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POVZETEK 

Farovec ima z bližnjo okolico velik potencial za razvoj mladinskega turizma. Neokrnjena 

narava, dobre prometne povezave in okolica, bogata z naravno in kulturno dediščino so dobri 

temelji za razvoj turizma v tem majhnem kraju. Splošna želja mladih je, da bi se več družili in 

zabavali, zato je cilj te naloge, da se preverijo možnosti za organizacijo mladinskega tabora v 

neokrnjeni naravi. V nalogi smo prikazali naravne in turistične znamenitosti kraja, podrobno 

je predstavljena lokacija tabora, potrebna infrastruktura, način financiranja tabora in 

sedemdnevni bivalni program, ki vključuje izlete in različne aktivnosti v bližnji okolici. 

 

Tabor predstavlja otrokom neponovljivo izkušnjo, na kateri se naučijo samostojnega 

življenja, odgovornosti, strpnosti, sklepajo se nova prijateljstva. Tabor lahko z leti preraste v 

mednarodni tabor z izmenjavo otrok ali pa postane specializirani tabor za učenje jezikov. Vse 

to je možno z dobrim programom trženja, kjer bomo zraven obstoječih, že znanih tržnih poti 

(turistične agencije, letaki, predstavitve) uporabile tudi Facebook in podobne spletne portale.  

 

Nalogo je možno dobiti v šolski knjižnici OŠ Gustava Šiliha Laporje. Nalogo imajo tudi avtorji 

in mentorica. 

 

Ključne besede: mladinski tabor, neokrnjena narava, turistične znamenitosti 
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SUMMARY 

Farovec with its surrounding area has a great potential for development of youth tourism. 

Unspoiled nature, good traffic connections and surroundings, rich natural and cultural 

heritage are all good foundations for the development of tourism in this small town. General 

wish of young people is to socialize and have fun. The aim of this research project is to 

examine options for organizing the youth camp in unspoiled nature. In the research project 

the natural and tourist attractions of the village are presented. The location of the camp, its 

infrastructure and the ways of camp financing, together with a seven-day residential 

program that includes trips and various activities in the neighborhood are also given. 

 

The camp represents a unique experience for children, through which they learn 

independency, responsibility, tolerance and enter a new friendship. The camp can grow over 

the years into an international children exchange camp or can become a specialized camp for 

learning languages. All this is possible with a good marketing programme. To achieve that 

we are going to use existing and already-known marketing ways (travel agencies, brochures,  

presentations) and new ways like Facebook and similar web portals.                         

 

The composition can be found in the school library of primary school Gustav Šilih Laporje.  

The copy is also available by the authors and the mentor 

 

Keywords: Youth Camp, unspoiled nature, tourist attractions 
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1. UVOD   
 

Ker je letošnja tema državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava namenjena za 

privabljanje mlajše populacije in ker smo opazile, da je vse več mladih zainteresiranih za tako 

imenovane mladinske kampe oziroma tabore, smo se v letošnjem letu osredotočile na 

ustanovitev mladinskega tabora. 

 

Ker se mora vsak tabor nekje nahajati, smo si izbrale manjše naselje Farovec blizu Laporja in  

Slovenske Bistrice, natančneje na manjši ribnik v Farovcu, ob katerem se nahaja gostilna, 

odbojkarsko igrišče ter objekt, ki se uporablja za zabave in srečanja. 

 

Da bi vam malce približali, čemu je Farovec danes sploh namenjen, smo se odločile, da vam 

to na kratko predstavimo: 

 

Na Farovcu se prireja zelo veliko bolj ali manj odmevnih dogodkov. Organizirano je bilo kar 

nekaj prireditev namenjenih mlajši in starejši populaciji. Lepo je dišalo, ko se je pekla pica 

velikanka, ki je pritegnila veliko ljudi od blizu in od daleč. Tam se je prav tako odvijal zelo 

odmeven »Spring fest«, ki je bil še posebej privlačen za mlade. Na Farovcu je svoj prostor za 

lov našlo veliko ribiških društev, saj je v ribniku zelo veliko različnih vrst rib, ribolovu pa se 

kot gledalci lahko pridružijo prav vsi. Prav tako  je na Farovcu odbojkarsko igrišče na mivki, 

ki velja za dobro vzdrževano in urejeno. Odprto je vso sezono za vsakogar, ki mu je ta šport 

blizu. Na Farovcu je v večjem namenskem prostoru organiziranih zelo veliko rojstnodnevnih 

zabav, zaključkov, raznih obletnic in piknikov.  

 

Zaradi zgoraj naštetega si predstavljamo Farovec kot popoln prostor za ustanovitev tabora. 

Zakaj? Mladi lahko tam preživijo veliko časa v naravi, prostor je popolnoma primerljiv s 

prostori, ki bi ga naj imeli drugi tabori pa tudi za hrano in pijačo je lepo poskrbljeno.  Tudi 

starši veliko raje vidijo svojega otroka pri preživljanju prostega časa v naravi, kot pa da ždi 

doma pred računalnikom.  

 

Za vodenje tabora in varnost udeležencev bo seveda dobro poskrbljeno, prostovoljce bomo 

lažje našle v poletnih mesecih, zato smo se odločile, da bodo pri vodenju tabora ter pri skrbi 

za otroke pomagali študentje s področja vzgoje in izobraževanja.  

 

Nalogo je vredno prebrati, saj vam bo približala idejo o ustanovitvi tabora.  
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2. FAROVEC 
 

2.1  OSNOVNO O FAROVCU 
 

Manjše naselje Farovec se nahaja na relaciji Majšperk-Pečke-Ložnica-Farovec. Leži na 

nadmorski višini 265 metrov.  Naselje ima le 42 prebivalcev, spada pa v občino Slovenska 

Bistrica. Farovec je bil  do sedaj znan predvsem po ribniku z bližnjo okolico, kjer je 

postavljenih več objektov: majhna gostilna ob ribniku, odbojkarsko igrišče na mivki ter 

objekt, ki je namenjen izključno za zabave in srečanja. Pri prepoznavnosti lokacije Farovec 

sta največ pripomogla prireditev Spring fest  in prireditev, kjer so pekli največjo pico na 

svetu.  

