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POVZETEK 
 

Povzetek v slovenskem jeziku 

 

Smo skupina dijakov 4. letnika, programa ekonomski tehnik na Ekonomski šoli Murska Sobota. 

V okviru 20. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma smo izdelali projektno nalogo 

z naslovom “Sobota švica”. 

 

Naša ponudba se bo osredotočala na interese mladih. Vanjo bomo vključili: športni dogodek 

z zaključno zabavo, aplikacijo, maskoto, VR očala, promocijski material ter kulinariko. 

S tem bomo Letnemu kopališču Murska Sobota pomagali ponovno zaživeti v vsem svojem 

čaru.  

 

Pripravili bomo dogodek s športnimi igrami brez meja za mlade med pomurskimi srednjimi 

šolami, ki ga bomo izvedli na Letnem kopališču Murska Sobota.  

 

Dogodek se bo odvijal ob koncu šolskega leta in sicer 23. 6. 2023. Tekmovalci se bodo pomerili 

v vodnih igrah in pri tem osvojili različne nagrade.  

 

Dogodek se bo zaključil z ˝after partyem˝, ki bo namenjen vsem generacijam.  

 

Razvili bomo aplikacijo, ki bo omogočala obiskovalcem lažji dostop do informacij o Letnem 

kopališču Murska Sobota. 

 

Ustvarili smo tudi maskoto z imenom "Reševalec Rudi" z namenom, da bi zabaval otroke in 

mlade ter sodeloval pri različnih aktivnostih na kopališču.  

 

Za promocijo projekta smo vključili znano osebnost motociklista Roka Bagoroša, ki nas bo na 

dogodku navdušil z njegovim stunt šovom.  

 

Pripravili bomo posebne kulinarične dobrote, ki bodo postrežene v trajnostno usmerjeni 

embalaži. Ponujene bodo tradicionalne jedi v malo drugačnih oblikah. 

 

Ključne besede: igre, mestno kopališče, voda, tradicionalno, trajnostno usmerjeno, mladina, 

zabava, vse generacije. 
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Povzetek v angleškem jeziku 

 

We are a group of 4th year students of the Economic Technician program at the Murska Sobota 

School of Economics. As part of the 20th International Festival “More knowledge for more 

tourism”, we designed a project called "Sobota švica". 

 

Our tourist offer will focus on the interests of young people. We will include: a sporting event 

with a closing party, an app, a mascot, VR glasses, promotional material and cuisine. This will 

bring the city’s summer pool back to life in all its charm and former glory. 

 

We will organise a sports event with sports games without borders for young people from 

secondary schools in the Pomurje region, which will be held at the Murska Sobota Summer 

Swimming Pool. 

 

The event will take place at the end of the school year on 23 June 2023. Competitors will 

compete in water games and can win various prizes. 

 

The event will end with an "after party" for all generations. 

 

We will develop an app that will allow visitors easier access to information about the Murska 

Sobota Summer Swimming Pool. 

 

We also created a mascot called "Reševalec Rudi" to entertain children and young people, and 

participate in various activities at the swimming pool. 

 

To promote the project, we have also invited the famous motorcyclist Rok Bagoroš, who will 

impress the visitors with his stunt show at the event. 

 

Special culinary delights will be prepared and served in sustainable packaging. Traditional 

dishes will be offered in slightly different forms. 

 

Keywords: games, local swimming pool, water, traditional, sustainable, youth, entertainment, 

all generations. 
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OKVIRNA PREDSTAVITEV NA TRŽNICI 

 

Na naši stojnici bomo razstavili vse turistične produkte, ki smo jih razvili za Letno kopališče 

Murska Sobota. Ponujali bomo promocijski material, ki je vezan na naš dogodek. Prikazali 

bomo tudi maskoto z namenom, da bi potencialne obiskovalce lažje pritegnili k obisku 

kopališča. Potrudili se bomo, da bomo nazorno predstavili našo dogodek »Sobota švica« ter 

povečali zanimanje med mimoidočimi. Predstavitev na tržnici bomo popestrili tudi z VR očali,  

s katerimi bomo ponazorili različne skoke v vodo.  

 

 

 

 

SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKOV 

 

Mentorici: Nataša Šiplič Šiftar, univ. dipl. ekon. 

