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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 

V nalogi predstavljamo dogodek Sport break na Farovcu, namenjen vsem mladim, ki 

imajo radi športne aktivnosti in druženje. Najprej smo raziskale, kaj imajo mladi radi, s 

katerimi športi se radi ukvarjajo, nato smo poiskale lokacijo, ki bi bila primerna za 

izvedbo športnega dogodka. Ribnik na Farovcu se nam je zdel odličen prostor, saj že 

omogoča različne športne aktivnosti in ponuja možnost druženja. Družina Krajnc ima 

z organizacijo dogodkov že veliko izkušenj, zato so nam priskočili na pomoč pri 

organizaciji in koordinaciji dogodka. Dogodek bo izveden v mesecu juniju kot zaključek 

šolskega leta in prva sprostitev po napornem šolanju za mlade in otroke. Pripravile 

smo tudi kotiček za mlajše, saj vemo, da je treba ljubezen do športa in aktivnosti v 

naravi privzgajati že v otroških letih. Zavedamo se tudi pomena sobivanja z naravo in 

predvsem skrbi za čisto in urejeno okolje, zato bodo obiskovalci prireditve na to tudi 

posebej opozorjeni pred prihodom. 

 

KLJUČNE BESEDE: prireditev, druženje, šport, zabava, mladi, šotorjenje. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis presents the Sport break event in Farovec, which is aimed at all young 

people who like sports and socialising. First, we researched what young people like, 

what sports they like to do, then we looked for a location that would be suitable for a 

sporting event. The pond at Farovec seemed like the perfect place, as it already offers 

a variety of sporting activities and the opportunity to socialise. The Krajnc family 

already has a lot of experience in organising events, so they came to our aid to help 

us organise and coordinate the event. The event will take place in June as a way to 

end the school year and to give young people and children a chance to relax after a 

busy school year. We have also prepared a corner for the younger ones, because we 

know that the love of sport and outdoor activities should be instilled from a young age. 

We are also aware of the importance of coexistence with nature and, above all, of 

keeping the environment clean and tidy, so visitors to the event will be specifically 

reminded of this before they arrive. 

 

KEY WORDS: event, socialising, sports, fun, young people, tenting. 
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1 UVOD   
 

Turistični podmladek še naprej išče turistični potencial našega kraja. Vsako leto 

odkrijemo in načrtujemo nekaj zanimivega, da bi v kraj privabili čim več turistov. 

Letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava nas je zelo razveselila, saj odpira 

neskončno možnosti za realizacijo tistega, kar nam je všeč. Odločile smo se, da 

organiziramo športno-zabavni dogodek. Ker v Laporju nimamo primernega prostora za 

takšen dogodek, smo se odločile, da ga organiziramo na Farovcu, in sicer zato, ker 

ribnik leži v osrčju gozdov in ponuja neskončno možnosti za rekreacijo in sprostitev 

različnih generacij. Dogodek smo poimenovale SPORT BREAK NA FAROVCU. 

Zavihale smo rokave in odprtih misli iskale možnosti, ki jih ponuja Farovec. Najprej 

smo opravile intervju z lastnico Farovca ter jo povprašale o možnostih, ki jih za športno 

udejstvovanje in sprostitev ponuja ribnik Farovec. Po pogovoru so ideje kar vrele iz 

naših glav. Tako je nastal zanimiv dogodek, ki bo v naše kraje privabil mlade in manj 

mlade športne navdušence in vse, ki so željni sprostitve v naravi. 

 

 

1.1 Pot do produkta 
 
Septembra, ko smo se članice Turističnega podmladka prvič srečale v novem šolskem 

letu in nam je mentorica predstavila temo Festivala, smo bile vesele, saj imamo vse 

rade šport. Prav tako pa smo si tudi same že večkrat želele, da bi se v naših krajih 

nekaj dogajalo. Da bi imeli mladi možnost pripraviti dogodke, ki bi nas po dolgem času 

združili in povezali s športnimi aktivnostmi. 

Vemo, da so v Laporju, ki je središče naše krajevne skupnosti, športni objekti med 

seboj oddaljeni. To bi onemogočilo druženje med obiskovalci. Zato smo iskale drugo 

primerno lokacijo, kjer bi lahko obiskovalcem na enem prostoru ponudile več zanimivih 

in zabavnih športnih vsebin. Barbara je povedala, da se pogosto odpravi na ribnik na 

Farovcu. Tam je veliko možnosti za športne aktivnosti. Spomnile smo se, da smo že 

velikokrat slišale, da se tam nekaj dogaja, da mladi radi tam šotorijo in se zabavajo na 

različne načine. 

