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ZAHVALA 

Člani Turističnega pomladka OŠ Gustava Šiliha Laporje se iskreno zahvaljujemo 

vsem, ki so nam kakorkoli pomagali pri nastajanju naše naloge in pri izvedbi projekta. 

Radi bi se zahvalili naši mentorici, Marjetki Čas, da nas je spodbujala in usmerjala pri 

delu. Prav tako se želimo zahvaliti učiteljici Albini Avsec za lektoriranje naloge in 

učiteljici Ani Meglič za angleški prevod povzetka.  

Posebna zahvala gre tudi družini Ačko, da nam je dovolila izvesti tabor ob njihovem 

ribniku.   

Še posebej se zahvaljujemo KS Laporje za sponzorska sredstva in TD Laporje za 

pomoč pri izvedbi dogodka.  AKŽ Laporje gre zahvala za domači kruh in sokove.  

Zahvaljujemo se tudi našim staršem, ki so nam nudili moralno podporo in zaupali v 

nas. 
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ŠOLA: OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE, Laporje 31, 2318 Laporje 

Tel.: 02 829 58 50, faks: 02 829 58 53, e-pošta: group1.osmbgs@guest.arnes.si 

 

Naslov raziskovalne naloge: Po skriti zaklad v Laporje 

Avtorji: Tajda Čas, Timotej Gril, Nejka Otorepec, Rok Perkovič, Tilen Požgan, Katja 

Robar, Nika Šela, Vid Žišt 

Mentorica: Marjetka Čas, prof. 

Lektorica: Albina Avsec, prof. 

 

 

POVZETEK 

V naši turistični nalogi želimo predstaviti dvodnevni turistični tabor, ki bo potekal 

konec junija 2014 ob Ačkovem ribniku v Laporju. Tabor bo namenjen mladim 

turistom, vrstnikom iz naše in okoliških šol. Ker smo se ljudje v zadnjih letih zelo 

oddaljili od narave, je naša želja, da ponovno najdemo pristen stik z njo, da 

odkrijemo njene lepote in da znamo preživeti v naravi. Peščica mladih te veščine 

obvlada, saj so se kot taborniki ali skavti tega naučili, veliko pa je takšnih, ki jim je to 

le »pobožna« želja, in na nas je, da jim slednje omogočimo. Menimo tudi, da mladi 

turisti iščejo nekaj izvirnega, nekaj drugačnega, adrenalinskega, začinjenega z 

gostoljubnostjo in pozitivno energijo. In to je laporski tabor. 

 

Ključne besede: turistični tabor, naravne lepote, preživetje v naravi 
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ABSTRACT 

In our tourist assignment we want to present a two-day tourist camp that will take 

place at the end of June 2014 at Ačko’s pond in Laporje. The camp will be available 

to young tourists, our pupils and pupils from surrounding schools. Because the 

people have distanced themselves from the nature in the last past years, our desire 

is to find a genuine contact with it and to find out its beauty and to learn how to 

survive in the wild. A handful of young people master these skills since they’ve 

learned that as scouts, but for many of them is this just a "pious desire" and it is up to 

us that we teach them. We also believe that young tourists look for something 

original, something different, and want to experience some adrenaline, seasoned 

with hospitality and positive energy and this is the tourist camp in Laporje.  

 

Keywords: tourist camp, natural beauty, survival in the wild 
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1 UVOD 

 

Laporje z okolico nam ponuja veliko možnosti za zeleni, to je okolju prijazen turizem v 

neokrnjeni naravi, sredi razgibanih, z vinsko trto poraščenih gričev Dravinjskih goric.  

Naš namen je organizirati in izvesti dvodnevni tabor za mlade, naše vrstnike. Tabor 

bo temeljil na druženju, zabavnih igrah, športnih aktivnostih, zgodbah in petju ob 

tabornem ognju, vrhunec pa bo iskanje skritega zaklada laporskega graščaka 

Gottschalka. 