  Cvetka Gomboc Alt, univ. dipl. ekon. 

 

 

 

Seznam sodelujočih dijakov 

 

 

 

Tabela 1: Seznam sodelujočih dijakov 

Naziv šole 
Ime in priimek 

dijaka/študenta 

Razred/ 

letnik 

Kraj 

stalnega 

bivališča 

Letnica 

rojstva 

Ekonomska šola Murska Sobota, 

Srednja šola in gimnazija 

Tamara Svatina 4. letnik Veržej 2004 

Ekonomska šola Murska Sobota, 

Srednja šola in gimnazija 

Mihajela Grnjak 4. letnik Ljutomer 2004 

Ekonomska šola Murska Sobota, 

Srednja šola in gimnazija 

Samo Markovič 4. letnik Ljutomer 2004 

Ekonomska šola Murska Sobota, 

Srednja šola in gimnazija 

Maja Štimec 4. letnik Murska 

Sobota 

2004 

Ekonomska šola Murska Sobota, 

Srednja šola in gimnazija 

Erazem Kos 4. letnik Ključarovci 

pri Ljutomeru 

2004 
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1 UVOD  
 

1.1 Opredelitev problema in organizacijski tim 
 

Že nekaj let se Letno kopališče Murska Sobota sooča s pomanjkanjem obiska, zato smo se dijaki 

4. letnika, programa ekonomski tehnik na Ekonomski šoli Murska Sobota odločili, da bomo v 

okviru 20. mednarodnega festivala Več znanja za več turizma pripravili projekt, katerega namen 

je privabiti predvsem mlade obiskovalce v Letno kopališče. Pri pripravi projekta smo se 

povezali z lokalnim podjetjem Komunala Murska Sobota, ki skrbi za Letno kopališče.  

 

Skupaj smo si postavili izziv “Kako privabiti mlade v Letno kopališče Murska Sobota”. 

V projektu sodelujemo dijaki Maja Štimec, Samo Markovič, Erazem Kos, Mihajela Grnjak in 

Tamara Svatina, pod mentorstvom Cvetke Gomboc Alt in Nataše Šiplič Šiftar. 

 

1.2 Cilj turističnega produkta 
 

Naš cilj je z organizacijo športnega dogodka (po sistemu “igre brez meja”) vzpodbuditi 

zanimanje mladih za obisk kopališča Murska Sobota. Projekt smo poimenovali  “SOBOTA 

ŠVICA”. Ker takšnih dogodkov še v našem okolju ni bilo, pričakujemo velik interes za obisk 

dogodka.   

 

Naša ponudba se bo osredotočala na interese mladih. Vanjo smo vključili: športni dogodek z 

zaključno zabavo, aplikacijo, maskoto, VR očala, promocijski material ter kulinariko. 

Športni dogodek bomo popestrili z znanim športnikom, Rokom Bagorošem. S tem bomo 

Letnemu kopališču Murska Sobota pomagali ponovno zaživeti v vsem svojem čaru. Sam 

dogodek bo resnično organiziran in izveden. 

 

1.3 Predstavitev ideje 
 

Naš športni dogodek smo poimenovali ˝Sobota švica˝, saj bodo vključene adrenalinske športne 

aktivnosti. Beseda ˝švica˝ ponazarja potenje mladih med sodelovanjem v vodno-športnih igrah, 

ki smo jih sestavili. 

 

Organizirali bomo športni dogodek,  kjer bomo ob zaključku pouka izvedli tekmovanje ekip 

vseh srednjih šol v Pomurju. Vsaka šola bo tekmovala s svojo ekipo. Mladi se bodo potegovali 

za zanimive in privlačne nagrade. Ob zaključku iger se bodo razglasili zmagovalci in podelile 

nagrade. Vrhunec dogodka pa bo zabava “bubble party”, katere se lahko udeležijo vse 

generacije.  

 

Na dogodku bomo ponudili pestro kulinariko s prekmurskimi sestavinami. Pripravili bomo 

jedi s  prekmursko noto in tako mladim približali prekmursko hrano, pripravljeno na sodoben 

način. Vključili bomo različne food trucke in stojnice. 