Vse smo bile takoj ZA, saj je prostor ob ribniku že razdeljen na območja, ki so 

namenjena različnim športom in drugim dejavnostim. Prav tako pa smo vedele, da 

imajo lastniki že izkušnje z organizacijo dogodkov in nam bodo lahko svetovali pri 

pripravi.  
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Večkrat ko smo se sestale, več idej in želja smo imele. Zavedale smo se, da same 

takšne prireditve nikakor ne bomo mogle organizirati in izpeljati. Zato smo se obrnile 

po pomoč k družini Krajnc. Na srečo je bila ga. Veronika takoj navdušena nad našo 

zamislijo in nam je veliko pomagala pri načrtovanju. 

Zamislile smo si, da mora imeti naš dogodek tudi svoj logotip in maskoto. Menimo, da 

je samo tako dogodek lahko prepoznaven v različnih medijih in vzbudi zanimanje pri 

potencialnih obiskovalcih. Začele smo snovati ideje. Takoj smo bile enotne, da bo naša 

maskota štorklja, ker le-ta že vrsto let predstavlja našo šolo. Štorkljo bomo oblekle v 

športna oblačila, da ponazorimo dogajanje, ki ga pripravljamo. Pri iskanju logotipa pa 

ni šlo vse tako gladko. Imele smo veliko različnih idej. Nazadnje nam je pri oblikovanju 

grafične podobe pomagal Luka, ki je vse naše ideje združil v logotip, ki sedaj 

predstavlja naš dogodek in je predstavljen na naslovnici. 

 

 

Slika 1: Ideje za logotip (A. Perkovič) 
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2 RIBNIK FAROVEC 
 

Ribnik Farovec se nahaja 10 km iz Slovenske Bistrice, in sicer v kraju Farovec, v bližini 

kraja Laporje, nedaleč od ceste, ki vodi iz Slovenske Bistrice v Majšperk, skozi kraj 

Pečke pri Makolah. 

Ribnik Farovec je zelo lepo urejen. Čezenj poteka lesen most, sredi katerega je 

gostilna, znana po hišni specialiteti - pečenen krapu na žaru. V gostilni lahko kupite 

tudi karto za ribolov. Ribnik postane zvezda v mrzlih zimah, ko se jezero spremeni v  

ledeno ploskev primerno za drsanje in še kaj. Poleg velikega ribnika sta še dva majhna 

ribnika. (www.bistrican.si) 

Ribnik je začel delovati leta 1984 in je bil včasih del kmetije družine Krajnc. Ker je na 

tem območju zemlja močvirnata, ni bila primerna za pašnjo živali. Zato se je družina 

odličila, da spremeni namembnost zemljišča, in začela kopati ribnik. Ribnik je leta 1998 

v upravljanje prevzelo Ribiško društvo Farovec, ki z njim upravlja še danes. 

 

    

Slika 2: Kje je ribnik Farovec?                            Slika 3: Ribnik Farovec (B. Jurak) 

 

 
Slika 4: Ribnik Farovec pozimi (M. Krajnc) 

http://www.bistrican.si/
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3 RAZISKOVALNI DEL 
 

Preden smo začele bolj natančno načrtovati dogodek, smo se dogovorile za intervju z 

gospo Veroniko Krajnc. Ga. Krajnc je žena lastnika ribnika na Farovcu. Že od samega 

začetka je vpeta v poslovanje in skrbi za urejenost, uvajanje novosti in ostale poslovne 

zadeve. V intervjuju nam je povedala veliko zanimivega o nastanku ribnika Farovec in 

načrtih za njegovo prihodnost. 

 

3.1 Intervju z go. Veroniko Krajnc 
 

1. Kako dolgo že deluje ribnik Farovec? 

Ribnik Farovec se je čisto naključno začel razvijati leta 1984. To je bil del kmetije, ki ni 

bil primeren ne za obdelavo in ne za pašo. Lastniki so pridobili dovoljenje za 

spremembo posesti in so izkopali nekaj ribnikov, ki so nastajali z zabave in želje po 

druženja. Ker so se ljudje začeli zanimati za te ribnike, se je leta 1998 ustanovilo 

Ribiško društvo Farovec, ki deluje še danes. Sčasoma so se ob ribniku uredili lokal, 

igrišči za nogomet in odbojko ... 

 

2. Kaj poleg tega še ponujate gostom? 

Gostje prihajajo, ker imajo možnost brezplačne uporabe nogometnega in 

odbojkarskega igrišča, možnosti druženja na svežem zraku. Na Farovcu ponujamo tudi 

piknik prostor, ki je sicer plačljiv. Zdaj se trudimo, da bi privabili čim več turistov s kamp 

prikolicami, ki bi tam lahko prenočili. Gostje radi prihajajo k ribniku, ker imajo tam svoj 

mir. Imamo pa tudi raznorazne prireditve, zabave, druženja. 