Dela smo se lotili tako, da smo izvedli možgansko nevihto na temo letošnjega 

festivala, Na zabavo v naravo. Med vsemi predlogi smo izbrali po našem mnenju 

najboljšega in tako je nastal naslov naloge, ki se glasi Po skriti zaklad v Laporje. Vsi 

imamo radi skrivnosti, še posebej skrite zaklade, ki nekje čakajo prav na nas, da jih 

odkrijemo. Navdahnil nas je duh srednjeveškega plemiča Gottschalka Laporskega, ki 

je živel v drugi polovici 13. stoletja in je bil lastnik velike zemljiške gospoščine. Po 

naravi je bil blag človek, vendar zelo skopuški in viri pravijo, da je nekje zakopal svoj 

skriti zaklad. In prav tega želimo najti. 

Nizali smo inovativne ideje, se obrnili po nasvet na Turistično društvo Laporje, ki nam 

bo v pomoč pri organizaciji dogodka, in zasnovali našo turistično nalogo. 

Tabor bo pomemben turistični in družabni dogodek, saj bodo udeleženci ob iskanju 

skritega zaklada spoznavali zgodbe, pa tudi mite in legende iz preteklosti. Dvodnevni 

tabor bo potekal ob Ačkovem ribniku, kjer si bomo sami postavili šotorišče in taborni 

ogenj. Ogenj pa ne bo namenjen zgolj druženju, pač pa tudi pripravljanju hrane. 

Naša želja je, da si jo pripravimo v lastni režiji. Oba dneva bomo izvajali različne 

zanimive in adrenalinske dejavnosti, večerno druženje pa bomo zaključili z zgodbami 

ob tabornem ognju.  
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2 PREDSTAVITEV LAPORJA 
 

Laporje je gručasto in deloma razloženo naselje, ki leži na prehodu iz Dravinjske v 

Ložniško dolino, na severovzhodnem vznožju osrednjega dela Dravinjskih goric na 

nadmorski višini 275 m. Na JV k Laporju spada zaselek Laporska Gorca na S pa 

Turnše. Je osrednje naselje istoimenske krajevne skupnosti, ki obsega Dolgi Vrh, 

Drumlažno, Hošnico, Ješovec, Kočno ob Ložnici, Križni Vrh, Levič, Razgor, Žabljek, 

Vrhole pri Laporju in Zg. Brežnico. Laporje je bogato z naravnimi in kulturnimi 

znamenitostmi, ponaša pa se tudi z bogato in plodno zgodovino. V pisnih virih se 

prvič omenja že leta 1251 kot Lapriach, le 11 let kasneje pa viri omenjajo bogatega 

plemiča Gottschalka Laporskega, ki je bil v službi Friedricha Ptujskega. (Čas, 2008) 

V južnem delu Laporja leži idilični Ačkov ribnik, kraj, kjer bomo postavili naš tabor. 

 

 

Slika 1: Ačkov ribnik s ptičje perspective.  
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2.1 NARAVNE ZNAMENITOSTI 
 

Laporje z okolico ima veliko naravnih znamenitosti in privablja turiste, ki si želijo svoj 

prosti čas preživeti v neokrjeni naravi, sredi valovitih gričev Dravinjskih goric in 

zasanjane Ložniške doline. 

 

2.1.1 Dobov gozd 

 

Na območje naše krajevne skupnosti sega del mogočnega dobovega gozda, ki je 

zavarovan kot poslednji ostanek hrastovih sestojev v vzhodni Sloveniji. Prvotni 

lastniki gozda so bili grofje Attems. Gozd leži jugozahodno od Slovenske Bistrice pri 

vasi Cigonca na desnem bregu Ložnice. Prečka ga železniška proga Poljčane -

Slovenska Bistrica. Osrednji del gozda, ki je zelo dobro ohranjen, sestavljata 

pretežno združbi doba in belega gabra. Zahodni del gozda je precej degradiran in 

drugotnega nastanka. V njem prevladuje združba belega gabra s primesjo hrasta, 

smreke in bora. Danes gozd meri okroli 140 hektarjev. (Sevšek, Strmšek, 2008, str. 