 

Za še boljšo izkušnjo smo ustvarili aplikacijo, s katero bodo obiskovalci lahko dobili različne 

popuste na vstopnice in hrano, dobili bodo tudi različne nagrade ter srečke. V sami aplikaciji 

je kolo sreče, ki ga bo obiskovalec lahko enkrat tedensko zavrtel in se tako potegoval za 

praktično nagrado. Aplikacija vsebuje tudi vse aktualne novice o Letnem kopališču Murska  
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Sobota in informacije o obratovalnem času, vremenskih razmerah, temperaturi vode, ponudbi 

kopališča in aktualnih dogodkih na kopališču.  

 

Za večjo prepoznavnost smo ustvarili maskoto, s katero bi želeli pritegniti čim več 

obiskovalcev na Letno kopališče Murska Sobota. Poimenovali smo jo Reševalec Rudi.  

Preko maskote bomo oglaševali celotno ponudbo Letnega kopališča Murska Sobota. Reševalca 

Rudija bomo vključili v celostno podobo (tako pri hrani, dogodkih in varnosti). 

 

1.4 Časovni okvir dogajanja 
 

Dogodek bomo organizirali ob koncu šolskega leta v petek, 23. 6. 2022. Ta termin smo izbrali 

zato, ker dijaki na ta dan zaključijo pouk. S tem dogodkom bi poskrbeli tudi za druženje dijakov 

pomurskih srednjih šol ob zaključku šolskega leta. Tako pričakujemo veliko obiskovalcev.  

Dogodek bi se lahko organiziral tudi v prihodnje vsaka 2 tedna ali enkrat mesečno. Prijava na 

dogodek bi potekala preko spletne strani ali aplikacije. 

 

Celovit turistični produkt vključno z  organizacijo dogodka, programom vodnih iger, aplikacijo, 

maskoto, VR očali, kulinariko, finančnim načrtom in promocijo bomo predstavili v 

nadaljevanju naloge. 

 

1.5 Lokacija dogodka 
 

Za sam dogodek smo se povezali s Komunalo Murska Sobota, javnim podjetjem d. o. o. 

Vodstvu podjetja smo predstavili ideje o našem projektu, s katerim bi jim pomagali privabiti 

mlade na Letno kopališče Murska Sobota. Vodstvo podjetja nam je obljubilo  pomoč pri izvedbi 

projekta. 

 

Letno kopališče Murska Sobota se nahaja v športnem parku Fazanerija ob nogometnem 

stadionu NŠ Mura Murska Sobota in ima v obsegu košarkarsko igrišče, igrišča za igranje 

odbojke na mivki, ponudbo hrane in pijače in štiri bazene različnih velikosti: 

● toboganski bazen dimenzije 15mx15m, kjer je nameščen tobogan, 

● otroški bazen dimenzije 10mx4m, 

● stari bazen dimenzije 33mx12m, 

● olimpijski bazen dimenzije 50mx22m, kjer se nahajata dva skakalna stolpa višine 2,5m 

in 3m. 

Kopališka sezona se prične z mesecem junijem ter traja do septembra. Kopališče deluje vsak 

dan od 9.00 do 20.00. Status odprtja pa se prilagaja vremenskim razmeram. 

 

1.6 Trajnostna usmerjenost 

Največji izziv je najti kompromis med udobjem in skrbjo za okolje. Z našim projektom želimo 

ozavestiti mlade glede varovanja okolja. Vključili bomo embalažo iz papirja, leseni 

promocijski material, prostor urejen s koši za ločevanje odpadkov, urejeno parkirišče,... 

 

Želimo, da je kopališče prijazno družinam in mladim, to med drugim pomeni, da je oprema  

prilagojena otrokom, ima na primer otroške stolčke, kotičke z igrali, tudi ponudba hrane je 

prilagojena otrokom in mladostnikom. 
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2 ORGANIGRAM IZVEDBE 

Slika 1: Organigram izvedbe 
Vir: Lastni vir 

 

 

3 OPIS TURISTIČNIH PRODUKTOV 
 

3.1 Aplikacija 
 

Aplikacija je sam vrhunec naše inovativne ideje, ki bo obiskovalcem popestrila doživetje na 

Letnem kopališču Murska Sobota. Aplikacija vsebuje vse potrebne informacije, ki bodo v 

pomoč obiskovalcem. Dostopne bodo informacije o aktualnih dogodkih na kopališču,  o 

vremenu, temperaturi vode,  ponudbi hrane in pijače. Vsebuje tudi kolo sreče, ki bo 

obiskovalcem prinašalo razne popuste in nagrade, ki jih bodo lahko izkoristili v tekočem tednu.  