 

Da bi lahko Farovec bolje predstavili, smo naredili intervju z gospo Marjetko Čas, ki je 

profesorica zgodovine in geografije na Osnovni šoli Gustava Šiliha Laporje. 

 

Nam lahko poveste kaj o zgodovini Farovca? 

Farovec se v pisnih virih prvič omenja leta 1441 kot Pfliffen, leta 1663 pa kot Farauiza. Leta 

1542 se na Farovcu omenja obrtnik Šmid, kar pomeni kovač, leta 1604 pa Šnajder (krojač). 

Po najstarejših obrteh so nastali prvi priimki: Šmid, Gunše, Kočnik, Kodrič, Majcen, Milner, 

Šturm, Zupan, kasneje v 17. stoletju pa še Čretnik, Gril, Kmetec, Pahič, Potočnik, Samastur 

in Starc.  

 

Zanima nas kje leži Farovec (njegova lega), velikost in globina ribnika? 

Je manjše gručasto naselje v KS Laporje, ki spada pod občino Slovenska Bistrica. Leži na 

nadmorski višini 265 m. Po zadnjih podatkih iz popisa prebivalstva (2002) šteje 42 

prebivalcev. Ljudje se preživljajo s kmetijstvom, prevladuje mlečna živinoreja in piščančjereja 

na farmah. Velik delež prebivalstva je zaposlen v Slovenski Bistrici, Makolah  

ali Poljčanah oz. v Mariboru. 

 

Po čem je ribnik dobil ime? 

Ribnik je dobil ime po naselju Farovec. Izvor imena Farovec ni znan.  

 

Kaj mislite kakšne so slabosti tega ribnika? 

Ribnik je turistično zelo privlačen, okolica je lepo urejena. Posebej zanimiva je lesena 

brunarica, ki stoji na ribniku. V njej je bistro in tam lahko ribiči kupijo tudi karte. Posebnih 

slabosti ribnika ne vidim. Res pa je, da je občasno malce onesnažen zradi nevestnih 
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obiskovalcev. Menim tudi, da bi ga morali poglobiti in odstraniti mulj, ker se zarašča. 

 

Ali lahko približno poveste, kako velik je Farovec oz. prostor, ki se razprostira 

okrog ribnika? 

Menim, da je cel kompleks velik okoli 3 ha. Sem spada ribnik z okolico, kjer so postavljene še 

tri brunarice in večje osvetljeno odbojkarsko igrišče. 

 

 

Slika 1: Gostilna pri ribniku 

 

2.2 ZGODOVINA DOSEDANJIH DOGODKOV  

 

Spring fest   

je festival, ki se običajno prireja v spomladanskem času (iz letnega časa izhaja naziv 

spring fest). Festival poteka 3 dni, v tem času pa tam nastopijo bolj in manj 

prepoznavne slovenske (rock) skupine. Na žalost je bil festival v letu 2010 

odpovedan. 
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Potek spring festa in spremljevalni dogodki 

Ker vas želimo bolje seznaniti s spring festom, ki je zelo priljubljen pri mlajših obiskovalcih, 

smo se odločile, da vam podamo več informacijh preko intervjuja z gospodom Marjanom, ki 

je bil organizator tega dogodka v preteklosti in še danes upravlja z objekti ob ribniku. 

 

 

 

Slika 2: Promocijski letak (oglas) Spring festa 
 

Pica velikanka 

Pred štirimi leti oziroma natančneje 20. avgusta 2006, si je ribiško društvo Farovec zadalo 

nalogo, speči največjo pizzo na svetu, ki so jo poimenovali ''pizza velikanka''. Pizza je merila 

v premeru 5,23 metra, tehtala pa je kar 220 kg. Ker je ta dogodek v Farovec pripeljal več kot 

4000 ljudi in kar nekaj televizijskih snemalnih ekip, je bil to zagotovo eden največjih 

dogodkov, ki so se do sedaj tam dogajali.  

 

    

 

Slika 3: Pica velikanka 
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Da bi območje Farovca in dogodke, ki se odvijajo na njem podrobneje predstavili, smo se 

odločile, da opravimo intervju z lastnikom objektov ob ribniku Farovec z gospodom Marjanom 

Krajncem, ki je bil hkrati večkrat organizator raznih dogodkov zato smatramo, da bi nam 

lahko povedal tudi o možnostih uspeha, ki bi jih imeli z organizacija tabora ob ribniku. 

 

Najprej bi vas vprašale, ali se vam zdi, da je Farovec sploh poznan v okolici in 

drugod? 

Da. Posebej zaradi ribnika ter organiziranih prireditev, drugače pa ga v daljni okolici 

ne poznajo tako dobro. 

 

Zanima nas kje leži Farovec (njegova lega), velikost in globina ribnika? 

Farovec leži med večjimi naselji: Laporje ter Kočno. Velik (samo ribnik) je 2ha. 

  

Menite, da bi bilo mogoče imeti tabor ob tem ribniku oz. če ima Farovec dobre 

pogoje za taborjenje? 

Da, saj  je lega ugodna, pokrajina lepa, prostor velik, najti je mogoče veliko poučnih 

stvari. 

 

Menite, da bi tabor lahko prinesel še večjo prepoznavnost? 

Da, na tem področju do zdaj še ni bilo narejeno veliko, za v prihodnje pa se že 

načrtujejo določene stvari. 

 

Mislite, da bi tabor prinesel velik dobiček? 

Da , prinesel bi velik dobiček, ker menim da bi bil tabor zelo obiskan. 

 

Nam lahko poveste kaj o zgodovini Farovca? 

Odprl se je leta 1982, redno pa je začel delovati 2000. Že od vsega začetka pa 

potekajo različne delavnice in prireditve.  

 

So se na tem ribniku odvijale kakšne pomembne prireditve? 

Da seveda. Teh prireditev je bilo že zelo veliko na primer razni koncerti, srečanje 

ribičev, peka največje pice in podobno. 
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Ali je med obiskovalci ribnika več mlajše ali starejše generacije? 

Ne morem se odločiti, ker je veliko mladih in tudi starejših. Mladi so predvsem na 

rojstnodnevnih zabavah in koncertih. Starejši pa so več na ribolovu in zaključkih. 

