
Poročilo Raziskovalni tabor Rogla 2019 

Letošnji tabor je potekal od 7. do. 13. julija. Tudi letos je tabor potekal v izvedbi ZOTKS in 

občine Zreče, ob podpori Društva ljudske tehnike Zreče podjetja Unitur d. o. o, Sklada za naravo 

Pohorje, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE, prvič pa se je taboru tudi priključila 

občina Oplotnica, tako da se je raziskovalno delo razširilo tudi na območje te občine. Razpisanih 

je bilo šest raziskovalnih skupin, vendar se je 9 udeležencev razvrstilo v geološko, botanično in 

arhitekturno skupino, za ornitološko, dendrološko in skupino za travniške sadovnjake skupine pa 

ni bilo prijavljenih kandidatov, zato so odpadle. 

 

Slika št. 1: Udeleženci tabora (foto Dušan Kotnik)  

V okviru tabora so potekale tudi druge aktivnosti. Tako so imeli udeleženci možnost plavanja v 

bazenu, zapeljali so se po adrenalinskem sankališču Zlodejevo, žal pa je zaradi vremenskih razmer 

ponovno odpadel nočni lov na metulje. 

Udeleženci so na kmetiji Karoline Črešnar v Boharini po enoletnem premoru ponovno preskušali 

svoje pekovske sposobnosti. Končni rezultat je pokazal, da določene veščine pod mentorsko 

roko dobro obvladajo. 

Delo raziskovalnih skupin je kot vedno doslej s kamero posnel neutrudni Dušan Kotnik. 

Ob koncu tabora so raziskovalne skupine predstavile rezultate enotedenskega dela. 

 



 

Slika št. 2: Priprave za peko v kuhinji (foto Srečko Štajnbaher) 

 

 

Slika št. 3: Končni rezultat pekovskih mojstrov (foto Srečko Štajnbaher) 



GEOLOŠKA SKUPINA 

Letošnji udeleženci so bili prvič v geološki skupini, zato so  uvodoma spoznali značilnosti 
geološkega zemljevida, predvsem Pohorja ter nekaj strokovne geološke literature. Prav tako so 
jim bili na  kratko predstavljeni rezultati dela geološke skupine v preteklih taborih. Ogledali so si 
nastajajočo zbirko kamnin, mineralov in fosilov z območja občine Zreče, ki je razstavljena v dveh 
vitrinah hotela Planja ter jo ponovno uredili. Ker je zraven  tematska razstava o glažutah, 
ki  je  povezano z izrabo predvsem pohorskega kremena, smo si na kratko ogledali še 
omenjeno  razstavo. Po tem  teoretičnem uvodnem delu so pričeli s terenskim delom na 
nekaterih že poznanih lokacijah kot sta kamnolom v Stranicah ter kamnolom gnajsa v Boharini. 
Obiskali pa so še nekaj nepoznanih območij, kjer so spoznavali načine odkrivanja golic in jemanja 
vzorcev kamnin. Letos so terensko delo razširili še na območje občine Oplotnica, kjer je geološko 
najbolj zanimivo območje dolina ob istoimenskem potoku, ter nekaj območij na vzhod v smeri 
proti Ložnici.  

Popoldan in tedaj ko je bilo vreme neprimerno za teren so se ukvarjali s prepariranjem mineralov 
in fosilov v različnih kamninah. Primerke so tako oblikovali ter očistili, na koncu pa izbrali nekaj 
vzorcev za priložnostno razstavo ob zaključni prireditvi. Nekaj primerkov so si udeleženci tabora 
vzeli s seboj kot spomin na terensko delo v geološki skupini tabora, ali podarili tudi ostalim 
udeležencem tabora.  

Na terenu so večkrat testirali aplikacijo Kamen check, ki je postala precej popularna, vendar so 
bili rezultati skromni. Skupino je vodil Viljem Podgoršek. 