 

Uporabniki aplikacije bodo lahko enkrat tedensko rešili kviz in si s pravilnimi odgovori 

pridobili dodatno možnost uporabe kolesa sreče in s tem dodatne nagrade.  

 

Vprašanja v kvizu se bodo tedensko spreminjala. Vprašanja se bodo navezovala na samo 

kopališče in šport v Sloveniji. Vprašanja bodo obiskovalcem omogočala, da se preizkusijo v  

poznavanju slovenskih športnikov in njihovih dosežkov. 

 

Kviz bo dostopen v času obratovanja  kopališča v poletni sezoni. Tudi nagrade se bodo vsak 

teden spreminjale in bodo sodelujočim predstavljale ugodnosti ob obiskih, npr.: gratis 

brezalkoholna pijača, 50 % popust na vstopnino, gratis obrok (npr. hamburger), idr. 

 

3.2 Maskota 
 

Izdelali smo maskoto, ki smo jo poimenovali Reševalec Rudi. Preko nje bi naj Letno kopališče 

Murska Sobota postalo bolj prepoznavno. Maskoto bomo vključili v promocijo in z njo izvajali 

oglaševanje na različnih kanalih. Maskota ponazarja slogan "Karkoli se zgodi, Rudi pomagat 

hiti". Reševalec Rudi  ponazarja kapljico, ki je povezana z vodo v bazenu in tudi reševalni 

obroč, ki ga lahko povežemo z reševalci ob bazenu. Rudi bo vključen na dogodku kot animator, 

ki bo privabljal mlade na druženje v kopališče in poskrbel za dobro vzdušje na samem dogodku. 
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Slika 2: Maskota Reševalec Rudi 
Vir: Lastni vir 

 

3.3 Kulinarika 
 

Kulinariko bomo vključili na več načinov. Imeli bomo prostore, kjer se bodo namestili različni 

tovornjaki s hitro hrano (foodtruckerji).  Ti bodo ponujali svoje jedi (pizzo, kurtoš, vaflje).  

 

Na samem kopališču je majhna okrepčevalnica, v kateri bomo ponujali našo Rudijevo 

kulinarično ponudbo. Odločili smo se, da bomo vključili  prekmurske tradicionalni jedi in 

jih pripravili na sodoben način. 

 

Seveda pa smo poskrbeli tudi, da bo vsa embalaža, ki jo bomo uporabili za serviranje hrane in 

pijače iz papirja, namenjena reciklaži in ne obremenjuje okolja. S tem bomo tudi mlade 

osveščali o tem, da je reciklaža zelo pomembna za ohranjanje čistega okolja. Za omenjeno 

embalažo bodo posebej nameščeni koši. 

 

Naša posebna kulinarična ponudba bo vključevala naslednje specialitete: 

● Friško domače (smetanov ren, raztrgana svinjina, kislo zelje z bučnim oljem in ocvirki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Recept za pripravo hamburgerja Friško domače 
Vir: Lastni vir 
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Rudijeva malica:  

● Rudijeva bombetka: karameliziran lük s piščančjim presenečenjem na posteljici s 

sirom in ananasom ter nadevom iz tortilja čipsa pokrit s hrustljavo bombetko. 

Slika 4: Recept za pripravo Rudijeve bombetke 
Vir: Lastni vir 

Ostala ponudba: 

● Prekmurska rolada: mehko testo nadevano s slastnim nadevom, sestavljenim iz vseh 

tradicionalnih sestavin prekmurske gibanice in zvito v rolado. 

● Rudijeva vegi ponudba: sojini polpeti s svežo zelenjavo in omako iz svežih zelišč s 

kokosovim maslom.  

● Rudijev cuker: muffin s čokolado in smetano ter metinim cvetom. 