 

Se tu odvijajo tudi kakšna ribiška druženja oziroma ribiška tekmovanja? 

Da, vsako leto se dogajajo ligaška tekmovanja v ribištvu ter razna tekmovanja v 

lovljenju rib. 

 

Kaj bi v prihodnje lahko spremenili na tem ribniku oziroma če mislite da je 

obiskovalcem všeč obstoječa ureditev v oklici in ribnik kot tak? 

Spremeniti bi bilo potrebno kar nekaj stvari, kot so asfaltiranje ceste, obnovo 

odbojkarskega igrišča in prostora z piknike. Zdaj je to sicer urejeno ampak že 

zastarelo zato bi lahko vnesli kaj novejšega, določene stvari bi bilo treba urediti. 

Obiskovalci pa so sicer zadovoljni. 

 

Kakšne ribe lahko najdemo v njem?  

V ribniku je zelo veliko različnih rib kot so: som, krap, smuč in še veliko več različnih 

vrst. 

 

2.3 GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI FAROVCA 

Farovec je gručasto in deloma razloženo naselje, ki leži v Ložniški dolini, na severovzhodnem 

vznožju osrednjega dela Dravinjskih goric, na nadmorski višini 265 metrov.   

Na področje krajevne skupnosti Laporje sega del mogočnega hrastovega gozda, ki je 

zavarovan kot poslednji ostanek hrastovih  sestojev v vzhodni Sloveniji. Podnebje Laporja 

ima močne subpanonske značilnosti. Povprečna letna temperatura zraka je normalna 

celinska. V Laporju ni bilo nikoli doslej poplav ali večjih naravnih katastrof.   

2.4 PROMETNE POVEZAVE  
 

Farovec ima dobre prometne povezave z bližnjimi naselji in bolj oddaljenimi mesti. Ima tudi 

ugodno geografsko lego, saj ni daleč od mesta Slovenske Bistrice oziroma od Maribora, ki je 

drugo največje mesto v Sloveniji in od katerega je oddaljen le slabih 20 minut. Nahaja se 
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relativno blizu večjih mestnih središč, kljub temu pa je lociran na podeželju oziroma v čistem 

naravnem okolju, ki v zadnjem času postaja vse bolj iskana vrednota. 

 

Glede kakovosti cestnih povezav lahko rečemo, da ima Farovec nekako polovično srečo. 

Zaradi bližine večjih mest in zaradi velikost občine, v kateri je lociran, je pot do Farovca kar 

lepo urejena, le zadnji km je le-ta malce slabša, saj je deležna kar veliko razpok. Zadnjih 200 

metrov pa cesta sploh ni asfaltirana, ampak je tam makadam. Obstajajo pa že načrti, da bi 

bila cesta čim prej asfaltirana. 

 

Veliko ljudi  že pozna Farovec, večina zaradi organiziranih dogodkov, ki so do sedaj tja 

privabili veliko ljudi. 

 

Do Farovca je možno priti tudi z vlakom, kjer lahko izstopimo v Slovenski Bistrici in se nato 

peš odpravimo do približno 3 km oddaljenega Farovca. Prevoz z vlakom do Laporja, ki leži na 

železniški povezavi med dvema največjima mestoma v državi, Mariborom in Ljubljano, je še 

kako primeren način transporta za ciljno skupino našega kampa – za mlade. 

 

Dobre so tudi cestne povezave. Na avtocesti Ljubljana-Maribor, natančneje blizu izvoza za 

Slovensko Bistrico jug, gremo na cesto, ki povezuje Slovensko Bistrico z Makolami, na tej 

cesti je med odcepom za Laporje in malo pred naseljem Kočno izvoz na stransko cesto, ki 

vodi v Farovec, in ki je dobro označena z imenom kraja. Nato gremo preprosto skozi majhno 

naselje proti ribniku.  

 

 

Slika 3: naselje Farovec z ribnikom (vir: arso) 
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2.5 PRIPADAJOČI OBJEKTI 
 

Izpostaviti želimo, da je na Farovcu veliko odprtega prostora (travnikov), zato imamo 

možnost prirejanja različnih dejavnosti. Poleg tega je tam postavljena hiša in nadstrešnica, ki 

ima obliko kozolca; oba sta namenjena raznim dogodkov, kot so: proslavljanje 

rojstnodnevnih zabav, obletnic, različnih zaključkov, srečanj … oba prostora sta opremljena z 

električnimi priključki, da lahko zabava nemoteno poteka pozno v noč. Zraven je veliko 

odbojkarsko igrišče na mivki, kjer se lahko sprostimo ob igri.  

 

Za boljši obisk in družabno življenje ob ribniku je zelo pomembna manjša gostilna, ki je 

praktično ob ribniku. V tej gostilni je tudi manjša trgovina z ribiškim priborom, kjer lahko 

dobimo vse kar potrebujemo za ribarjenje (ribiške dovolilnice, trnke in podobno). 

 

Slika 4: Farovec (ribnik, manjša gostilna ter večnamenski objekt). Vir: lasten, 
2010. 

3. POMEMBNEJŠI KRAJI V BLIŽINI FAROVCA 
 

 

Kot smo že omenile, je Farovec blizu mesta Slovenska Bistrica, v katerem lahko najdemo več 

trgovskih centrov in manjših trgovinic v središču mesta, kjer med drugim prodajajo tudi 
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lokalne spominke. Dostopne so tudi vse potrebne storitve (pošta, banka, frizerji), v mestu so 

tudi zdravstveni dom, zobozdravnik, policija in nekaj hotelov. 

 

Še bližje kot Slovenska Bistrica je večja vas Laporje, ki je dobilo ime po nahajališču kamna 

lapor, kjer najdemo pošto, osnovno šolo, frizerja, dve samopostrežni trgovini, gostilno, kjer 

je možno prenočiti in nekaj turističnih znamenitosti, kot so muzej šivalnih strojev in stare 

kmečke hiše. 

 

Dokaj blizu Farovca so tudi Makole, kjer tako kot v Laporju in Slovenski Bistrici najdemo kar 

nekaj turističnih znamenitosti, od katerih je najbolj znana Forma viva Makole, kjer se vsako 

leto zberejo kiparji iz Slovenije in tujine. 