6) 

 

2.1.2  Energetske točke 

 

V Hošnici pri Laporju so v Oničevem gozdu leta 2003 odkrili energetski kanal, ki seva 

pozitivno energijo in ima zdravilno moč. Prvih sedem zdravilnih točk je odkrila 

lastnica gozda, gospa Jožica Onič. K sodelovanju je povabila priznane strokovnjake, 

med drugimi tudi radiestezista Igorja Ziernfelda, ki je ugotovil, da imajo točke v 

Oničevem gozdu zdravilno moč. Premer posamezne točke in njenega vpliva je od 

enega do desetih metrov. Vse točke so označene z lesenimi tablami, na katerih je 

zapis, kaj zdravijo in kolikšen je čas zdravljenja. Obisk zdravilnih točk se iz leta v leto 

povečuje. Po pripovedi gospe Onič prihaja veliko turistov, predvsem iz Avstrije in 

Hrvaške. (Sevšek, Strmšek, 2008, str. 6) 
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Slika 2: Energetske točke v Hošnici pozimi samevajo (foto: Čas,  M., 2013). 
 

2.1.3 Krajinski park Žabljek 

 

V bližini naselja Videž najdemo zaščiten krajinski park Žabljek. Krajinski park meri 

okoli 175 hektarjev in je zavarovano območje od leta 1992. Sestavljajo ga trije ribniki, 

skozi katere teče potok Brežnica. Ribniki, ki jih obraščajo zanimive obvodne gozdne 

družbe in trstičja, so dobro vzdrževani, saj zanje skrbi ribiška družina. Ob zadnjem 

ribniku je postavljena brunarica. V bližini ribnikov se nahaja Športno–turistični  

rekreacijski center Iršič, ki ima v svoji ponudbi športni ribolov, tenis, jahanje in 

možnost prenočevanja. (Sevšek, Strmšek, 2008, str. 6) 
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Slika 3: Pogled na ribnik v Krajinskem parku Žabljek (foto: Čas, M., 2013). 
 

2.2 PROMETNE POVEZAVE 
 

Laporje leži na prometno zelo ugodni legi, le 4 km oddaljeno od avtocestnega izvoza 

Slovenska Bistrica – jug. Do Laporja je mogoče priti po dveh magistralnih cestah. 

Prva nas vodi mimo železniške postaje v Slovenski Bistrici, druga pa skozi Križni Vrh, 

od koder je do Laporja še dva kilometra.  Laporje je dostopno tudi po lokalni cesti 

Poljčane – Hošnica. Ugodna pa je tudi železniška povezava, saj ga od Železniške 

postaje Slovenska Bistrica ločita le dva kilometra. 

 

Slika 4: Laporje leži na prometno ugodni legi (vir: http://www.geopedia.si). 
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3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROJEKTA 
 

3.1 VSEBINSKA IZHODIŠČA TURISTIČNE NALOGE 
 

V naši raziskavi smo se naslonili na že opisane in predstavljene naravne 

znamenitosti v našem kraju, ki si jih bomo ogledali na taboru. S turistično nalogo 

bomo te kraje vključili v zanimivo igro: iskanje skritega zaklada graščaka Gottschalka. 

Igro bomo izvedli s pomočjo karte Laporja v merilu 1:5000 in ročnih navigacijskih 

GPS naprav.  

3.2 POTEK DELA 
 

Raziskava je potekala v jesenskih in zimskih mesecih. Srečevali smo se ob  

ponedeljkih in po pouku ter iskali možnosti, kako oblikovati naš turistični projekt. 

Brskali smo po spletnih straneh, iskali po literaturi, fotografirali na terenu in se 

pogovarjali s člani Turističnega društva Laporje in s prebivalci Laporja, ki so nam 

pomagali s svojimi idejami. 

3.3 PREDSTAVITEV IDEJE 
 

Naš namen je, da se približamo naravi na dvodnevnem mladinskem taboru, ki ga 

bomo izvedli 27. in 28. junija ob  Ačkovem  ribniku. Tabor bo temeljil na druženju, 

zabavnih igrah, ogledu naravnih znamenitosti, športnih aktivnostih in zgodbah ob 

tabornem ognju. Vrhunec tabora pa bo iskanje skritega zaklada graščaka 

Gottschalka Laporskega. 

Tabor bo pomemben turistični in družabni dogodek in bo zagotovo dodana vrednost 

k turističnemu utripu kraja, kjer se razvija prvenstveno turizem za odrasle. 