● Reševalna tortica: poseben Rudijev cheesecake z malinami in skrivnostno dodatno 

sestavino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Kulinarična ponudba  
Vir: Lastni vir 

 

3.4 Promocijski material 
 

Za promocijski material smo oblikovali plakat in zloženko, ki bosta pritegnila pozornost 

potencialnih obiskovalcev. Izdelali in zgrafirali smo obeske iz lesa in pleksi stekla z našo 

maskoto Rudijem. Obeske bodo lahko obiskovalci kupili na promocijski tržnici in samem 

dogodku. Cena enega obeska bo 2,50 €. Za lesene obeske smo se odločili, ker bi radi bili čim 

bolj prijazni okolju in o njegovih vrednotah začeli ozaveščati tudi druge ljudi. 



Sobota švica - Več znanja za več turizma 

 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Promocijski obesek iz pleksi stekla in lesa 
Vir: Lastni vir 

 

V naši ponudbi bodo prav tako na voljo majice v številkah od S in vse do XXL. Cena ene majice 

bo 7,00 €, na voljo pa bodo v črni, modri in rdeči barvi ter z natisnjenim logom na sprednji in 

zadnji strani.  

 
Slika 7: Promocijske majice 

Vir: Lastni vir 

 

 

3.5 VR - Očala (skok v vodo) 

 
Za večjo zanimivost smo dodali tudi VR očala, preko katerih bodo lahko obiskovalci izkusili 

različne virtualne izkušnje, kot so različni skoki v vodo. Seveda bodo obiskovalci lahko to 

preizkusili brezplačno. 

 

3.6 Sodelovanje z znanim športnikom Rokom Bagorošem 

 
Za popestritev in vrhunec dogodka bomo poskrbeli z vključitvijo mladega motociklista Roka 

Bagoroša, ki prihaja iz Radencev. Rok bo v svojem stunt šovu izvedel ekstremno kaskadersko 

predstavo, ki zahteva posebne spretnosti in se izvaja v umetniške namene. Vsebuje težke fizične 

podvige, ki jih bo v našem primeru Rok Bagoroš izvajal s svojim motorjem na cesti ob 

kopališču, ki jo bomo začasno zaprli z ustreznim dovoljenjem, za katerega bomo pred izvedbo 

tudi zaprosili. 
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Rok Bagoroš je svojo motoristično kariero začel s skuterjem, ki si ga je kupil sam in z njim 

objavljal posnetke trikov na YouTubu, kjer si prisvojil naziv najboljšega voznika skuterjev na 

svetu. Svojo kariero pa je nadaljeval v poklicnih vodah leta 2010, ko je KTM odkril njegov 

potencial, in mu omogočil začetek na motociklu KTM Duke 125,  s katerim je dokazal, da se 

lahko tudi ˝teenie˝ motocikel dobro odreže, s pomočjo pravega voznika. Leta 2012 pa je z 

˝urbanim uličnim borcem˝ KTM Duke 690 vstopil v kadersko elito. Trenutno je edini voznik 

v svetovno kaderski eliti, ki uporablja motocikel z enovaljnim motorjem. Okoli svoje strasti 

in talenta gradi svoje podjetje, z garažo, polno koles, z lastnimi mehaniki, fotografi in 

ustvarjalno ekipo. 

 

4 OPIS DOGODKA 
 

Priredili bomo enodnevni športni dogodek  na Letnem kopališču M. Sobota. Obiskovalci se 

bodo sami razporedili v skupine (po predhodnih prijavah). Pomerili se bodo v petih igrah. V 

posamezni igri bo zmagovalec prejel za vsako zmago 2 točki, poraženec pa 0. Po končanih petih 

igrah se bodo prve 4 najbolj uspešne ekipe uvrstile v naslednji krog oz. polfinale. Zmagovalca 

polfinala se bosta pomerila v velikem finalu, kjer bodo tudi najboljše nagrade. 

 

Igre se bodo pred polfinalom odvijale v dveh delih. Najprej se bodo izvedle tri igre, nato pa bo 

nekaj časa za malico. Po končani malici nadaljujemo z dvema igrama pred polfinalom, nato s 

polfinalom in na koncu zaključimo s finalom. Po prvih petih igrah se bodo dosežene točke 

seštele in 4 ekipe z največ točkami bodo napredovale v naslednji krog iger oz. polfinale. V 

polfinalu pa upoštevamo način izločanja, torej oba zmagovalca polfinala se uvrstita v finale. 