 

3. Kaj mislite da goste pritegne, da se oglasijo pri vas? 

Mlade najbolj pritegne šport, prostor kamor lahko pridejo s svojimi štirikolesniki, skuterji 

…  imajo tudi možnost druženja s prijatelji.  

 

4. Kakšne zahteve imajo po navadi vaši gostje? 

Najbolj pričakujejo mir, neko zasebnost in svoj prostor. Možnost je za ribolov in športne 

aktivnosti.  
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5. Imate kakšne nove ideje, boste v prihodnosti kaj spremenili? 

Družina Krajnc se ravno zdaj dogovarja z občino, da bi lahko širili ribnik Farovec in 

naredili »Kamper stop«, ki je nekakšna verzija kampiranja, ampak se turisti ustavijo le 

za krajši čas (2-3 dni).  

 

6. Kateri vaš dogodek je bil najbolj obiskan in kaj mislite zakaj? 

Definitivno dogodek Pica velikanka, kjer je bila udeležba nepričakovano velika. Na tem 

dogodku se je delala največja pica na svetu in podrli smo prejšnji svetovni rekord. Njen 

premer je bil približno 5,25 m. Pico smo pekli v trenutno največji krušni peči na svetu. 

Nasploh pa je med najbolj obiskanimi dogodki tudi 1. maj, kjer je vedno velika 

udeležba. Po času virusa covid-19 je udeležba sicer manjša, a še vedno velika.  

 

7. Kaj nam priporočate in na kaj moramo biti pozorni pri pripravi dogodka? 

Vsak dogodek mora biti prijavljen pri upravni enoti, kjer se dobi dovoljenje za dogodek. 

Ta mora biti prijavljen tudi na policijo, ki odloči, če je dogodek višjega ali nižjega 

rizičnega razreda. Če je višjega, mora biti priskrbljeno reševalno vozilo in varovanje, 

ker je v bližini ribnik, pa tudi reševalec iz vode.  

 

 

Slika 5: Veronika Krajnc na intervjuju (A. Perkovič) 
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3.2 Športi, ki zanimajo mlade 

 

Turistični produkt, ki ga pripravljamo, naj bi bil zanimiv predvsem za mlade. Same 

vemo, katere športe imamo rade. Kaj pa drugi? Povprašale smo učence naše šole. Za 

pogovor smo izbrale sošolce, torej učence 8. in 9. razreda. Vse pa imamo zelo rade 

naše najmlajše, zato smo o priljubljenih športih poizvedovale tudi med učenci 1. in 2. 

razreda. 

Naši sošolci so se odločili, da sta jim najljubša športa nogomet in odbojka. Sošolke se 

navdušujejo nad tekom in odbojko, v toplejši mesecih pa rade rolajo in kolesarijo. 

Najmlajši učenci so povedali, da jim je všeč nogomet, v šolskem parku pa radi plezajo 

in se igrajo različne tekalne igre. Tudi učenke rade plezajo in se igrajo tekalne igre. V 

toplih mesecih radi kolesarijo, rolajo in se igrajo igre z žogo – najraje med dvema 

ognjema in robnike (igra, ki so si jo izmislili sami, z žogo je treba zadeti robnik z 

določene razdalje). Vsi učenci so povedali, da imajo radi športe, ki so malo 

adrenalinski, športe, pri katerih moraš premagati strah. Učenke takih športov po večini 

nimajo preveč rade, a bi se preizkusile, če bi vedele, da je poskrbljeno za varnost. 

Glede na rezultate smo se odločile, da na dogodku ponudimo možnost igranja 

nogometa in odbojke na mivki. Za najmlajše bi pripravile različne tekalne in zabavne 

igre – otroški kotiček. Za adrenalin pa bi poskrbele z žogami imenovanimi zorb in s 

hojo po vrvi - slegline. Za tiste, ki niso navdušeni nad športom, imajo pa radi naravo, 

je najboljša izbira športni ribolov. Ribnik Farovec omogoča tudi to. 
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3.2.1 Odbojka na mivki 

Odbojka je ena najbolj priljubljenih rekreativnih iger tako pri nas kot drugod po svetu. 

Igra se je razvila okoli leta 1920 v Santa Monici, desetletje pozneje pa se je pojavila 

tudi v Evropi. Med ekipnimi športi z žogo velja za najmanj agresivno in zelo družabno 

obliko rekreacije. Odbojka na mivki je olimpijski moštveni šport z žogo, različica 

odbojke.  