Udeleženci tabora si bomo sami postavili šotorišče in taborni ogenj. Ogenj pa ne bo 

namenjen zgolj druženju, pač pa tudi pripravljanju hrane. Naša želja je, da si jo 

pripravimo sami. Oba dneva bomo izvajali različne zanimive in adrenalinske 

dejavnosti, večerno druženje pa bomo zaključili z zgodbami in petjem ob tabornem 

ognju.  
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3.2 KOMU JE TABOR NAMENJEN?  
 

Na tabor bomo povabili učence od 7. do 9. razreda, ki jih zanima narava in njene 

lepote. Mladi se bomo v naravi sproščali po napornem koncu šolskega leta, gradili na 

telesni moči, spoznavali lepote naših krajev in ustvarjali nove prijateljske vezi.  

 

3.3 KDO BO ZA PROJEKT ZADOLŽEN? 
 

Za projekt smo zadolženi učenci turističnega podmladka z mentorico Marjetko Čas. 

Naša naloga je navdušiti učence naše šole in okoliških šol, da se bodo udeležili 

tabora. Glede na število prijav, ki jih bomo sprejemali do 20. 6. 2014, bomo zagotovili 

ustrezno število mentorjev na taboru. 

Podmladkarji bomo naredili plakate, ki jih bomo razobesili po kraju. Projekt bomo 

oglaševali preko internetnih omrežij (Facebook, Twiter), na šolski spletni strani ter 

dali oglas v napovednik lokalnega tednika Panorama. Obvestili bomo tudi Turistično–

informativni center v Slovenski Bistrici. 

 Za donacijo smo prosili KS Laporje in Tursitično društvo Laporje. Na Aktiv kmečkih 

žena Laporje smo naslovili prošnjo za prispevek naravnih sokov in domačega kruha. 

Po dogovoru z ravnateljico šole, gospo Margareto Voglar, si bomo na šoli sposodili 

športne rekvizite (žoge, odbojkarsko mrežo ipd.) in GPS naprave za iskanje skritega 

zaklada. 

 

3.4 PRIJAVA TABORA 
 

Organizacijo tabora bomo prijavili na upravno enoto Občine Slovenska Bistrica. Prav 

tako bomo o našem taboru obvestili Prostovoljno gasilsko društvo Laporje. Glede 

varnosti bomo upoštevali požarni red v naravi, ki nam ga bodo posredovali iz PGD 

Laporje.  
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3.5 FINANČNI NAČRT  

 

Naredili smo okvirni finančni načrt projekta ob udeležbi okoli 20 oseb. Vsi udeleženci 

tabora bodo plačali prijavnino za tabor, ki znaša 7 evrov na osebo.  

Pridobili bomo sponzorska sredstva (KS Laporje, Turistično društvo Laporje). S tem 

denarjem bomo plačali stroške oglaševanja, preostanek pa porabili za nakup živil. 

Aktiv kmečkih žena bo doniral domači kruh iz krušne peči in naravni jabolčni sok. 

Drva za kresovanje bomo po dogovoru z lastnikom gozda nabrali v bližnjem gozdu, 

kar ne predstavlja dodatnih stroškov. Opremo za kurišče si bomo izposodili pri 

lastniku ribnika, gospodu Francu Ačku, ki vso potrebno opremo hrani v majhni 

brunarici ob ribniku. Z vodjem taborniškega rodu Črno jezero, gospodom Iztokom 

Utenkarjem, smo se dogovorili za izposojo petih šotorov za taborjenje na ravnici ob 

ribniku. Učitelji mentorji na taboru bodo plačani s pomočjo projekta Popestrimo šolo, 

ki poteka na naši šoli že drugo leto. 