 

 

 

4. TURISTIČNI POTENCIAL KRAJEV V BLIŽINI FAROVCA 
 

 

Zdi se, da je tako Farovec kot tudi njegova okolica zelo turistično prepoznavna. Posebej 

izstopajoče so se nam zdele Energetske točke v Hošnici, to so točke, za katere je bilo 

dokazano, da imajo posebno zdravilno moč. Omeniti še moramo, da so točke v Hošnici ene 

izmed redkih v Sloveniji, ki so dobro opremljene s tablami, kjer najdejo obiskovalci vse 

potrebne informacije o energetskih točkah in njihovih zdravilnih učinkih. 

 

Primeren za turistično ponudbo je tudi  Boč (978 m), ki se nahaja v Zgornjih Poljčanah in je 

že zdaj zelo obiskan, posebej zaradi oddajnika in razglednega stolpa. Malo pod vrhom Boča 

je planinski dom, kjer delajo vsak dan od 9. ure zjutraj do 18. ure zvečer. Boč je še posebej 

znan po roži Velikonočnici, ki raste na travnikih v bližini planinskega doma. 

 

Dejavnost, ki bi se po našem mnenju lahko dobro izkoristila, je gotovo tudi ribolov, saj 

imamo v bližini ribnika Farovec še kar nekaj ribnikov (npr. Videž, Žabljek, ribnik pri Gostišču 

Iršič …).   
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5. NA SPLOŠNO O TABORIH 
 

 

Po definiciji je tabor »naselje s šotori za začasno bivanje na prostem, na primer tabor za 

turiste (kamp), vojaški tabor itd.« (povzeto po Leksikonu Cankarjeve založbe, 1998, 1063)  

Tabor je nadzorovan program za otroke in najstnike, ki se po navadi izvaja v poletnih 

mesecih oziroma čez poletne počitnice. Otroke in najstnike, ki se udeležijo tabora kličemo 

taborniki. 

 

''Tradicionalni'' tabor je znan po tem, da otroci večino časa preživijo v naravi, kjer imajo na 

voljo več različnih aktivnosti, kot so: pohodništvo, veslanje, različne igre, posebej 

prepoznavni pa so po taborniškem ognju. Zadnje čase poznamo več različnih vrst taborov, ki 

so specializirani za eno dejavnost, kot so denimo umetnost, glasba, učenje jezikov, 

računalništvo, matematika in podobno. Poznamo tudi tabore za otroke s posebnimi 

potrebami ter za otroke, ki imajo težave s telesno težo (posebej v ZDA). Tabori so primerni 

za udeležence različnih let. 

 

5.1 CENA TABORA 
 

Kot vsi tabori ima tudi naš določeno ceno, ki je primerna za kritje organizacije vsega, kar se 

bodo otroci naučili in doživeli. Cena našega kampa za enotedensko bivanje je: 125 evrov za 

starejše od 13 let in 115 evrov za mlajše od 13 let. 

V ceno je vključena prehrana, uporaba prostora kjer se bodo izvajale različne delavnice, 

pokriva pa tudi stroške vodstva in nadzora tabora ter stroške čiščenja šotorov, ki jih otroci 

dobijo v uporabo. 

 

5.2 VELIKOST 
 

 

Ves prostor, na katerem bi se nahajal naš tabor, bi meril približno 400 m², kar je čisto dovolj 

za naš tabor. Prostor, kjer bi bili postavljeni šotori pa bi meril 150 m². V slabem vremenu bi 

lahko brez težav jedli v zgradbi, ki je sicer namenjena za razne prireditve. 
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5.3 VODENJE TABORA 
 

Za vodenje tabora bi poskrbel lastnik in organizator tabora. Za strežbo in vodnike bi lahko 

najel študente, kot tudi izkušene ljudi, ki o organiziranih taborih že veliko vedo. Za zabavo in 

pravo vzdušje pa bi lahko poskrbel  DJ, ki bi ga plačali delno iz cene tabora, delno pa s 

pomočjo dobrodelnega koncerta. Za prehrano bi poskrbelo bližnje gostišče (gostišče Iršič), ki 

bi bilo pripravljeno hrano voziti v tabor. Za šotore, v katerih bodo otroci spali pa bi si jih 

sposodili v Vojašnici Slovenska Bistrica, kasneje pa načrtujemo nakup lastnih šotorov s 

pomočjo donatorjev iz večjih lokalnih podjetij. Tako bi lahko podjetje z nakupom šotorov 

pridobilo pravico, da se tabor deloma imenuje po podjetju. Za vodenje bi bilo poskrbljeno s 

strani izkušenih vodnikov. 

 

5.4  DNEVNI RAZPORED TABORA 
 

 

Tabora bi se udeležili mladostniki stari od 11 do 16 let, zato bomo dejavnosti v taboru 

poskusili prilagoditi tej starosti. Ker ima vsak tabor svoj urnik, smo si zamislile, da bi naš 

enotedenski urnik potekal takole: 

 

1. DAN 

Prvi dan bi voditelji tabora mladim razložil, kako bo potekal cel teden, predvsem, kaj bodo 

otroci počeli in kako se bodo zabavali. Prispeli bi okoli 8. ure zjutraj, nato bi se nastanili. Po 

kosilu bi imeli prosto popoldne. Prosto popoldne bi trajalo približno 5 ur, v tem času pa bi 

bilo tabornikom na voljo več stvari, kot na primer nogomet ali odbojka. Ob 18. uri bi imeli 

večerjo, takoj za večerjo pa bi imeli spoznavni večer ob tabornem ognju. Imeli bi razne igre, 

pri katerih bi se  taborniki bolje spoznali. Ob ognju bi pekli tudi kostanje, koruzo, jabolka, 

krompir … Pred tem pa bi si postavili šotore in tako prespali v naravi. 

               

 

2. DAN 

Zbudili bi se ob 7. uri. Ker je cilj tega tabora tudi večja telesna aktivnost mladih bi najprej  

imeli jutranji tek in razgibavanje. Ob 8. uri bi imeli zajtrk. Po zajtrku bi sledilo malce bolj 

razgibano dopoldne in bi priredili športne igre ter štafete. Po kosilu, ki bo ob 13.00 uri, bomo 
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imeli krajši pohod po kraju Laporje, na katerem si bomo ogledali vse kulturne znamenitosti. 