Med seboj tekmujeta dve ekipi, ki ju loči mreža, v vsaki ekipi sta dva igralca oziroma 

igralki. Cilj igre je poslati žogo v nasprotno polje, tako da se dotakne nasprotnikovega 

igrišča, ter preprečiti, da se žoga dotakne polja na svoji strani. Pri tem moraš pravilno 

odbiti žogo, ne smeš se dotakniti mreže, žoge ne smeš odbiti več kot trikrat, prav tako 

ne smeš narediti prestopa. Podlaga je pesek, zato so igrišča za odbojko na mivki 

večinoma zunaj, obstajajo pa tudi dvorane. Mivka mora biti dobro poravnana. Polje je 

veliko 8 m × 8 m, označeno je s črtami. Za odbojko na mivki se uporablja posebna  

“Beach Volley” mreža. (wikipedia.org)   

 

 
 

Slika 6: Odbojka na mivki (www.szc.si) 
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3.2.2 Nogomet 

Nogomet je najbolj znan šport na svetu. Igra se v vsaki državi in na veliko različnih 

nivojih. Pravila igre so enaka po vsem svetu, od finala svetovnega prvenstva do tekme 

med mlajšimi otroki v oddaljeni vasici. Dejstvo, da se pravila uporabljajo na vsaki tekmi 

v vsaki konfederaciji, državi, mestu ali vasi po vsem svetu, pomeni pomembno moč, ki 

jo je potrebno ohraniti. Nogomet mora imeti pravila, ki zagotavljajo pošteno igro. 

Najboljše tekme so tiste, kjer je sodnik komajda potreben, ker igralci spoštujejo drug 

drugega, sodnike in pravila. Nogometna pravila so v primerjavi z drugimi ekipnimi športi 

relativno enostavna.  

Podlaga igrišča mora biti v celoti naravna ali, če tekmovalna pravila dovoljujejo, v celoti 

umetna. Umetne podlage morajo biti zelene barve. Tekme igrata ekipi, ki imata vsaka 

največ po 11 igralcev, od katerih je eden vratar. Njihova obvezna oprema vključuje 

majice z rokavi, hlačke, nogavice, ščitnike in obutev. Tekma je sestavljena iz 2 enakih 

polčasov po 45 minut, med tema so igralci opravičeni do odmora, ki ni daljši od 15 

minut. Zadetek je dosežen, ko žoga preide preko prečne črte med vratnicama in pod 

prečko pod pogojem, da ekipa, ki je dosegla zadetek, pri tem ni kršila pravil igre. 

Zmaga ekipa, ki doseže večjo število zadetkov. Če pa obe ekipi dosežeta enako število 

zadetkov ali če ni dosežen noben zadetek, je tekma neodločena. (www.nzs.si)  

 

 

Slika 7: Nogomet (siol.net/sportal) 

http://www.nzs.si/
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3.2.3 Slegline 
 

Slegline je ploščat trak napeljan med npr. dvema drevesoma, po katerem lahko hodimo 

tečemo ali skačemo, odvisno od tega kako dobro ravnotežje imamo. Tovrstna hoja je 

sicer zelo popularna in v nekaterih državah jo imajo za vsakodnevni šport. V Sloveniji 

slegline sicer še ni tako poznan, ampak njegova popularnost narašča. Otrokom je zelo 

všeč, saj je to posebna vrsta športa in lahko tekmujejo med seboj. Je pa tudi izziv za 

odrasle. Pri slegline-u ni pravil. Lahko se zabavaš po svoji volji in brez omejitev.     

Slegline ima tudi rekorde in druge zanimivosti. Nekateri ljudje ga uporabljajo kot 

pripomoček za vsakodnevno jogo, nekateri pa celo za raznorazne adrenalinske in 

fitnes podvige. Imamo pa tudi nekaj razlogov, zakaj je slegline dober hobi. Slegline 

nam izboljša ravnotežje, ojača nam trup, na nek način gre za meditacijo in pomaga 

odpraviti bolečino v hrbtu. (www.bananaway.si)  

 

 

Slika 8: Slegline (chamonix-aventure.com) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bananaway.si/
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3.2.4 Zorbing 
 

Zorbing (tudi Zorb, Sphering, Orbing, Globe-Riding) je vrsta rekreacije, pri kateri se v 

veliki krogli spuščamo po klančini. Šport izhaja z Nove Zelandije in velja za zmerno 

adrenalinsko aktivnost. 

Zorbing žoga ima premer 3 m in je narejena iz posebnega materiala. Znotraj te krogle 

je še ena krogla, v kateri je prostor za dve osebi. Zorbonavt (oseba, ki je v zorbu) je v 

notranji krogli pritrjen z večtočkovnim sistemom, ki zagotavlja oporo med kotaljenjem. 