Športni dogodek se bo zaključil z zabavo ˝bubble party˝, ki se bo pričela v popoldanskih urah 

ter bo potekala pozno v noč. Dogodek bo namenjen predvsem mlajši generaciji v starosti od 15 

do 25 let. 

 

Zabava bo vsebovala več predmetov v obliki mehurčkov, vključili bomo žoge z izvedenih iger 

ter dodali še druge zanimive rekvizite, ki bodo spominjali na mehurčke oz. ˝bubblese˝. Za 

zabavo bomo najeli DJ-a, ki bo poskrbel za predvajanje najbolj popularne glasbe med našo 

generacijo skozi noč. 

 

Prijave bomo zbirali do četrtka, 22. 6. 2023 do 12.00 ure. Možne bodo na naši spletni strani in 

na našem elektronskem naslovu: sobotasvica@gmail.com. Glede same prijave se bomo 

povezali s srednjimi šolami. 

 

4.1 Program prireditve 
 

Tabela 2: Program prireditve 

TRAJANJE DEJAVNOST 

9.00  OTVORITEV (nagovor ter pozdrav tekmovalcem in obiskovalcem) 

 IZVEDBA IGER 

9.30 - 11.00 Beach volley 

11.15 - 11.45 Petelinje borbe 

12.00 - 12.30 Vlečenje vrvi 

12.45 - 13.30 ČAS ZA MALICO 

13.30 -15.00 Nogomet z zorb žogami 

15.15 - 15.45 Dirka za liter pa liter 

mailto:sobotasvica@gmail.com
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15.45 - 16.15 Šov Roka Bagoroša 

 POLFINALE 

16.30 - 17.00 Reševanje Rudija 

 FINALE 

17.00 - 17.30 Battle for Boat 

19.00 RAZGLASITEV ZMAGOVALCEV IN PODELITEV NAGRAD 

20.00 Bubble party 

 

4.2 Scenarij prireditve  
 

Dogodek se bo  začel ob 9. uri s pozdravnim nagovorom. Sodelujoči bodo imeli 30 min časa, 

da se pripravijo na igre, ki se bodo začele ob 9.30. Ekipe se bodo pomerile v naslednjih igrah.  

 

Beach volley (odbojka na mivki) - tekmovalci se bodo razdelili v skupine po 3 ter z nasprotno 

ekipo igrali na dva dobljena seta. V enem setu se igra do 15 točk. Dodatna pravila igre bodo 

igralci prejeli pred začetkom igre. Hkrati bodo potekale 4 tekme v odbojki. 

 

Chicken fights  (˝petelinčki˝) - v igri bosta tekmovala dva para, ki se med sabo borita za 

obstanek na ramenih ter pred padcem v vodo. Tekmovalci se med seboj borijo za čim več 

osvojenih točk. 

 

Tug of war na bazenu (vlečenje vrvi) - v igri bo sodelovalo vseh 6 igralcev ekipe v vlečenju 

vrvi čez bazen. Vsaka ekipa bo stala na svojem robu bazena ter se borila za točke. 

 

Nogomet z zorb žogami - zorb žoge so nekaj posebnega in zabavnega, zato smo se odločili, da 

jih vključimo tudi v igre. Tekma nogometa bo se odvijala 10 min in sicer 2-krat po 5 min. Iz 

vsake skupine bodo sodelovali 4 igralci. Odigralo se bo 5 tekem in vsaka se bo igrala posebej. 

 

Dirka za liter pa liter - v igri bo tekmoval 1 član skupine in njegova naloga bo, da plastični 

kozarec, skozi katerega je speljana tanka vrvica s curkom vodne pištole spravi na konec vrvice, 

ki bo na drugi strani bazena. Tekmoval bosta 2 tekmovalca hkrati. Zmagovalec bo tisti, ki hitreje 

spravi kozarec na drugi konec vrvice. 

 

Reševanje Rudija – v igri bodo tekmovali vsi člani ekipe. Njihova naloga bo, da čim hitreje 

poberejo vse Rudije (ime naše maskote) po olimpijskem bazenu in jih prinesejo na zbiralno 

mesto, ki ga bomo določili v bazenu. Maskoto bomo privezali na utež, da bo plavala na dnu 

bazena. Maskota bo v 2 različnih barvah, da bodo ekipe med seboj ločile Rudije, ki jih morajo 

pobrati. Tekmovali bi 2 ekipi hkrati in zmagovalec se uvrsti v veliki finale. 