Predstavili bi jim tudi  znane energetske točke v Hošnici (blizu Laporja). 

        

 

3. DAN 

Po razgibavanju in zajtrku bi se s pomočjo ribičev naučili loviti ribe in poskusili kakšno ujeti. 

Po kosilu bi priredili tekmovanje v ribištvu: Kdo ujame največ rib v eni uri. Zraven tega bi 

priredili še razne igre v zvezi z ribištvom ali pa bi se poskusili v vezanju ribiških vozlov. Sledila 

bi  večerja in sicer ribje jedi. Po večerji bi imeli zabavo, lahko bi plesali, peli do poznih ur. Ta 

večer bi pripravili presenečenje. Lahko bi pripravili »zabavno« in humorno predavanje o 

glasbi, v katero bi lahko prišel kakšen glasbeni gost (to bi lahko bila Tanja Žagar, Vlado 

Kreslin, mi2 ali kakšna druga skupina ali znana osebnost). 

        

 

4. DAN 

Po bujenju bi sledila jutranja telovadba in zajtrk, nato pa vesele dogodivščine tabora. Za ta 

dan smo si zamislile, da bi bil koruza-fest dan, ki ga podrobneje predstavljamo v 

nadaljevanju. 

Ob 24. uri ponoči bi otroke zbudili in bi imeli nočni pohod. Na tem pohodu bi iskali zaklad. 

Tisti, ki bi ga našli, bi dobili prav posebno nagrado.  

        

 

5. DAN 

Po zajtrku in telovadbi bi se dopoldne učili lokostrelstva, nato pa bi imeli tekmovanje. Potem 

pa kosilo. Po kosilu bi imeli različne dejavnosti, za katere bi se odločili sami in sicer izbirali bi 

lahko med učenjem in tekmovanjem v veslanju, igranju odbojke,  športnih igrah v 

lokostrelstvu in med igranjem nogometa. Po popoldanskem prostem času smo se odločili za 
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posebno predavanje o gongih, ki je po naših izkušnjah zelo sproščeno ter primerno za otroke 

te starosti.  Po predavanju bi imeli večerjo po večerji pa bi analizirali dan ob tabornem ognju.  

          

 

6. DAN 

Predzadnji večer bi potekal bolj sproščeno. Dopoldne po zajtrku, bi imeli prosti čas za 

druženje, igranje odbojke, nogometa … Po kosilu bi izdelali drug drugemu majhna darilca ter 

se zraven malo posladkali.  Že zgodaj bi se začel poslovilni večer, pri katerem bi najboljši 

športniki dobili pokale, za nagrado pa bi vsi dobili majico s tabornim sloganom Mladinski 

tabor v Farovcu – prava stvar. Ta »žur« bi potekal dolgo v noč. 

         

 

7. DAN 

Zjutraj bi bil zajtrk nekoliko kasneje, da se udeleženci kampa dobro naspijo in se tako spočiti 

vrnejo domov. Dopoldan bi sledilo pospravljanje tabora in odhod, zato bi po pakiranju 

zadnjih stvari sledil sloves.  

         

 

5.5 KORUZA FEST  
 

 

Da bi bilo otrokom taborjenje čim bolj zabavno, smo se odločili prirediti koruza fest. Ta 

koruza fest bo sestavljen iz različnih dejavnosti, ki bodo nekako povezana s koruzo. 

Tekmovanja bodo zelo sproščena, poskušali pa bomo vliti pravi odmerek tekmovalnosti.  

 

Priredili bi igre kot so: 

 

- prenašanje koruze z majhnimi lončki v večji kotel                                         
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Na travniku bi odmerili razdaljo desetih metrov. Otroke bi razdelili v skupine po 5 igralcev, 

katere bi med seboj tekmovale. Igra bi trajala 5 minut in igralci bi morali v teku prinesti čim 

več koruze iz enega kotla v drugega. Na polju bi bil lahko le en igralec. Zmaga tista skupina, 

ki bi delo opravila najhitreje. 

 

- vezanje koruze  

Na dva kupa bi razdelili skupaj 50 strokov koruze, ki bi jih igralci najprej morali ličkati, nato 

pa povezati skupaj. Tekmujeta lahko dve ekipi po 5 igralcev. Paziti pa morajo, da lahko krati 

ličkajo samo eno koruzo. Zmagajo tisti, ki prvi opravijo dano nalogo. 

 

- ''slastna'' koruza 

Koruzo bi najprej skuhali, nič posolili, nato pa bi eden igralec iz vsake ekipe to koruzo moral 

pojesti.  Kdor bi pojedel koruzo prvi, bi zmagal.  

 

- s koleni po koruzi 

Na tla bi dali zrna koruze. Ekipa bi sestavljala sedem igralcev in bi morala po zrnih koruze 

hoditi po kolenih. Na polju je lahko samo en igralec in šele ko pride prvi igralec nazaj, lahko 

na polje odide drugi. Tista ekipa, ki bi prva končala igro, zmaga. 

 

Za zmago bi delili nagrade. Za prva mesta bi podarili medalje, na katerih bi bila uprizorjena 

koruza. Vsem igralcem pa bi na koncu za presenečenje pripravili taborni ogenj, ob katerem bi 

si peli pesmi, plesali in se preprosto imeli lepo. Ker se marsikomu ob tabornem ognju prileže 

prigrizek, bi imeli na voljo tudi pečeno koruzo. 

 

5.6 SPOZNAVANJE LAPORJA  
 

 

Kot veste, je 2. dan namenjen predvsem spoznavanju kraja Laporje, ki je Farovcu najbližji. 

Zato smo se odločile, da vam ta izlet podrobneje predstavimo. 

