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1. UVOD 

Tema naloge se navezuje na razpis Turistične zveze Slovenije Več znanja za več turizma za 

20.festival ki promovira večje športne prireditve, med katere menimo, da spada tudi obeležitev 

stoletnice obstoja nogometa v Sežani. Prireditev Mladi Skupaj Zmoremo vključuje mlade v 

celotno zgodbo praznovanja stote obletnice. Združuje ŠPORT in ZABAVO s plemenitim 

namenom DOBRODELNOSTI, saj bomo zbran denar namenili za  rehabilitacijo in terapije Mihi 

Hladu, bivšemu nogometašu, ki okreva po hudi prometni nesreči.  

 

2. RAZISKOVALNI DEL  

V načrtu imamo izvedbo primarne in sekundarne raziskave in izvedbo turističnega proizvoda. 

V sklopu primarne raziskave (podatke zbiramo namensko za raziskavo trga) smo izvedli več 

intervjujev in pa anketo ter dogovarjanje z partnerji. Prvi intervju smo izvedeli z Dejanom 

Stančičem in Erik Salkič, ki delujeta v NK Tabor kot tajnika. Z njima smo se na prvem sestanku 

posvetovali glede izvedbe turnirja, izgled logota, za koga bi ta denar izbirali, kje bi lahko izvedli 

celoten turnir in kako bi zraven lahko promovirali obletnico 100 let nogometa v Sežani.  

Na drugem sestanku smo se odločili o tem kako bo izgledal 

promocijski video in kje bo vse skupaj posneto. Skupaj smo 

se odločili, da nam posodijo material, ki ga bomo potrebovali 

za igranje na turnirju kot so žoge, dresi za vse ekipe in pa 

nagrade za vse zmagovalce ter sodelujoče osebe. Pomagali 

bi nam ustvariti tekmovanje v Kahootu, ki bi bil narejen iz 

vprašanj o zgodovini Tabora. Odločili smo se da bomo tudi 

ustvarili razstavo starih dresov iz kluba Nk Tabor iz katerih bi 

naredili razstavo. 

Sodelovali smo tudi z Blažem Gecom, ki je član Zvite feltne. 

Pomagal nam bo pri iskanju znanih Slovenskih oseb, ki bi bile pripravljene, da bi na turnirju tudi 

sodelovale kot igralci ali pa sodelujoči med prostim časom. Pomagal bi nam priti v kontakt z 

njimi, da bi lažje komunicirali in se pogovarjali tudi o promociji celotnega turnirja. Oblikoval bi 

posebno ekipo ZVEZDE!  

 

Slika 2: Blaž Gec                                                                                                                                  Slika 3: Zvita Feltna  

 

Slika 1: klub NK Tabor 
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Skupaj smo stopili tudi do športnega društva poSKOKec v Sežani. Je prostovoljna, samostojna 

in nepridobitna organizacija, ki želi s svojim aktivnim delom in sodelovanjem uresničevati svoje 

interese na področju športa, rekreacije, zdravega načina življenja in vzgoje mladih kadrov. Z 

njimi bi sodelovali tako, da bi nam pomagali organizirati različne aktivnosti za igralce, ostale 

sodelujoče in tudi gledalce, ki bi radi počeli med turnirjem tudi druge stvari kot so: Escape 

Room, tekmovanje v različnih športih aktivnostih in za otroke bi bile pripravljene različne 

stojnice. Z plesnim društvom BeFunky in sežanskimi mažoretkami smo se dogovorili, da nam 

za zadnji dan zaplešejo med vsakim polčasom različne plese ter pomagajo pri stojnici za 

otroke, ki bo povezana z plesnimi aktivnostmi. 

                                                           

Slika 4: logo Poskokec                                                                                                                 Slika 5: logo BeFunky 

Z ostalimi partnerji smo se pogovarjali glede pomoči z finančnimi sredstvi, pomoč pri 

organizaciji, nagradami za vse sodelujoče, posoja na primer: ograj, stojnic… 

 

3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 

3.1 PREDSTAVITEV TURISTIČNEGA PROIZVODA 

Naš turistični proizvod se bo odvijal tri dni in sicer od četrtka 27.4.2023 pa vse do soboto 

29.4.2023. Četrtek in petek bosta bila namenjena večinoma različnim delavnicam za odrasle in 

otroke, kar bomo nagradili v soboto s celodnevnim turnirjem iz malega nogometa. Skozi vse tri 

dni bo potekalo zbiranje denarja za našega prijatelja Miho Hlada.  