 

Battle for Boat – v velikem finalu bo igra potekala v velikem olimpijskem bazenu. Iz vsake 

ekipe bosta 2 tekmovalca morala s pomočjo napihljivih blazin in vesel priveslati na drugi konec 

bazena. 

 

Rekvizite, ki se bodo uporabljali, bomo najeli za en dan, stroške najema pa bomo vključili v 

naš finančni načrt. 
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Tabela 3: Rekviziti za izvedbo iger 

Igra Rekviziti Prostor 
Beach volley Odbojkarska žoga Odbojkarska igrišča 

Chicken fights / Nov olimpijski bazen 

Tug of war na bazenu Vrv za vlečenje Nad starim olimpijskim bazenom 

Nogomet z zorb žogami Zorb žoge Na zelenici 

Dirka za liter pa liter Tanke vrvice, plastični kozarci, vodne 

pištole 

Star olimpijski bazen 

Reševanje Rudija Izdelane uteži v obliki maskote Reševalca 

Rudija 

Nov olimpijski bazen 

Battle for Boat Napihljive blazine Nov olimpijski bazen 

 

4.3 Časovnica   
 

V našem timu smo pripravili tudi časovnico, v kateri smo za posamezne aktivnosti določili roke 

za izvedbo, saj je čas priprav pri prireditvi zelo pomemben. Posamezne aktivnosti in roki za 

njihovo izvedbo so razvidne v časovnici. 

 

Tabela 4: Časovnica 

ČAS 

PRIPRAVE 

OPIS DOGODKA 

10 mesecev  

pred dogodkom 

DOGODKI Z GLASBO - Dogovor z dj-em Davidom Časarjem. 

6 mesecev pred SPONZORJI - Iskanje sponzorjev za denarno in materialno podporo pri izvedbi 

dogodka.  

6 mesecev pred DOGOVOR S SREDNJIMI ŠOLAMI - Dogovor s srednjimi šolami za 

sodelovanje v igrah brez meja. 

4 mesece pred VARNOST - Najem varnostne službe (Sintal), reševalcev in gasilcev. 

3 mesece pred PONUDBA PREHRANE IN PIJAČE - Najem food truckov (RIMA Studio, Mr. 

Kurtos, Super Pizza, Mojster Vafelj), naša posebna kulinarična ponudba in ponudba 

na samem kopališču. 

1 mesec pred PRIJAVA - Prijava dogodka na Upravni enoti Murska Sobota in pridobitev 

potrebnih soglasij na občini, na SAZAS-u in na IPF-u. 

1 mesec pred ZDRAVSTVO - Najem reševalnega vozila in usposobljenih bolniških delavcev, 

postaje prve pomoči – Zdravstveni dom Murska Sobota. 

1 mesec pred PROMOCIJE - Oglaševanje preko radia in televizije, letakov in jambo plakatov. 

Objave na  naših socialnih omrežjih in znanih osebnosti. 

5 dni pred INTENZIVNA PROMOCIJA (pri točki 4.5) 

1 teden pred PRIPRAVA PROSTORA ZA DOGODKE - Priprava odra in ozvočenja, 

postavitev in priprava rekvizitov, miz in klopi ter priprava parkirišča za goste. 

Dogodek je potrebno prijaviti na Upravni enoti Murska Sobota ter priložiti ustrezno 

dokumentacijo. 

 

4.4 Zakonodaja, zavarovanje, varnost 
 

Dogodek je potrebno zavarovati, zagotoviti nujno medicinsko pomoč in prijaviti na policiji. 

Zavarovanje in prijavo bi uredili organizatorji. Varovanje bo izvajalo podjetje Sintal d. o. o. 

