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Zadeva: Interdisciplinarni mladinski raziskovalni tabor Rogla 2012
Spoštovani,
v Zvezi za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) že od leta 1967 predvsem v času poletnih
počitnic organiziramo mladinske raziskovalne tabore in ustvarjalne poletne šole, ki so
namenjene vsem mladim, ki hočejo več, kot jim ponujajo šolske klopi, tistim, ki so bili na
šolskih tekmovanjih iz znanja med boljšimi, ter tistim, ki so se tudi že dokazali na področju
raziskovalnega dela. Na poletnih aktivnostih udeleženci ne počivajo, saj so dnevi zapolnjeni
z ustvarjalnimi in raziskovalnimi dejavnostmi. V družbi sovrstnikov se tako spoznavajo z
novimi temami, raziskujejo okolico ali pa ustvarjajo končni izdelek.
Letos bomo že drugič v sodelovanju z Občino Zreče in Skladom za ohranjanje narave
Pohorja ter ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče, podjetja Unior, d. d., Program
Turizem, in Zavoda za varstvo narave Republike Slovenije organizirali Interdisciplinarni
mladinski raziskovalni tabor Rogla. Tabor, ki bo potekal med 25. in 31. avgustom 2012 na
Rogli, je namenjen mladim od 14. leta dalje, ki želijo del svojih počitnic posvetiti raziskovanju.
Izkušeni mentorji jih bodo vpeljali v terensko raziskovalno delo ter v njih spodbujali
raziskovalno žilico.
Letos smo za mlade pripravili pet zanimivih delavnic, in sicer:
- botanika
- spoznajmo svet mineralov, kamnin in fosilov v okolici Zreč
- izviri zdravilnih vod na J Pohorju in ljudske zgodbe/legende, ki so se splet(a)le okrog
njih
- izročilo nabiranja zdravilnih zelišč, zdravilnih pripravkov iz njih in ljudskih zdravilnih
tehnik na južnem Pohorju
- spoznavanje narave z vsemi čutili
Poleg raziskovanja pa bomo v primeru lepega vremena izvedli tudi nočni lov na metulje,
poskrbeli bomo za adrenalinski spust s sankami ter panoramski ogled. Na taboru pa bo
čas in možnost tudi za različne športno-družabne aktivnosti (na voljo imamo športno
dvorano, zunanja igrišča ipd.).
Letos je prispevek za udeležbo še posebej ugoden in znaša 90,00 EUR*.
Prosimo, da informacijo o taboru posredujete vsem, za katere menite, da bi jih udeležba na
taboru zanimala. Več informacij najdete na http://tabori.zotks.si (v levem meniju izberite
»Tabori v letu 2012«, nato pa »Interdisciplinarni mladinski raziskovalni tabor«. Lahko pa nam
pišete tudi na tabori@zotks.si ali pa nas pokličete na 01 25 13 727.
Mirko Vaupotič
glavni tajnik
*Prizadevamo si, da znesek ostane nespremenjen, vendar si v primeru, da pride do znižanja finančnih sredstev za izvajanje
naših aktivnosti v letošnjem letu iz proračunskih virov, pridržujemo pravico do spremembe programa ali višine prispevka
oziroma odpovedi tabora.

