
 

 

 
 

Ali si pravi/a? Če imaš 13 ali več let, želiš raziskovati svet žvrgolenja, se z nami vrniti v kameno dobo, 
postati botanični mojster ali te zanima arhitektura, se nam pridruži na raziskovalnem taboru na Rogli.  
 

Kaj bomo počeli?  V sklopu tabora bo delo potekalo v 
različnih skupinah: arhitekturna, botanična, geološka in 
ornitološka skupina. 

Tabor v organizaciji Občine Zreče in Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije poteka ob podpori Sklada za naravo Pohorje, Društva 
ljudske tehnike Zreče, podjetja Unitur d.o.o., Zavoda za varstvo 
narave Republike Slovenije, OE Celje, Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Maribor, Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost RS, Urada RS za mladino in drugih. 

 

Poskrbeli bomo za adrenalinski spust s sankami, panoramski 
ogled Rogle, kopanje v bazenu, pekli bomo kruh, opravljali 
poskuse na Škratovi učni poti in še veliko zabavnega. V 
primeru lepega vremena bomo izvedli tudi nočni lov na 
metulje. 
 

Prijava? Prek elektronskega sistema ZOTKiS 
https://is.zotks.si/ do zasedbe prostih mest oziroma 
najkasneje do 13. 6. 2018. 
 

Kje lahko dobim dodatne informacije? Na telefonski številki 
01 25 13 727, e-naslovu tabori@zotks.si in spleti strani 
http://tabori.zotks.si. 
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