 

Našo pot bi začeli ob 13.30, torej po kosilu. Otroci bi seveda potrebovali nahrbtnike, v katere 

si bi shranili nekaj vode in hrane, saj bo pohod kar precej dolg. Prva znamenitost bo 

Senegačnikova cimprača, ki se nahaja v Laporju. Cimprača je kulturna dediščina, ki je 

ohranila svojo prvotno podobo iz 19. Stoletja, po tem pa si bi ogledali Kavklerjevo zidanico, 
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ki se nahaja v Vrholah pri Laporju. To zidanico so prav tako zgradili v 19. stoletju, v njej pa 

se nahaja (na žalost še vedno ne dovolj prepoznavna) spominska soba posvečena Josipu 

Vidmarju, slovenskemu publicistu in pisatelju. Naslednja znamenitost nas čaka pri Cerkvi 

svetega Filipa in Jakoba, ki stoji v Laporju. Župnija je bila prvič omenjena leta 1395, cerkev 

je pa znana predvsem po vzidanem žrtveniku, posvečenemu bogu Marsu.  Pri cerkvi je 

načrtovan krajši počitek, pot pa bi nato nadaljevali proti Leviču. Na tej poti bi se ustavili na 

Križnem vrhu, kjer bi si ogledali zbirko starih šivalnih strojev. Zbirka danes šteje 245 

eksponatov in je največja v Sloveniji. Lastnik zbirke je Marijan Babič, ki se s tem ukvarja že 

od leta 1997. Naslednja znamenitost nas čaka v Žabljeku in sicer stari vodnjak, ki je bil leta 

2001 lepo obnovljen, v preteklosti so ga uporabljali kot vir pitne vode. Po tem si bi ogledali 

muzej gledališča v Leviču, ki ga je uredil slovenski režiser Branko Gombač. Zanimivo je tudi, 

da je namesto fasade, vzidana freska sv. Jožefa (delo ljudskega slikarja iz Cigonce).   

 

Svojo pot bi nadaljevali na Razgor, kjer bi si pogledali lepo rekonstruirano leseno prešo. Po 

kratkem počitku pri preši bi se  podali v Hošnico, kjer bi se sprostili na energetskih točkah (in 

bi si nabrali zdravilnih moči). Po kratkem postanku na teh točkah bi odšli še v Kočno ob 

Ložnici, kjer si bi ogledali slamnikov kozolec, zgrajen leta 1884. V preteklosti so ga uporabljali 

za sušenje lesa, zdaj pa v njem shranjujejo kmečko orodje. Ker je kozolec naše zadnje 

postajališče, bi se po tem odpravili nazaj v tabor. 

 

Ker bi bili na naši poti velikokrat udeleženci v prometu, se nam je zdela pametna odločitev, 

da bi se razdelili v 2 skupini. Pot ni zelo zahtevna, saj skoraj ves čas hodimo po ravnini 

oziroma po utrjenih poteh. S postanki in malico, je predviden čas hoje približno 4 ure, 

ampak, kot smo že prej omenile, pot ni zahtevna, tako, da verjamemo, da bi jo vsak 

premostil. 

 

6. MOŽNE AKTIVNOSTI NA TABORU 
 

Na Farovcu je, kot smo že omenile, možno početi veliko zunanjih aktivnosti, kot so različni 

športi (nogomet, odbojka, med dvema ognjema, badminton, veslanje, pohodništvo, 

kolesarjenje, ribolov), lahko pa tudi brez skrbi zakurimo taborni ogenj ter si hrano spečemo 

kar na prostem. 
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7. KAJ BI SE OTROCI NAUČILI 
 

 

Za otroke bi bila to pomembna izkušnja, saj bi se iz nje naučili veliko novega in koristnega za 

nadaljnjo življenje. Premagali bi strah, slab občutek, veliko bi se družili in sklepali nova 

prijateljstva. Naučili bi se uporabljati razne predmete kot so kompas, ravnanje z ognjem, 

ličkanje koruze. Začeli bi razmišljati o pomembnosti prijateljstva, spoznavali bi druge otroke 

in si z njimi delili izkušnje … Spoznavali bi vrste dreves, žuželk in trav. Zato je naša končna 

ugotovitev, da bi se skozi igro in smeh naučili veliko. 

8. NASTANITEV IN PREHRANA 
 

 

Za otroke je za prenočišče dobro poskrbljeno, saj bi tako kot v vsakem taboru tudi tu spali v 

šotorih, ki bi bili podloženi s penasto podlogo. Za postavljanje šotorov je na Farovcu odličen 

prostor, ki je praktično tik ob jezeru. Tudi podlaga za šotore se nam zdi primerna, saj bi bili 

šotori postavljeni na travniku. Tam ni velikega prepiha, ker je prostor obkrožen z gozdom.  

Ker bi tabor trajal 7 dni, potrebujemo tudi organizacijo prehrane, za kar se nam je zdela 

najboljša rešitev, da nam jo sveže pripravljeno dovažajo iz bližnjega gostišča Iršič. 

9. PROMOCIJA MLADINSKEGA TABORA 
 

Ker je v današnjih časih za prepoznavnost tabora in dobro obiskanost potrebna promocija, 

smo se odločile, da vam podrobneje predstavimo naš načrt promocije. 

 

9.1 NAČINI PROMOCIJE 
 

 

Ker je na Farovcu, doslej potekalo že veliko prireditev in srečanj, nam je morda lahko malce 

lažje, saj se nam ni treba zelo obremenjevati s prepoznavnostjo tega kraja. Ampak še vedno 

menimo, da je premalo prepoznaven.  

 

Za promocijo bomo izdelali zgibanke (priloga), v zgibanki bo predstavljena vsa ponudba, 

torej dejavnosti, ki jih je na Farovcu možno početi, predstavljeni bodo osnovni podatki o 

Farovcu, kakšne so razmere. Da bi nas obiskovalci lažje našli, bomo priložili tudi zemljevid 

poti do Farovca. Kot promocijo tabora in ribnika bomo obiskovalcem ponudili tudi majice s 

kratkimi rokavi, na katerih bo narisan ribnik, zapisan bo pa tudi slogan našega tabora.  
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Za oglaševanja tabora (in ribnika) bomo poskusili tudi z spletom, torej bi naš tabor imel svojo 

spletno stran (npr. www.tabor-farovec.com). Naslov spletne strani bi nato oglaševali še na 

družabnih omrežjih, kot je recimo Facebook. Naredili bi tudi plakate, ki bi jih nato namestili v 

okolici Farovca in Laporja. Zraven plakatov bi poskusile tudi z Jumbo plakati na mestnih 

vpadnicah. Ker ima naša občina krajevni tednik PANORAMA, ki je med ljudmi zelo priljubljen, 

se nam zdi smiseln oglas v že prej omenjenem časniku. Ker se veliko ljudi pri iskanju taborov 

za svojega otroka obrne na agencije, smo se odločile, da bi jim podrobneje predstavili naš 

program. Na agencije bi razposlali naše letake in zgibanke. Te letake bi »razposlali« še po 

okoliških šolah, saj so otroci tisti, ki se nameravajo prijaviti. 