V četrtek in petek bo dogodek potekal v popoldanskem času med 16.00 in 20.00 uro, medtem 

ko bo sobotni turnir iz malega nogometa potekal skozi celoten dan. V programu za prva dva 

dni je več zanimivih stojnic in delavnic katere bodo navdušile otroke in odrasle k temu, da 

podprejo naš dogodek in se posledično udeležijo še sobotnega turnirja.  

Naš cilj je da udeležencem dogodka pokažemo, kaj pomeni dobrodelnost in, da lahko dejanje 

polepša dva svetova- svet tistega, ki je prejel in svet tistega, ki je dal. 

3.2 100 LET NK TABORA 

Naš dogodek se bo odvil v sklopu sto let kluba Nk Tabora iz Sežane. Na našem dogodku želimo 

ljudem poleg dobrodelnosti pokazati, kaj vse je dosegel nogometni klub Tabor skozi sto let 

delovanja kluba. Zato bomo prvi dan dogodka tudi imeli predstavo na kateri bo vsa zgodovina 

nogometnega kluba Tabor. Udeleženci bodo lahko tudi videli za koga zbiramo denar in kako 

perspektiven je bil naš prijatelj Miha pred nesrečo, ki se mu je zgodila in mu obrnila svet na 

glavo. Občane občine Sežana hočemo osvestiti kako velik klub imamo v naši občini in koliko 

veliko ljudi skrbi za tak nogometni klub, kateri dosega izvrstne rezultate sploh zadnja leta. 
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Slika 6: logo NK Tabor 

3.3 POSTOPEK 

Našega projekta smo se lotili z idejo da se v Sežani odvija sto letna obletnica Tabora. Idejo 

smo predstavili Blažu Gecu-bivši nogometaš, športni pedagog in frontman skupine Zvita feltna, 

ki nam je obljubil pomoč pri organizaciji. Najtežje delo je bilo najti formalno pravni način, kako 

zbrana dobrodelna sredstva nameniti za rehabilitacijo Mihe Hlada. Začeli smo z iskanjem 

sponzorjev, dogovarjanje z šolo, da lahko preko njih izbiramo finančna sredstva, NK Taborom, 

ki so nam pomagali z pridobivanjem sredstev, igralcev, itd. Povezali smo se z Društvom 

prijateljev mladine, ki je institucija, ki lahko zbira sredstva in jih nameni za dobrodelnost. Skozi 

celotno ustvarjanje in raziskovanjem te ideje smo se potrudili, da bomo imeli čim manj stroškov 

in čim več finančnih sredstev za pomoč. Vsi trije smo delali s skupnimi močmi in združevali 

ideje, ki smo jih imeli. Ko smo nalogo dokončali, smo poslali gradivo naši mentorici Maji 

Prešeren v pregled, nato smo se z njo dogovorili, kaj bi se dalo izboljšati in spremeniti. Pripravili 

smo plakate in objave za socialna omrežja, na koncu pa vse skupaj zbrali na eno mesto, v 

projektno nalogo 

 

4. PONUDBA IN TURISTIČNI PROIZVOD  

4.1 PRVI DAN  

Ta dan bi bil namenjen, da se igralci med seboj spoznajo, družijo in se skupaj borijo za prvo 

mesto. Vse skupaj bi prvi dan tekmovalo 10 ekip, ki bi jih sestavljale ekipe iz okolice, vendar bi 

se naprej uvrstile le 3 ekipe. V vsaki ekipi bi bilo največ 5 igralcev. 

Najbolj pomembno je to, da prodamo čim več kart in s tem pridobimo čim več finančnih sredstev 

za pomoč poškodovanemu igralcu Tabora. Želimo čim večje udeležitve vsak dan zato, da se 

tudi čim bolj razširilo pomaganje med mladimi in pa obletnica nogometa v Sežani. 

4.1.1 ESCAPE ROOM V SLAČILNICI TABORA 

Izvedeli Escape room v slačilnicah in tema bi bila zgodovina Tabora, ki bi si jo lahko prej prebrali 

oziroma ogledali na razstavi v telovadnici in tako bi potem tudi lažje rešili vse uganke. Celotna 

igra bi se odvajala v eni izmed slačilnic in bi v njem bile skrite vse uganke in pa rešitve. Igra bi 

bila omejena na 5 igralcev in imeli bi največ 60 minut časa da uganko rešijo. Če uganko rešijo 

in pobegnejo iz Escape rooma bi dobil različne nagrade, ki bi jih pridobili z pomočjo sponzorjev.  
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4.1.2  STOJNICE 

imeli bi tri vrste stojnic in sicer stojnice s hrano ter pijačo kjer bi imeli vsak dan enako ponudbo, 

stojnica z zgodovino Tabora in pa stojnica z različnimi aktivnosti za otroke. 

