
 

 

 

 

Edukativno-volonterski kamp za studente prirodoslovnih usmjerenja 

 

Preliminarna agenda 

 

Trajanje kampa: 5. rujna 2021 – 19. rujna 2021. 

 

Za sudionike kampa svaki dan su osigurana tri obroka (doručak, ručak i večera), te vrijeme za dnevni 

odmor i slobodne aktivnosti. 

 

Napomena: Preliminarna agenda je podložna izmjenama te može doći do promjene rasporeda 

aktivnosti i tema edukacija. 

 

Datum Prijepodnevna aktivnost  Poslijepodnevna aktivnost 

      0.  dan  

(ned, 5. rujna) 

 Dolazak 

1. dan  
(pon, 6. rujna) 

Uvod u kamp Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

2. dan 
(uto, 7. rujna) 

Tema edukacije: 

Zašto restauracija travnjaka na Dinari 

Voditelj edukacije: Udruga Biom 

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

3. dan 

 (sri, 8. rujna) 

Tema edukacije:  

Ekološka mreža Natura 2000 u Hrvatskoj 

Voditelj edukacije: Udruga Biom 

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

4. dan 

(čet, 9. rujna) 

Tema edukacije: 

Praktični rad Hrvatskih šuma 

Voditelj edukacije: Hrvatske šume d.o.o 

Izlet u grad Sinj, posjet Šumariji 

Sinj i upoznavanje s radom 

5. dan  

(pet, 10. rujna) 

Tema edukacije: 

Biološka raznolikost i EU 

Voditelj edukacije: Udruga Biom 

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

6. dan 

(sub, 11. rujna) 

Slobodno vrijeme Slobodno vrijeme 

7. dan  Sudjelovanje na aktivnostima restauracije Zajednička diskusija, okrugli 

stol 



 

 

 

(ned, 12. rujna) 

8. dan  

(pon, 13. rujna) 

Tema edukacije:  

Ruralni razvoj i izazovi u lokalnoj zajednici 

Voditelj edukacije: LAG „Cetinska krajina“ 

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

9. dan  

(uto, 14. rujna) 

Tema edukacije: 

Važnost istraživanja i prikupljanja podataka za 

provedbu restauracija 

Voditelj edukacije: Sveučilište u Zagrebu Agronomski 

fakultet 

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

10. dan 

(sri, 15. rujna) 

Tema edukacije: 

Metodologija izrada karte travnjaka   

Voditelj edukacije: Udruga Biom  

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

11. dan  

(čet, 16. rujna) 

Upoznavanje dobre prakse: 

Posjet lokalnom OPG-u 

Voditelj izleta: LAG „Cetinska krajina“ 

Izlet na Dinaru 

12. dan 

(pet, 17. rujna) 

Zajednička rasprava o uslugama ekosustava travnjaka 

na Dinari 

Sudjelovanje na aktivnostima 

restauracije 

13. dan 

(sub, 18. rujna) 

Zajednička rasprava na temu održivosti rezultata 

kampa i ulozi sudionika u zajednici 

 

Zelena čistka – sudjelovanje na 

aktivnostima uklanjanja otpada 

14. dan  

(ned, 19. rujna) 

Sudjelovanje na aktivnostima restauracije Zaključak, evaluacija kampa i 

odlazak 

 

 

 

 