Murska Sobota. Zavarovanje prireditve bomo pa sklenili pri Zavarovalnici Triglav d. d, OE 

Murska Sobota. Zavarovanje se sklene za čas trajanja dogodka, s tem se organizator zavaruje 

pred morebitnimi poškodbami sodelujočih na prireditvi. Sklenilo se bo tudi zavarovanje v 

primeru odpovedi dogodka zaradi višjih naravnih sil. Reševalci iz vode bodo prisotni cel dan 

na prireditvi. Vsi stroški so navedeni v finančnem načrtu.  
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4.5 Promocija 
 

Oglaševali bomo z letaki na srednjih šolah v Pomurju, na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska 

Sobota, na info točkah Turističnih informacijskih centrov v Pomurju, na oglasnih panojih v Pomurju, 

idr. mestih. Plakati bodo na oglasnih deskah v bližnjih mestih  Murske Sobote, oglaševali bomo preko 

radia in televizije ter na naših socialnih omrežjih in socialnem omrežju znane osebnosti Roka Bagoroša. 

Vse informacije so dosegljive  na NAŠI SPLETNI STRANI na naslednji povezavi: 

https://samomarkovic04.wixsite.com/sobotasvica. 

 

4.6 Finančni načrt 
 

Pripravili smo tudi finančni načrt, ki zajema prihodke in odhodke, povezane z organizacijo 

dogodka. Glavni vir prihodkov predstavljajo vstopnice za sam dogodek in pa prihodki od 

prodaje hrane in pijače ter promocijskega materiala. Finančni načrt se nahaja v prilogi 5. 

 

 

4.7 Checklist 
 

Za celotno izvedbo je potrebna sprotna kontrola posameznih aktivnosti po časovnici. Kontrolo 

bomo izvajali preko računalniško vodene evidence.  

 

5 OPERATIVNA IZVEDBA 
 

Do dneva izvedbe prireditve mora biti poskrbljeno za vse. Organizacijski tim mora biti 

pripravljen na reševanje morebitnih težav ob izvedbi prireditve. 

 

6 POST-UP 
 

POST UP poteka po izvedeni prireditvi. Po zaključeni prireditvi je potrebno opraviti še 

naslednje aktivnosti: 

● čiščenje prostora, 

● vračanje izposojenega materiala, pripomočkov, 

● obračun in plačilo računov, 

● zahvale, pohvale sodelujočim, 

● obveščanje javnosti in 

● podrobna analiza izvedbe prireditve. 

 

7 SKLEP 
 

Naš cilj je organizacija dogodka, kjer bomo med seboj povezali mlade in jih spodbudili k raznim 

športnim aktivnostim na Letnem kopališču Murska Sobota. Naša ponudba bo privabila mlade 

ravno zaradi samega dogodka, zraven pa bo na voljo odlična kulinarična ponudba in privlačne 

nagrade. Imeli bomo tudi odlično promocijo s strani Roka Bagoroša, ki bo popestril tudi 

dogodek s stunt showom.  

 

Velik poudarka bo na organizaciji samih iger, saj bomo poskrbeli za nekaj inovativnega ter 

predvsem zabavnega. Pri pripravi dogodka smo prišli do zaključka, da je potrebno vložiti veliko 

dela tako v pripravo dogodka, pridobivanje rekvizitov, pripravo časovnice za izvedbo dogodka 

in pridobiti osebje, ki bo poskrbelo za izvedbo dogodka. Naš cilj je predvsem, dobro izpeljan 

dogodek in zadovoljstvo ter dobro počutje mladih. 

https://samomarkovic04.wixsite.com/sobotasvica
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Priloga 1: Promocijske majice (črna, modra, rdeča) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Promocijske majice 
Vir: Lastni vir 
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Priloga 2: Plakat 

Slika 9: Plakat 
Vir: Lastni vir 
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Priloga 3: Letak prireditve 

 

 
Slika 10: Letak - sprednja stran 

Vir: Lastni vir 
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Slika 11: Letak - zadnja stran 
Vir: Lastni vir 
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Priloga 4: Aplikacija 
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Slika 12: Aplikacija 
Vir: Lastni vir 
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Priloga 5: Spletna stran 

 
 

 

 
Slika 13: Spletna stran projekta 

Vir: Lastni vir 
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Priloga 6: Promocijski videoposnetek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14:QR poda za dostop do promocijskega videoposnetka 
Vir: Lastni vir 
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Priloga 6: Finančni načrt 

 

 

Tabela 5: Finančni načrt 

 

 
 

 

 