 

Prihodki: 

 Prijavnina: 20 x 7 EUR = 140,00 EUR 

 Sponzorska sredstva: 50,00 EUR 

Prihodki skupaj: 190,00 EUR 

 

Odhodki: 

 Oglas v tedniku Panorama: 35,00 EUR 

 Pisarniški material (risalni papir za plakate, flomastri …): 10,00 EUR 

 Hrana: 100,00 EUR 

 Pijača: 45,00 EUR 

Odhodki skupaj: 190,00 EUR 

Če odštejemo odhodke od prihodkov, lahko ugotovimo, da bomo z zbranimi sredstvi 

v celoti pokrili stroške tabora. 
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3.6 POTEK TABORA 
 

Zbrali se bomo v petek, 27. 6. 2014, ob 9. uri v parku pred OŠ Gustava Šiliha 

Laporje. Zbrane bo nagovorila mentorica Marjetka Čas, ki bo predstavila cilje in potek 

tabora po posameznih dnevih. Člani turističnega podmladka bomo izvedli spoznavno 

igro “bodi moj prijatelj”. Nato se bomo skupaj podali k ribniku pri Ačku, kjer bomo na 

prostoru za taborjenje  postavili šotore. Sledila bo priprava kurišča in kuhanje hrane v 

kotlu. Po kosilu in krajšem počitku bomo izvedli igro “iskanje skritega zaklada 

graščaka Gottschalka Laporskega”. Podmladkarji turističnega društva bomo skrili 

skrinjo z zakladom  v bližnji dobov gozd, udeleženci tabora pa bodo s pomočjo karte 

Laporja in GPS naprav v sodelovalnih trojicah iskali skriti zaklad. Po vračanju 

udeležencev v tabor bomo razglasili zmagovalno trojico. V večernem delu bomo pekli 

palačinke na odprtem ognju, po večerji pa si bomo ob tabornem ognju pripovedovali 

zgodbe in skupaj zapeli.  

Naslednji dan bomo začeli z jutranjo telovadbo in zajtrkom. Po zajtrku se bomo 

pomerili v odbojki na mivki. Tudi ta dan si bomo kosilo pripravili sami; to bodo dobrote 

z žara, saj ni lepšega kot piknik v naravi. V popoldanskem času pa se bomo podali 

na bližnje šolsko igrišče, kjer se bomo pomerili v različnih štafetnih igrah. Po vračanju 

v tabor si bomo pripravili še večerjo, nato pa pospravili šotorišče in se poslovili. 

 
 
 
3.7 PREDSTAVITEV NAČRTA IZVEDBE 

 

Čas Dejavnosti 

Petek, 27. 6. 2014 

9.00–9.15 

9.15–10.00  

10.00–11.00 

11.00–12.30 

 

 predstavitev ciljev projekta in poteka tabora 

 spoznavna igra  “postani moj prijatelj” 

 postavitev šotorov za taborjenje 

 priprava hrane v kotlu (ciganski golaž, kruh) 
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12.30–13.00 

13.00–13.30 

13.30–17.00 

17.00–17.30 

17.30–19.00 

19.00–20.00 

20.00–20.30 

20.30–22.00 

 kosilo 

 prosti čas 

 iskanje skritega zaklada graščaka Gottschalka 

 razglasitev zmagovalne trojice 

 športne igre (badminton, igre z žogo …) 

 pripravljanje večerje (palačinke) 

 večerja 

 zgodbe ob tabornem ognju, petje pesmi 

 

Sobota, 28. 6. 2014 

7.00–8.00  

8.00–9.00 

9.00–9.30 

9.30–11.00 

11.00–13.00 

13.00–13.30 

13.30– 14.30 

14.30–17.00 

17.00–17.30 

17.30–18.00 

18.00–19.00 

 

 jutranja telovadba 

 kuhanje in priprava zajtrka (ajdovi žganci, mleko) 

 zajtrk 

 odbojka na mivki 

 priprava piknika (čevapčiči, kruh, zelenjava) 

 kosilo 

 prosti čas 

 štafetne igre (vleka vrvi, vožnja samokolnice, ovire …) 

 pripravljanje večerje (narezek, kruh) 

 večerja 

 zaključek tabora, pospravljanje, odhod udeležencev 
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3.8 IGRE NA TABORU 
 

3.8.1 Iskanje skritega zaklada graščaka Gottschalka Laporskega 

 

Tako, kot je igra geocaching (iskanje zakladov) navdušila že mnogo ljudi po svetu, je 

zasvojila tudi nas.  