Osebi v zorbu sta obrnjeni ena proti drugi in tako stalno v vidnem stiku. S tem je 

dosežena uravnotežena vožnja in polna mera smeha. (www.hydromania.si) 

 

 

Slika 9: Zorbing (www.radolca.si) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hydromania.si/
http://www.radolca.si/
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3.2.5 Otroški kotiček 

Odločile smo se, da bomo pripravile tudi nekaj za naše najmlajše. Pripravile bomo 

športno aktivne, zabavne in tudi miselne igre. Pripravile bomo športne igre, kot so 

pripni štorklji rep in skoki v vrečkah, miselno igro mikado in zabavno aktivnost poslikava 

obraza. 

 

PRIPNI ŠTORKLJI REP 

To je igra, ki jo lahko igrajo otroci ali odrasli za zabavo. Z njo urijo koordinacijo in 

vztrajnost. Igra poteka tako, da na steno/drevo prilepimo/pripnemo sliko štorklje. Vsak 

od igralcev dobi štorkljin rep - peresa na žebljičku; ko je na vrsti, igralcu zavežemo oči, 

in ga trikrat zavrtimo v desno, nato pa še v levo smer. Igralec je pripravljen za začetek 

igre. Njegov cilj je, da štorklji na sliki prilepi rep najbližje pravi poziciji. Tisti, ki mu to 

uspe, je zmagovalec igre. 

 

 

Slika 10: Predloga slike za igro (L. Krošel) 
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SKOKI V VREČAH 

Gre za zabavno štafetno športno igro, med katero otroci ali odrasli v parih tekmujejo v 

poskokih v vreči. Štartno mesto določa palica. Tekmovalca v vrečah stojita za palico. 

Na znak morata čim hitreje priskakati do stožca, ki označuje cilj. Tam vrečo odložita in 

stečeta nazaj do štarta, kjer čaka naslednji tekmovalec, ki steče do stožca, obleče 

vrečo in odskače do štarta. Ko nalogo opravijo vsi tekmovalci, je zaključena. Zmaga 

skupina, ki prva zaključi nalogo. 

 

Slika 11: Skoki v vrečah (A. Perkovič) 

MIKADO 

Mikado je klasična igra spretnosti, za katero sta značilni koncentracija in potrpežljivost. 

Sodeluje lahko od 1 do 6 igralcev. Mikado vsebuje 41 lesenih palčk, označenih z 

različnimi barvami. Posamezne barve prinašajo različno število točk. 

Palčke stisnemo v dlani, nato pa jih s hitrim odprtjem dlani spustimo navpično nad 

mizo/tlemi, da prosto padejo v obliki kroga. Igralec lahko začne pobirati posamezne 

palčke, ne da bi se pri tem premaknile preostale, lahko jih pobira samo s svojega 

mesta. Sprva se palčke lahko dvigujejo samo s pomočjo prstov. Dviguje se jih tudi 

tako, da se s prstom pritisne na konec paličke, prednji del pa se dvigne in omogoča 

igralcu lažji prijem. Igralec si lahko pomaga tudi z eno od paličk (lahko jih frca ali dvigne 

v zrak). (www.tojeto.info) 

 

Slika 12: Mikado (www.biljardist.si) 
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POSLIKAVA OBRAZA 

Poslikava obraza je vedno glavna atrakcija vseh zabav, saj otroci lahko izbirajo med 

različnimi motivi, ki jim jih narišemo (princeske, gusarje, Indijance, risane junake ali 

živali). Za poslikavo otrok uporabljamo profesionalni set barv, ki so sestavljene iz voska 

in naravnih barv na vodni osnovi in ki so koži prijazne. Uporabljamo tudi vodo, čopiče 

in razne dodatke (bleščice, kamenčke itd.). (www.lilavila.net) 

 

 

Slika 13: Poslikava obraza (www.lilavila.net) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lilavila.net/
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4 NAČRT NALOGE 
 

4.1 Namen naloge 
 

Namen naše naloge je sodelovati na 37. festivalu Turizmu pomaga lastna glava, hkrati 

pa s turističnim produktom, ki ga razvijamo, poskrbeti za promocijo našega kraja in 

popestritev turistične ponudbe v njem.  Ljudi želimo ozaveščati o pomenu zdravja, 

gibanja in skrbi za dobro počutje. Naš namen je organizirati dogodek, ki bo ponudil 

raznolike aktivnosti, primerne za različne ciljne skupine obiskovalcev. 

 

4.2 Zastavljeni cilji 
 

Naš najpomembnejši cilj je organizirati dogodek, ki bo privabil mlade in otroke, 

domačine in obiskovalce iz drugih krajev. Obiskovalce bi na zanimiv način ozaveščali 

o zdravem načinu življenja. 