 

9.2 PREDNOSTI IN SLABOSTI PROMOCIJE  
 

Ker ima vsak podvig negativne in pozitivne stvari, jih ima tudi naš projekt. Po dolgem 

premisleku smo ugotovile, da na žalost slabe stvari malo pretehtajo. 

 

9.3 PREDNOSTI PROMOCIJE  
 

 

Prednosti promocije vidimo, da oglaševanje ni zelo zahtevno, saj tabori ponavadi nimajo zelo 

obsežne promocije, ker so prilagojeni za mladostno generacijo (in njihove starše). Zato je pri 

oglaševanju pomembno, da ga naredimo dostopnega za že prej omenjene ciljne skupine. 

Dobro je tudi to, da v naši okolici še ni nobenega tabora, da se nam ne bo treba ubadati s 

konkurenco. 

 

9.4 SLABOSTI PROMOCIJE  
 

 

Slabosti promocije so predvsem v denarju, saj vsi vemo, da je denar še vedno sveta vladar. 

Ker vse stvari, ki smo jih prej že naštele, stanejo (razen internetne strani in Facebooka), smo 

se odločile, da vam predstavimo naš načrt, kako bi dobili dovolj denarja za ustanovitev 

takšnega tabora in njegovo promocijo. 

  

Denar bi najprej začele zbirati preko prostovoljnih prispevkov, katere bi nato dopolnile še z 

prošnjami namenjenimi Krajevni skupnosti Laporje ter občini Slovenska Bistrica, v katerih bi 

jim predstavili naš načrt, ter jih lepo prosili za donacijo sredstev. 

 

http://www.tabor-farovec.com/
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Vsi naslednji tabori bi se delno financirali tudi z denarjem, ki so ga plačali udeleženci tabora. 

Prav tako bi lahko organizirali dobrodelni koncert in bi zraven organizirali srečelov. Denar, ki 

bi ga zbrali na dobrodelnem  koncertu  in na srečelovu, bi bil namenjen za kritje  stroškov 

prvega tabora in promocije.  

 

Za donacijo bi napisali prošnjo, ki bi jo naslovili na občino Slovenska Bistrica, poiskale bi tudi 

sklade, ki financirajo mladinske projekte na državni ali evropski ravni. Na dobrodelnem 

koncertu bi gostili lokalne skupine - tamburaše Kavkler, ki so iz Hošnice pri Laporju, 

ansambel JUHU (družina Florjančič iz Ložnice pri Laporju), v poštev bi prišel tudi Aktiv 

kmečkih žena, ki bi nastopile in spekle različna peciva, z veseljem pa bi povabili tudi otroke iz 

Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje, kjer imamo mladinski in otroški pevski zbor, ter vrtec   

Laporje, ki bi se prav tako lahko predstavil s kakšno glasbeno točko.  

10. »NAŠE ŠPREHE« 
 

 

Ker mora naša naloga najbolje predstaviti nas, oziroma naš kraj, smo se odločile, da vam še 

nekaj ''zašprehamo'' (povemo) v našem narečju. 

 

Letos smo se odločli, de mo te neke zašprehali v našem štajerskem narečji.  Kr je letošna 

tema Farovec, veseli kotiček naše vesi, bomo te neke o tem povedli. Farovec je res zelo ful 

dober kraj za fešte. Tu se vsako leto neke dogaja. Kr je Farovec ribnik, je to ful dober kraj za 

ribiče. Tu se res vlko ribari.  Vlko je tuji tekmovaj, kr so not res ful dobre pa vlke ribe. Mamo 

tud igrišče za odbojko, kjer se zbira vlko pubecov pa deklin, pa majo tam tuji vlko fešt. Tu 

majo rojstne dneve, piknike pa še vlko drugih stvari. Tak da se na Farovci res dogaja.  

 

FAROVEC JE ZAKON! 
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11.  ZAKLJUČEK  
 

Turistično nalogo zaključujemo s spoznanjem, da tudi naš kraj ni »brezvezen« kot se nam je 

marsikdaj zdelo. Z organizacijo tabora,  bi se  v našem kraju lahko spremenilo marsikaj. Prav 

tako pa bi z organizacijo kraj postal bolj prepoznaven. 

 

Na začetku raziskovalne naloge so se nam porajala mnoga vprašanja, predvsem to ali je 

tabor pri nas sploh možno organizirati, in ali bi se ljudje za naš tabor sploh zanimali. V tej 

turistični nalogi smo že na začetku imele zastavljen cilj: turistom čim bolj predstaviti naš kraj. 

Takoj se nam je porodilo nekaj zamisli, kako bi se v našem kraju dobro počutili.  

 

Pri izdelavi te raziskovalne naloge smo spoznale veliko novega. Kot na primer sedaj 

vemo, da je ustanavljanje in trženje tabora veliko zahtevnejše, kot pa smo si sprva 

predstavljale. Ugotovile smo tudi, da se pri ustanavljanju tabora soočiš z veliko 

težavami, ki jih ni lahko premostiti oziroma se jih znebiti. 

 

S pomočjo intervjuja z gospodom Marijanom Kranjcem so naša vprašanja dobila tudi 

odgovore. Intervju smo opravile tudi z gospo Marjeto Čas, ki nam je podala geografske in 

kulturne značilnosti kraja. 

 

Dobili smo tudi več idej, ki bi pripomogle k večji prepoznavnosti našega tabora in našega 

kraja. Tabor bi lahko bil dobra osnova za mednarodni tabor z izmenjavo otrok iz drugih 

držav, kjer bi lahko spoznavali nam še neznane jezike in kulture.  

 

V našem kraju imamo veliko znamenitosti kot je denimo kamen lapor po katerem je naš kraj 

Laporje dobil ime. Imamo tudi veliko ustanov kot so gasilski dom, cerkev, Slomškov dom, … 

Torej  naš kraj je precej razvit, ampak še vedno ne dovolj prepoznaven.  