Geocaching je igra iskanja skritih zakladov s pomočjo GPS naprav. Iskalci s spletne 

strani www.openchaching.com prenesejo točke in opise zakladov, nato pa z GPS 

napravo zaklade iščejo. Za iskanje se uporablja predvsem ročne, lahko pa tudi 

cestne in športne GPS naprave, ki omogočajo direkten prenos podatkov ali ročen 

vnos koordinat ter osnovne navigacijske funkcije. Zaklad je običajno manjša škatla, v 

kateri je dnevnik za vpis, svinčnik in nekaj drobnih predmetov za zamenjavo. Ko 

igralec zaklad najde, vzame nekaj iz njega in zamenja za nekaj svojega ter najdbo 

potrdi na spletu. Z iskanjem zakladov najditelji na zanimiv način preživljajo prosti čas 

v naravi, si širijo obzorje in v avanturo vklučijo uporabo moderne tehnologije.  

Sami smo zasnovali igro na območju Laporja z bližjo okolico z željo, da povezanost 

igre z računalnikom in sodobnimi GPS napravami naš tabor naredi zanimivejši in bolj 

adrenalinski. Sodoben interaktivni pristop pa smo povezali s preteklostjo, saj želimo 

poiskati zaklad plemenitega graščaka Gottschalka Laporskega, ki je bil tako 

skopuške narave, da je vse svoje imetje zakopal v temnem gozdu. Na glavnih 

točkah, ki predstavljajo naravno in kulturno dediščino, smo postavili žig, na zadnji 

točki, ki je skrita v temnem dobovem gozdu pa Gottschalkov zaklad.  

 

http://www.openchaching.com/
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Slika 5: Zemljevid poti do točk, kjer so skriti žigi in Gottschalkov zaklad (vir: 

https://maps.google.com). 

Udeležence tabora bomo razdelili v sodelovalne trojice, ki bodo med seboj  

tekmovale, katera bo prej našla Gottschalkov zaklad in prišla na cilj. Vsaka skupina 

bo imela svojo GPS napravo, v katero bo vnesla koordinatne točke. S seboj bodo 

tekmovalci dobili natančen zemljevid poti, ki jo morajo prehoditi. Poiskati bodo morali 

sedem točk, in sicer: energetske točke, Senegačnikovo cimpračo, cerkev Sv. Filipa in 

Jakoba, Gumle, Gmajno, OŠ Gustava Šiliha Laporje in dobov gozd, ter priti nazaj na 

začetno pozicijo. Na vsaki točki jih bo čakal žig, ki ga bodo odtisnili v beležko, katero 

bodo dobili na začetku poti. Gottschalkov zaklad bo skrit v dobovem gozdu. 

 Pravila za udeležence:  

1. Skupina deluje timsko in se ne sme ločiti. 

2. Hoja po cesti ni dovoljena razen prečkanja cestišča. 

3. Slediti je potrebno navodilom in zemljevidu, točk se ne sme preskakovati. 

Simboli točk: 

1. Zvezda * 

2. Afna @ 

3. Vprašaj ? 

4. Plus + 
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5. Đ 

6. Smeško  

7. And & 

8. Lojtra # 

Na pomembnih razpotjih in v bližini točk bomo postavili usmerjevalce (učitelje 

mentorje, učence podmladkarje), da ne bi prišlo do težav pri orientaciji ali da katera 

skupina ne bi zašla.  

 
3.8 PRILOŽNOSTI, DA PROJEKT USPE 
 

Mislimo, da bo projekt ob skrbnem načrtovanju in medijskem oglaševanju dobro 

uspel. Člani turističnega podmladka že delamo ustno reklamo za naš tabor in 

zanimanje med našimi vrstniki je precejšnje. Velik napredek se nam zdi dejstvo, da si 

mladi turisti želijo pristnega druženja v naravi in ne le druženja preko virtualnih 

omrežij. Dodano vrednost taboru pa prinaša mistični zaklad graščaka Gottschalka, 

združen z osnovami orientacije v naravi in uporabo sodobne tehnologije.  

 

3.9 PASTI, DA PROJEKT NE BI USPEL 
 

Glavna ovira, da projekt ne bi uspel, je po naših ocenah čas izvedbe tabora. Čeprav 

smo čas izvedbe skrbno načrtovali, vemo, da veliko družin odhaja na dopust in tako 

se zna zgoditi, da ne bo dovolj udeležencev. Ovira za izvedbo tabora je lahko tudi 

deževno vreme konec junija. V tem primeru bomo tabor izvedli konec avgusta, pred 

začetkom novega šolskega leta. 