Zastavile smo si naslednje cilje: 

 Organizirati dogodek SPORT BREAK NA FAROVCU. 

 Izdelati privlačen ter zanimiv plakat – vabilo. 

 K sodelovanju privabiti različna društva, ekipe in posameznike. 

 Uresničiti rdečo nit dogodka: skrb za zdravje v povezavi z naravo – trajnostno 

naravnano. 

 Pripraviti aktivnosti, primerne za mlade različnih starosti in interesov. 

 Poskrbeti za gostinsko ponudbo in glasbeno dogajanje. 

 Organizirati različne možnosti prevoza za obiskovalce prireditve. 

 

4.3 Ciljne skupine 
 

Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam turistov/obiskovalcev: 

 otrokom vrtca, starim nad 5 let; 

 učencem OŠ; 

 dijakom in študentom; 

 domačinom in ostalim odraslim osebam, ki želijo spoznati Laporje z okolico; 

 društvom, skupinam in posameznikom, ki imajo radi gibanje in neokrnjeno 

naravo. 

Število udeležencev ni omejeno, saj jih bomo razdelili v manjše skupine glede na 

športni interes. Dogodek bo potekal ves dan, tako bodo lahko sodelovali marsikje. 
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4.4 Kaj bo naš turistični produkt? 
 

Naš turistični produkt smo poimenovale SPORT BREAK NA FAROVCU. Predstavlja 

športni dogodek, ki ga bomo izvedle v našem domačem kraju, natančneje v Farovcu 

na ribniku. Načrtujemo, da bi dogodek potekal ves dan in pozno v noč. Udeležbo 

želimo omogočiti čim več različnim obiskovalcem, zato bodo lahko na kraju dogodka 

tudi prenočili. Odločile smo se, da dogodek izvedemo v juniju, saj je takrat že toplejše 

vreme, ki je primerno za aktivnosti na prostem tudi v nočnih urah. Prav tako pa se v 

tem času ljudje raje zadržujejo zunaj. 

Pri izvedbi dogodka bodo sodelovali: 

 Turistični podmladek OŠ Gustava Šiliha Laporje. 

 Družina Krajnc. 

 Ribiško društvo Farovec. 

 Prostovoljno gasilsko društvo Laporje. 

 Športno društvo Laporje. 

 Aktiv kmečkih žena Laporje. 

 Zeliščarstvo Erker. 

 Turistično društvo Laporje. 

 Glasbena skupina MI2. 

 Glasbena skupina Razpad sistema (mladi lokalni izvajalci). 

 

Povezali smo se z večino društev, ki delujejo v naši krajevni skupnosti. Organizacija 

takšne prireditve je zelo zahtevna, zato so posamezniki in društva dobili točno 

določeno nalogo, s katero bodo soustvarili prireditev. Ta bo potekala ves dan, zato se 

nam je zdelo pomembno, da ponudimo poleg raznolikih športnih aktivnosti tudi 

gostinsko ponudbo in možnost prenočitve. Ker želimo privabiti širši krog obiskovalcev, 

smo se dogovorili, da omogočimo možnost prihoda z vlakom. Iz železniške postaje 

Slovenska Bistrica lahko udeleženci na kraj dogodka pridejo s kolesom ali s kombijem, 

ki bo na relaciji vozil brezplačno. Obiskovalce bomo prosili, da s seboj prinesejo svoj 

jedilni pribor (kozarec, krožnik, vilica, žlica), saj ne želimo obremenjevati narave z 

nepotrebnimi odpadki. Tudi ponudniki hrane in pijače bodo poskrbeli za čim manjšo 

porabo vode in elektrike. Vsi udeleženci, ki bodo na kraju dogodka šotorili, bodo za 

seboj vse pospravili in odnesli morebitne odpadke. 
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5 IZVEDBA DOGODKA 
 

Na izvedbo dogodka se je treba dobro pripraviti. Ga. Veronika nam je povedala, da je 

tako prireditev treba prijaviti in pri tem izpolniti kar nekaj obrazcev. Tega same ne bi 

zmogle, zato nam je pomagala. Natančno smo tudi določile, kdo bo odgovoren za 

organizacijo in realizacijo posameznega segmenta dogodka. 

