
 
 

 

 

8. Festival družin postaja največji tabor družin v Sloveniji 
 

 
Festival družin, tradicionalna prireditev za družine, ki jo pripravlja Zavod iskreni.net, se letos prvič seli na 

Dolenjsko in preobraža v vikend tabor za družine. Več sto družin se bo med 27. in 29. junijem srečalo na 

Otočcu, kjer jim želimo ponuditi priložnost, da doživijo veselje ob kakovostno preživetem skupnem času, se 

srečajo med seboj in dobijo nove ideje in spodbude za pristne družinske odnose v vsakdanu.  

 

Festivalsko vzdušje, h kateremu pripomore skoraj 100 prostovoljcev, med njimi so tudi številne mlade 

družine, se bo letos stopnjevalo kar tri dni. Družine bodo lahko prenočevale v šotorih ali v hotelu, festivala 

pa se bodo lahko udeležile tudi samo v soboto ali nedeljo.  

 

Osrednji nedeljski dogodek bo maša za družine, ki jo bo na gozdni jasi na Otočcu daroval Simon Potnik, 

družine pa bodo povabljene še k nočni adoraciji v noči s sobote na nedeljo. V festivalskem programu bo 

nastopil tudi Urška bend, ki ga sestavljajo sestre uršulinke. 

 

Moški večer in ženski klepet za starše 
 

Tabor za družine bo postavljen na jasi ob reki Krki, ki bo ob toplem vremenu primerna tudi za kopanje. Za 

otroke bo pravo doživetje že nočitev v šotoru in peka hrenovk ob tabornem ognju. Novost letošnjega leta 

bosta petkov moški večer in sobotni ženski klepet, staršem pa sta namenjena tudi pogovor z zakonskim 

parom in predstava Gregorja Čušina. Med tem bodo prostovoljci poskrbeli za varstvo otrok na delavnicah. 

 

Otrokom dati priložnost, da doživijo naravo 
 

Velik poudarek festivala je na doživetju narave – to ponuja že samo taborno okolje, pa tudi program, v 

katerem so srečanje z malimi živalmi in lipicanci, raziskovalni sprehodi, na katerem se bomo učili zares 

opaziti dogajanje v naravi, pot preživetja za velike in male, iskanje zakladov … 

 

Za živahno dogajanje bodo poskrbeli še Ribič Pepe, Miškolinček Damjane Urh, cirkuška predstava, Urška 

bend, labirint, otroški zorbing, srednjeveške igre, športna tekmovanja, hoja po vrvi in Monkey climbing … 

Del programa bo tudi že tradicionalna nedeljska družinska maša na prostem. 

 

V času festivala bodo družine lahko ugodneje izkoristile turistično ponudbo bazenov (Šmarješke in Dolenjske 

toplice ter Talaso Strunjan) in pustolovskega parka Otočec, vsaka udeležena družina prejme eno brezplačno 

otroško karto za omenjene kraje, ki velja do konca leta.   



Ohranitev festivala ni samoumevna! 
 

Ravno v dneh intenzivnih priprav na festival je prišla novica, da letos ne bo Luninega festivala, ki je bil do 

sedaj sedem let nekakšen »sošolec« Festivala družin.  

Čeprav smo prepričani, da je v Sloveniji prostor za oba festivala, so organizatorji vsem prizadevanjem 

navkljub Lunin festival morali odpovedati zaradi pomanjkanja financ. Tudi pri Festivalu družin se vsako leto 

znova soočamo s to težavo, ki jo zaenkrat še uspemo premostiti tudi na račun številnih prostovoljcev. 

Finančnega bremena ne želimo prenesti na pleča družin, a vendarle je prihodnost festivala v veliki meri 

odvisna ravno od njihove podpore.  

 

Zavod iskreni.net bo letos prvič poskrbeli za kakovostne in poceni skupne obroke, s čimer bo starše 

razbremenil skrbi za pripravo sendvičev ali kuhanja na gorilnikih, hkrati pa bo to tudi finančna podpora 

organizaciji festivala.  

 

Kdo je organizator? 
 

Zavod iskreni.net, ki je organizator festivala, je najmočnejša družinska organizacija civilne družbe v Sloveniji. 

Zagotavlja sveže, drugačne in inovativne poglede na problematiko družin v sodobnem svetu.  

 

Festival družin smo v prvih letih organizirali ob mednarodnem dnevu družin, ki je 15. maja, zadnja leta pa v 

toplejšem juniju na različnih lokacijah po Sloveniji (Postojna, Laško, terme Olimia, Rogla). V sedmih letih 

obstoja je festival dokazal, da je več kot le zabavno-družabna prireditev za družine, je družinski dogodek z 

vsebino, ki povezuje in navdihuje. Po izkušnjah s preteklih šestih festivalov si družine želijo pristnosti, narave 

in kakovostno preživetega časa, brez pretiranega spodbujanja k potrošništvu. 

O tem, kaj družinam pomeni festival, veliko pove izkušnja družine Peternelj: Festivala družin se vsako leto 

veselimo, ker je to dan, ki si ga podarimo kot družina, stran od vsakdanjega hitenja in skrbi, dan, ko lahko z 

otroki uživamo brez slabe vesti.  To je naš 'športni dan', ko se odpeljemo v nov kraj in se veselimo novih 

dogodivščin med sebi enakimi. Otroci uživajo v rajanju, sladkanju, ustvarjanju in odkrivanju novega, starši pa 

si delimo izkušnje, se kaj novega naučimo ali preprosto preživimo prijeten, brezskrben dan z otroki.  

 

Informacije 
 

Za Festival družin je obvezna prijava, s katero si družine zagotovijo brezplačno vstopnico. 

V dneh festivala bo v gradu Otočec odprto novinarsko središče, kjer boste dobili vse potrebne informacije, 

fotografije ali uporabili tehnično opremo. 

 
Več o festivalu družin: www.festival-druzin.si 

Odgovore na pogosta novinarska vprašanja najdete na tej povezavi. 

 

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na razpolago: 
- v času do festivala Polonca Sokol, vodja festivala: polonca@iskreni.net, 064 119 709  
- v dneh festivala Mica Škoberne, odnosi z javnostmi: mica@iskreni.net, 031 882 378.  
  
 
Lep pozdrav, 
 
Mica Škoberne 
PR 8. Festivala družin  
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