 

Ugotovile smo, da se mladi radi udeležujejo mladinskih kampov oziroma taborov, učijo se 

strpnosti, umirjenosti in samostojnega življenja, zato nam je bilo v ponos izdelati to 

raziskovalno nalogo. 

 

Ob pisanju raziskovalne naloge smo se zelo zabavale in z nekaj truda smo jo tudi opravile. V 

veliko veselje nam je, da lahko predstavljamo naš kraj v okviru te raziskovalne naloge z 

naslovom  »IMEJMO SE FAJN – DOŽIVITE NAŠ KRAJ«. 
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13. PRILOGE 
 

Priloga 1: Intervju z Marijanom Kranjcem (lastnikom ribnika) 
 
Dober dan. Smo učenke 9. a razreda osnovne šole Gustava Šiliha Laporje. V tem šolskem 
letu delamo raziskovalno nalogo z naslovom Mladinski tabor v Farovcu – to je to! Vljudno vas 
prosimo, da nam pri tem pomagate tako da nam odgovorite na nekaj vprašanj. 
 

1. Torej, najprej bi vas vprašale ali se vam zdi da je Farovec sploh poznan v okolici in 
drugod? 

2. Zanima nas, kje leži Farovec (njegova lega), velikost in globina ribnika? 
3. Menite, da bi bilo mogoče imeti tabor ob tem ribniku oz. če ima Farovec dobre pogoje 

za taborjenje? 
4. Menite, da bi tabor lahko prinesel še večjo prepoznavnost? 
5. Mislite, da bi tabor prinesel velik dobiček? 
6. Nam lahko poveste, kaj o zgodovini Farovca? 
7. So se na tem ribniku odvijale kakšne pomembne prireditve? 
8.  Ali ribnik obiskuje več mlajše ali starejše generacije? 
9. Se tu odvijajo tudi kakšna ribiška druženja oz. ribiška tekmovanja? 
10. Kaj bi v prihodnje lahko spremenili na tem ribniku?  Mislite, da je obiskovalcem všeč 

ureditev v oklici in ribnik kot sam? 
11. Kakšne ribe lahko najdemo v njem?  

Hvala lepa da ste odgovarjali na naša vprašanja. 
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Priloga 2: intervju z Marjeto Čas  
 
Kot učiteljici zgodovine in geografije bi vam rade postavile nekaj vprašanj na temo Farovec. 
Na vas se obračamo zato, ker o Farovcu kot samem ni zelo veliko literature oz. podatkov. 
 
1. Nam lahko poveste kaj o zgodovini Farovca? 
2. Zanima nas, kje leži Farovec (njegova lega), velikost in globina ribnika? 
3. Po čem je ribnik dobil ime? 
4. Kaj mislite kakšne so slabosti tega ribnika? 
5. Ali lahko približno poveste, kako velik je Farovec oz. prostor, ki se razprostira okrog 

ribnika. 

Hvala za vas čas in odgovore.  
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Priloga 3: Seznam za tabornike  
 
Da bi se še bolj približali pravemu konceptu piknika, smo se odločile narediti tudi seznam, 
katerega bi po prijavi na tabor razposlale tabornikom, da bi vedeli, kaj vse potrebujejo oz. 
kaj vse morajo prinesti.  
 
TABOR NA FAROVCU 
Potovanje s šotorom je v Sloveniji priljubljeno zlasti med mlajšimi generacijami. Zato smo se 
tudi mi odločili prirediti tabor, katerega moto je Vsi za enega, eden za vse! 
V našem taboru se bomo potrudili, da bi vaš otrok imel le največje možno udobje, zato pa bo 
moral prinesti,  nekaj stvari. 
Kaj bi morali prinesti z seboj 
Oprema naj bo zložena v PVC vrečke, te pa v nahrbtnik (potovalne torbe in kovčki so 
neprimerni za gibanje po terenu). Udeleženec naj pri pakiranju aktivno sodeluje, saj bo le 
tako lahko vedel, kaj ima s seboj in kje je oprema spravljena. Starši mlajših udeležencev naj 
opremo ustrezno podpišejo oz. označijo. Natančen seznam opreme (z opisom) bo otroku ob 
koncu taborjenja v pomoč pri pospravljanju.  
Obleka in obutev  

 športni copati, 

 natikači ali cokle, 

 pohodni čevlji (čez gležnje – "gojzarji"), 

 7 parov nogavic, 

 7 spodnjih hlačk, 

 7 majic s kratkimi rokavi, 

 vsaj 1 pulover, 

 trenirka ali pižama za spanje, 

 3 kratke hlače, 

 vsaj 2 dolge hlače (ene obvezno "na pas"), 

 debelejša jopa, 

 pelerina, 

 kopalke in brisača za kopanje, 

 pokrivalo. 

Obvezna oprema: 
 spalna vreča, 

 podloga iz pene (če je nimate ,si jo lahko sposodite pri nas), 

 velik nahrbtnik (za vso opremo in obleko), 

 manjši pohodniški nahrbtnik (za celodnevne izlete), 

 pribor za osebno higieno (zobna ščetka in pasta, glavnik, milo, šampon, brisača, 

pribor za nego nohtov), 

 bombažna vreča za umazano perilo, 

 krema za sončenje (zaščitni faktor najmanj 15), 

 repelenti proti klopom in komarjem, 

 3 metre najlonske vrvice (premer 5 mm), 

 čutara, 

 pisalni pribor, 

 potrjena zdravstvena izkaznica. 



25. DRŽAVNI FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 

» IMEJMO SE FAJN – DOŽIVITE NAŠ KRAJ« 

- 29 - 

 

 
Priporočena oprema: 

 družabne igre (npr. karte), 

 fotoaparat, 

 daljnogled. 

 
Trajanje: 7 dni   
Cena: 115 / 125 € (odvisno od starosti) 
 
Zbor tabornikov bo 1. 7. 2011 ob 8.00 uri, na ribniku Farovec. 
 
MISEL ZA NA KONEC 
Gotovo vas je od nekdaj zanimalo, kaj taborniki sploh počnemo. Pridite in z nami doživite 
bombastičen taborniški teden! 