 

Slika št. 4: Geološka skupina pri čiščenju materiala (foto Srečko Štajnbaher) 

 



BOTANIČNA SKUPINA 

Botanična skupina je na taboru spoznavala rastline različnih rastišč v okolici Rogle. Rastlinske 
vrste so določevali s pomočjo različnih slikovnih določevalnih ključev in z dihotomnim 
določevalnim ključem Mala flora Slovenije. Za dobro razumevanje dihotomnih ključev so tudi 
sami izdelali svoj določevalni ključ za določanje nekaj deset rastlinskih vrst. Tekom tabora so 
določali biodiverziteto na različnih rastiščih (gnojen in negnojen travnik, brežina potoka, iglasti 
gozd, mešani gozd in planja). Ugotovili so, da je največja biodiverziteta na brežini potoka in na 
negnojenem travniku, najmanjša pa v iglastem gozdu in na gnojenem travniku.  
Spoznali so pogostejše rastlinske družine: kobulnice, ostričevke, klinčnice, košarnice, ustnatice, 
kukavičevke, metuljnice, zlatičevke, rožnice in vrbovke. Naučili so se risati botanične skice in za 
omenjene rastlinske družine narisali glavne značilnosti njihovih cvetov.  
Slabše vreme so izkoristili za izvajanje poskusov. S pomočjo glicerinske osnove so izdelali svoje 
milo, ki so mu dodali različne cvetove in eterična olja. Izvedli so ekstrakcijo barvil iz zelenih 
delov rastlin s pomočjo papirne kromatografije in izolacijo DNK iz paradižnika. 
Rastline barij so preučevali ob Črnem jezeru in na Lovrenških jezerih. Spoznali so osnovne 
značilnosti visokih barij in pogoje za rast rastlin na takšnem območju. Ugotovili so, da na teh 
območjih raste relativno malo rastlinskih vrst. Najpogostejše vrste so bile: ruševje (Pinus mugo), 
jesenska vresa (Calluna vulgaris), borovnica (Vaccinium myrtillus), šotni mah (Spagnum sp.), različne 
vrste šašov (Carex sp.), navadna rožmarinka (Andromeda polifolia) in okroglolistna rosika (Drosera 
rotundifolia). Skupino je vodila Tina Fabijan. 
 

 

Slika št. 5: Botanična skupina med določanjem vrst (foto Tina Fabijan) 

 

 



ARHITEKTURNA SKUPINA 

 

Arhitekturna skupina si je zadala nalogo raziskati in popisati kozolce na območju občine Zreče in 

Oplotnica. Pripravil se je popis kozolcev vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine in 

ostalih kozolcev, ki so jih udeleženci tabora poiskali na osnovi terenskega dela in jih grafično 

prikazali v obliki zemljevida. Spoznali so osnovno terminologijo kulturne dediščine in uporabo 

Registra nepremične kulturne dediščine. Na območju partnerskih občin so dokumentirali šest 

kozolcev evidentiranih v Registru nepremične kulturne dediščine in pet neevidentiranih kozolcev, 

ki so si jih v sklopu delavnice tudi ogledali. V sklopu arhitekturne delavnice so se seznanili s 

procesom izdelovanja arhitekturnega posnetka v namen arhiviranja in na enem izmed odkritih 

kozolcev (Markečica - Hudičekov kozolec, EŠD 23669) in izvedli tudi arhitekturne meritve za 

pripravo arhitekturnega posnetka. Osvojili so osnovno terminologijo na področju arhitekture in 

kulturne dediščine, se seznanili s posameznimi arhitekturnimi elementi kozolca in pričeli z 

meritvami le teh. V sklopu meritev so uporabljali klasične pripomočke, kot npr. tesarske metre in 

lesene zložljive tesarske metre, kakor tudi novejše pripomočke, kot je digitalni laserski merilec 

razdalj.  Pridobljene informacije so vestno zapisali in iz njih ustvarili skico tlorisa, prereza, fasade 

in posameznih detajlov. Seznanili so se tudi s skiciranjem, osnovami perspektivne risbe in 

akvarelne tehnike. Skiciranje ima v arhitekturi še vedno velik pomen, saj je osnovna oblika 

likovnega izražanja posameznika. S skiciranjem objekta so vzpodbudili kreativnost in se pri tem 

tudi zelo zabavali in sprostili. Meritev objekta na terenu je služila kasnejši obdelavi pridobljenih 

informacij z računalniškim programom AutoCAD, čigar osnovne ukaze in funkcije so v sklopu 

delavnice tudi osvojili. Pridobljeno znanje so prikazali v obliki analognih plakatov, ki vključujejo 

risbe razvoja kozolca, detajlov, konstrukcijskih elementov, zemljevida popisanih kozolcev in tri 

detajlirano izrisane kozolce. Mentorica skupine je bila Barbara Lečnik. 

 



Slika št. 6: Dokumentiranje kozolca (foto Barbara Lečnik) 

 

Vodja tabora: Srečko Štajnbaher 

 