KDO? ZADOLŽITEV 

TURISTIČNI PODMLADEK - koordinacija dogodka 

- promocija dogodka v različnih medijih 

- priprava otroškega kotička 

- uvodni pozdrav in nagovor 

- pospravljanje prireditvenega prostora 

VERONIKA KRAJNC - urejanje potrebne dokumentacije 

- pomoč pri koordinaciji 

- glasbeni in drugi spremljevalni program 

DRUŽINA KRAJNC - priprava prostora za druženje in šotorjenje 

- gostinska ponudba – hrana in pijača 

-  priprava prostora in organizacija zorbinga 

RIBIŠKO DRUŠTVO - priprava prostora za druženje – mize in klopi 

- varovanje ribnika in pregled nad ribolovom 

- priprava usmerjevalnih tabel 

PGD LAPORJE - varovanje in zdravstvena služba 

- usmerjanje prometa 

- prevoz obiskovalcev z železniške postaje in nazaj  

- priprava voznega reda 

AKTIV KMEČKIH ŽENA - priprava in prodaja lokalnih jedi na stojnici 

ŠD LAPORJE - pomoč pri varovanju in usmerjanju prometa 

- organizacija tekmovanja v nogometu in odbojki 

- pospravljanje prireditvenega prostora 

TD LAPORJE - pomoč pri organizaciji in koordinaciji dogodka 

- tiskanje vabil in plakatov 

- promocijska stojnica 

- organizacija in priprava prostora za slegline 

ZELIŠČARSTVO ERKER - stojnica z zelišči in zeliščno pijačo 
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5.1 Načrt dogodka 
 

Natančno smo želele vedeti, kako bo potekal dogodek, zato smo naredile načrt 

izvedbe. 

SPORT BREAK NA FAROVCU 
URA DOGODEK IZVAJALEC/ZADOLŽEN 

9.00–9.15 uvodni pozdrav, predstavitev 
dogodka 

članice Turističnega podmladka/ Lana 
in Lia 

9.15–19.00 športne aktivnosti po želji 
obiskovalcev: odbojka na 
mivki, nogomet, slegline, 
zorbing, otroški kotiček 

društva, posamezniki …  
- otroški kotiček – Nina E. in Nina B. 
K. 
- slegline – TD Laporje in OŠ Laporje 
(Gregor Vegan) 
- zorbng – Mesto norčij, Eva 
- odbojka na mivki – ŠD Laporje 
(Boris Jurak), Lia 
- nogomet – ŠD Laporje (Igor 
Vanček), Lana 

12.00–14.00 kosilo družina Krajnc/ obveščanje 
obiskovalcev – Eva in Barbara 

12.00–16.00 ribolov Ribiško društvo Farovec,  Barbara 

12.00–19.00 Aktiv kmečkih žena - stojnica Aktiv kmečkih žena 

18.00–22.00 glasbeni dogodek – 
predskupina Razpad sistema; 
osrednji gostje MI2 

družina Kajnc 

 
 

Športno društvo Laporje bo na dogodek povabilo dva lokalna sodnika, ki sta označena 

v tabeli, in poskrbelo za simbolične nagrade. Tekmovanje bo potekalo v mešanih 

ekipah, ki bodo nastale med obiskovalci ali bodo organizirane s strani povabljenih 

društev in organizacij. Poudarek ni na tekmovanju, temveč na druženju in športni 

aktivnosti za dobro počutje. 

Ves čas dogodka bo na voljo gostinska ponudba, za katero bo poskrbela družina 

Krajnc. Skrbeli bodo tudi za glasbeno dogajanje in pripravo prostora za šotorjenje. 

Člani PGD Laporje bodo od 9.00 naprej prevažali obiskovalce z železniške postaje in 

nazaj ter skrbeli za red in usmerjanje prometa. Zadnjič bodo na železniško postajo 

odpeljali ob 22. uri. 

Članice turističnega podmladka bomo prisotne na vseh prizoriščih in bomo skrbele za 

usmerjanje in promocijo naših krajev. 
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5.2 Vabilo na dogodek 
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6 TRŽENJE IN PROMOCIJA DOGODKA 
 
Naš turistični produkt, je treba predstaviti in približati ljudem. Spraševale smo se, kako 

doseči čim več ljudi, da bodo slišali za nas ter se odpravili v naše kraje in se udeležili 

dogodka. Odločile smo se, da izkoristimo različne možnosti promoviranja. 

 

 
 

Nekaj tednov pred izvedbo dogodka bomo letak, ki bo opozarjal na naš dogodek 

poslale v vsa gospodinjstva v KS Laporje. Letak bo potencialnim obiskovalcem na voljo 

tudi na drugih lokacijah:  

 OŠ Gustava Šiliha Laporje – na različnih dogodkih; 

 pošta, gostinski in frizerski lokali v Laporju in okolici; 

 TIC Slovenska Bistrica in RIC Slovenska Bistrica; 

 TD Laporje – na različnih dogodkih. 