 
3.10 STRATEGIJE PROMOCIJE 
 

Pri promociji bomo za pomoč prosili Turistično društvo Laporje, ki je zelo aktivno v 

našem kraju.  

Tabor bomo oglaševali tudi s plakati, vabilom in zgibankami. Plakate bomo obesili po 

šoli in po kraju. Vabilo bomo objavili na šolski spletni strani. Projekt bomo oglaševali 

tudi preko spletnih omrežij (Facebook, Twitter) ter dali oglas v napovednik tednika 
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Panorama. Obvestili bomo TIC Slovenska Bistrica, ki bo naš tabor oglaševal tudi na 

občinski ravni. 

 
3.11 PRIPOROČILA ZA NAPREJ 
 

Podmladkarji ugotavljamo, da imamo dobre temelje za razvoj turizma v Laporju. 

Ledino na tem področju je zaoralo Turistično društvo Laporje, ki je v preteklih letih 

pripravilo in izvedlo vrsto odmevnih dogodkov in prireditev. Toda večina prireditev je 

namenjena starejšim turistom, za nas mlade pa niso tako zanimive. Mladi si želimo 

turizem, ki bo nekoliko drugačen, bolj razgiban in obarvan z dejavnostmi, ki jih imamo 

radi. In ravno takšne vrste je naš pustolovski tabor v naravi. Menimo, da bi lahko na 

tem področju naredili še več v smislu organiziranja raznolikih turističnih dejavnosti za 

mlade. Manjka nam predvsem glasbeno in športno obarvanih dogodkov.  

 

 

Slika 6: Člani turističnega podmladka snujemo nove ideje (foto: Robar, S., 2014) 
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4  ZAKLJUČEK 
 

Ugotavljamo, da smo z našo turistično nalogo osvetlili možnosti za izvedbo 

mladinskega tabora v naravi. Neokrnjena narava, ki nas obdaja, ter prijazni in 

gostoljubni ljudje so posebnosti Laporja in okoliških krajev. Laporje ima bogato 

kulturno, naravno in kulinarično dediščino, ki pa je premalo vključena v turistično 

ponudbo kraja. Z ustanovitvijo Turističnega društva Laporje se je stanje postopoma 

izboljšalo, vendar še zdaleč ni zadovoljivo. Naša želja je, da se naredi več v smislu 

boljšega turističnega oglaševanja in širše ponudbe za nas mlade.  

Naš dvodnevni poletni tabor v naravi, ki ga bomo izvedli konec junija, nam ponuja 

prav to, kar že nekaj časa pogrešamo, to je druženje, zabavo in pustolovšino za 

mlade v naravi. Tabor bo namenjen mladim turistom, vrstnikom iz naše in okoliških 

šol. Ker smo se mladi v zadnjih letih zelo oddaljili od narave, je naša želja, da 

ponovno najdemo pristen stik z njo, da odkrijemo njene lepote in da znamo preživeti 

v naravi. Peščica mladih te veščine obvlada, saj so se kot taborniki ali skavti tega 

naučili, veliko pa je takšnih, ki jim je to le »pobožna« želja, in na nas je, da jim slednje 

omogočimo. Menimo tudi, da mladi turisti iščejo nekaj izvirnega, nekaj drugačnega, 

adrenalinskega, začinjenega z gostoljubnostjo in pozitivno energijo.  

Tabor bo pomemben turistični in športni dogodek, saj bodo udeleženci na zanimiv 

način spoznavali naravne znamenitosti Laporja in njegovo bogato zgodovino. Na 

poletnem taboru bomo okušali tudi lokalne dobrote, na izviren način spoznavali 

različne igre, obujali stare zgodbe ter se orientirali v naravi in iskali skriti zaklad 

graščaka Gottschalka.  

Z izbranim turističnim projektom želimo spodbuditi mlade k bolj aktivnemu 

organiziranemu preživljanju prostega časa, ki ga je v zadnjih letih občutno premalo.  
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