodatne informacije nas lahko kontaktirate na:

Morigenos (Sedež)
Kidričevo nabrežje 4
6330 Piran
Telefonska številka: 031 77 10 77
e-pošta: morigenos@morigenos.org
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PRIJAVNICA
(PROSIMO UPORABLJAJTE VELIKE TISKANE ČRKE)
Želim se udeležiti #____ raziskovalnega tabora društva Morigenos, ki bo potekal
od (datum) _________ do (datum) _________. Vplačal-a sem kotizacijo za tabor,
ki znaša: _________ evrov.
Plačilo: Opravil-a sem nakazilo v evrih, na transakcijski račun društva Morigenos,
številka SI56 6100 0000 2549 604, pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana,
Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana.
Sprejemam dejstvo, da je 50% kotizacije nevračljivih. V primeru odjave z moje
strani se od mene pričakuje, da društvo Morigenos o tem obvestim najmanj 20
dni pred pričetkom izbranega tabora. V tem primeru sem upravičen-a do
povračila 50% kotizacije. Zavedam se, da do povračila nisem upravičen-a, v
kolikor o odjavi društva Morigenos ne obvestim vsaj 20 dni pred izbranim
taborom. Sprejemam dejstvo, da mi bo društvo Morigenos v primeru odjave
tabora z njihove strani (iz kateregakoli razloga) povrnilo celotno kotizacijo, ali pa
me (na mojo prošnjo) vključilo v drugi termin, odvisno od prostih mest.
PRIIMEK ___________________________
IME _____________________________
NASLOV _________________________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA _____________
KRAJ ________________________________________
DRŽAVA ______________________
TEL. _______________ MOBITEL _________________
E-MAIL (prosimo uporabite velike tiskane črke)
____________________________________________
Datum rojstva: _______________
Podpis _____________________

MOŠKI □ ŽENSKA □
Datum _______________________
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IZJAVA
Spodaj podpisani-a _________________________________________, rojen-a ___________,
v ______________________, stanujoč-a _______________________________ (naslov),
__________ (poštna številka), ___________________________ (pošta), ________________,
(država), izjavljam, da želim prostovoljno sodelovati na raziskovalnih taborih društva
Morigenos, Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran in sicer v času od ________________
do _________________.
Izjavljam tudi, da:
• sem bil-a obveščen-a o vrsti aktivnosti na raziskovalnih taborih,
• se zavedam, da imam pravico kadarkoli zavrniti sodelovanje v katerikoli aktivnosti na taboru
ali zapustiti kraj raziskovanja, v kolikor menim, da bi te aktivnosti lahko predstavljale grožnjo
moji varnosti ali zdravju,
• se zavedam, da imam enako pravico tudi v primeru, v kolikor nisem zadovoljen-a z
raziskovalnim plovilom ali raziskovalno bazo,
• se strinjam, da v kolikor prostovoljno zavrnem sodelovanje ali zapustim kraj raziskovanja iz
zgoraj naštetih razlogov, nisem upravičen-a do kakršnegakoli povračila denarja,
• se zavedam, da zaradi narave dela raziskovalnih taborov društva, društvo Morigenos,
njegovi zakoniti zastopniki, člani ali kdorkoli drug, vključen v koordinacijo taborov, ne more
biti odgovoren za morebitne nesreče, poškodbe, bolezni ali kakršnekoli druge neprijetne
okoliščine, ki bi jih utegnil-a utrpeti v času sodelovanja na raziskovalnem taboru ter zanje
prevzemam lastno odgovornost,
• se strinjam, da fotografij in videoposnetkov, posnetih na čolnu društva Morigenos, ne bom
objavljal v elektronskih ali drugih medijih, ter da moram za morebitne objave le-teh
predhodno pridobiti soglasje društva Morigenos, saj se zavedam, da se s tem želi društvo
Morigenos izogniti vsem morebitnim zlorabam fotografij, posnetkov in dela društva,
• društvu Morigenos dovolim, da moje fotografije po potrebi uporabi za promocijske ali
raziskovalne potrebe,
• se strinjam, da lahko društvo Morigenos uporabi vse fotografije ali videoposnetke, ki
dokumentirajo aktivnosti društva in na katerih bi bil-a morebiti vključen-a v času mojega
sodelovanja na raziskovalnem taboru, v promocijske ali raziskovalne namene, za potrebe
prikazovanja v dokumentarnem filmu ali za kakršnekoli druge potrebe za delovanje društva,
• dovolim društvu Morigenos, da uporabi moje osebne podatke za računovodske in
statistične obdelave v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l. RS 94/2007UPB1)
in
• se strinjam, da je za reševanje morebitnih sporov glede interpretacije ali uporabe te izjave
pristojno sodišče v Ljubljani.
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V ________________, dne ____________

Podpis: ____________________

IZJAVA STARŠA MLADOLETNEGA UDELEŽENCA

Podpisan-a
_____________________________(ime,
priimek
starša),
rojen-a
_____________________(datum) v ____________________(kraj) kot starš mojega otroka
______________________________
(ime
in
priimek),
rojenega
__________________(datum) v _______________________(kraj) soglašam, da dovolim
njegovo/njeno udeležbo na raziskovalnem taboru društva Morigenos v času od
_______________ do _________________ (datum).

Podpis starša________________________________
Datum___________________
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