FACEBOOK - TURISTIČNO DRUŠTVO LAPORJE

ŠOLSKA SPLETNA STRAN 

SPLETNA STRAN MEDOBČINSKE TURISTIČNE 
ZVEZE SLOV. BISTRICA

TIC IN RIC SLOVENSKA BISTRICA

PANORAMA

BISTRIŠKE NOVICE 

VEČER

RADIO ROGLA 

ŠTAJERSKI VAL

RADIO MARIBOR 

RTV CENTER MARIBOR

KTV SLOV. BISTRICA

RTV SLOVENIJA - DOBRO JUTRO
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7 FINANČNI NAČRT 
 

 

PREDVIDENI STROŠKI  

REKLAMNI PLAKATI   

 

LETAKI 

30 kosov – v vsak kraj KS  

 

700 kosov – za vsako 

gospodinjstvo v KS  

70 € – TD Laporje 

MATERIALI ZA 

PRIPRAVO OTROŠKEGA 

KOTIČKA 

3 kom mikado XXL 

5 kom barve za poslikavo 

obraza  

70 € - OŠ Gustava 

Šiliha Laporje 

ZORBING 8 žog – izposoja Mesto norčij 150 € - ŠD Laporje 

SLEGLINE 2 kom – izposoja OŠ Gustava 

Šiliha Laporje 

donacija OŠ 

Gustava Šiliha 

Laporje 

PREVOZI 

OBISKOVALCEV 

med 9.00 in 22.00 donacija  

PGD Laporje 

ZELIŠČNI NAPITEK 60 litrov donacija 

Zeliščarstva Erker 

GLASBENA SKUPINA Razpad sistema (brezplačno) 

MI2 

donacija 

družine Krajnc in 

Ribiškega društva 

Farovec 
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8 ZAKLJUČEK 
 

 

Dogodek, ki smo ga načrtovale, je namenjen mladim in vsem tistim, ki imajo radi 

športne aktivnosti. Zasnovan je tako, da je primeren za rekreativne športnike in tudi za 

aktivne športnike, ki potrebujejo malo sprostitve in druženja v neokrnjeni naravi. 

Pozabile nismo niti na najmlajše,  saj se zavedamo, da je treba začeti mlad, če želiš 

ohraniti zdravje in vzljubiti gibanje. 

Ob tem pa smo mislile tudi na naše sobivanje z naravo. Zato bodo obiskovalci s seboj 

prinesli svoj pribor in tako zmanjšali količino odpadkov. Potencialnim obiskovalcem 

smo omogočile, da na prizorišče dogajanja pridejo peš, s kolesom ali z vlakom. Z 

železniške postaje bo organiziran prevoz do prizorišča. 

Povezale smo se z večino društev in nekaj posamezniki, ki pomembno vplivajo na 

dogajanje v kraju Laporje. Največ nam je pri načrtovanju pomagala družina Krajnc, ki 

ima z izvedbo tovrstnih dogodkov že veliko izkušenj. 

Med oblikovanjem naloge smo pridobile veliko teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj, 

med slednje sodi komunikacija z ljudmi, ki se nam zdi najpomembnejša – izvedba 

intervjujev, priprava dopisov in potrebne dokumentacije za izvedbo dogodka. 
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10 PRILOGI 

 

NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 

Na turistični tržnici se bomo predstavile z nalogo Sport break na Farovcu. 

Obiskovalcem bomo predstavile kratek film, ki bo predstavljal ribnik Farovec kot 

prizorišče dogajanja. Predstavile bomo različne možnosti športnih aktivnosti, ki jih 

omogoča kraj. Hkrati bomo obiskovalce ozaveščale o pomenu gibanja za zdravje. Na 

interaktivnem zemljevidu si bodo lahko ogledali, kje na prizorišču bo potekalo 

dogajanje, in prebrali nekaj zanimivosti o posameznem športu ali aktivnosti. Vsakemu 

obiskovalcu bomo ponudile tudi letak, ki bo najavljal naš festival. 

Promovirale bomo tudi druge turistične znamenitosti naših krajev. Na interaktivnem 

zemljevidu bodo obiskovalci lahko preverili, kje so posamezne znamenitosti in kako 

lahko pridemo do njih. 

Pri predstavitvi bomo sodelovale vse avtorice raziskovalne naloge, torej 6 učenk. 

Natančno si bomo razdelile naloge. Nekatere bomo na stojnici in obiskovalce vabile 

na ogled ter promovirale naš dogodek, druge bomo hodile po prizorišču in delile letake 

ter reklamne izdelke, s katerimi bomo promovirale Laporje in naš dogodek. Do 

obiskovalcev bomo vljudne in prijazne. Trudile se bomo, da nas jih obišče čim več in 

da odidejo s pozitivnimi občutki. 
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