Stojnico za hrano in pijačo nam bo pomagal pripraviti Klub študentov Sežana in na njej bi se 

delile različne vrste hrane. z našimi jedilnimi meniji se prilagodimo tudi osebam z posebno 

prehrano (brez glutena, vegansko, vegetarijansko, brez laktoze…) 

 

Slika 7: Kraški pršut 

Na drugi stojnici bi bila pripravljena razstava od Tabora, kjer bi bilo prikazano vse od leta 1923 

do leta 2023. Stojnica bo tudi pomagala tistim, ki se odločijo da se udeležijo Escape rooma, saj 

bodo uganke ustvarjanje na temo vseh let oz. celotno zgodovino Tabora. Vse podatke o 

zgodovini bi pridobili z pomočjo Nk Tabora, ki bi nam pomagali z vsemi letaki in pripravo stojnice 

ter razstave. Na stojnici bodo pripravljene tudi majice, broške, nalepke… Nk Tabora, ki jih bodo 

lahko obiskovalci tudi kupili ter s tem še dodatno pomagali, saj bodo vsa pridobljena finančna 

sredstva šla v dobrodelni namen. 

 

Slika 8: dres NK Tabora 

Zraven tega pa bi bil pripravljen opis kdo in kaj se je zgodilo igralcu ekipe Nk Tabor za katerega 

tudi izbiramo vsa finančna sredstva, da ga na tak način tudi lažje spoznajo in postavijo v 

njegovo kožo.  

Na stojnici za otroke bi se na njej vsak dan odvijale različne aktivnosti. Prvi dan bi se na njih 

dogajalo risanje na obraz. Na zunanjem igrišču pa bi se odvijal poligon oziroma tekmovanje  

kjer bi otroci z žogo izvajali različne aktivnosti in v njih tekmovali. Tako bi tudi najmlajšim 

popestrili dogajanje.  
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Slika 9: Poskokčev dan 

4.2 DRUGI DAN  

Drugi dan bi ponovno tekmovalo 10 novih ekip z petimi igralci, vendar bi te sestavljale samo 

znane slovenske osebe, ter bi naprej uvrstile le tri ekipe zato, da se za zadnji dan dogaja čim 

več zanimivih stvari tudi za ostale, da bo udeleženost čim večja. Tako imamo tudi enako število 

ekip z znanimi slovenskimi osebami in pa ekipami iz okolice. Vse ekipe, ki ne bi prišle naprej v 

finale bi vseeno dobile manjše nagrade za sodelovanje. 

4.2.1  TEKMOVANJE V KAHOOT 

Med polčasom bi potekalo tekmovanje v Kahoot. To je tekmovanje kjer se ljudje prijavijo v 

spletno stran, se prijavijo in začnejo odgovarjati na zastavljena vprašanja. Vprašanja bi bila 

sestavljena v sklopu razstave, ki bi potekala drugi dan. 

 

Slika 10: Kahoot 

4.2.3 STOJNICE 

Ponovno bi imeli tri stojnice kot prvi dan vendar z drugačnimi aktivnosti.  

Ena izmed stojnic bi bila namenjena razstavi Nk Tabora, vendar bi bila osredotočena na leta 

od 1923 in 2000. Njen namen bi bil, da bi si jo ljudje ogledali in tako lažje odgovarjali na 

zastavljena vprašanja v Kahootu.  

Na stojnici za otroke bi imeli za drugi dan pripravljene različne družabne igre in pobarvanke, da 

bo tudi za njih bilo zanimivo in tako se bodo lahko tudi družili in zraven spoznali znane 

slovenske osebe, ki bodo tekmovale drugi dan. 

 

Slika 11: stojnice 
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4.3 TRETJI DAN  

Ta dan bi tekmovalo 6 ekip in sicer tri ekipe, ki bi bile sestavljene iz ponovno petih igralcev iz 

okolice ter tri ekipe znanih slovenskih oseb. te ekipe bi se potegovale za prvo mesto in nagrade. 

Ostale ekipe brez uvrstitve bi tudi drugi dan dobila manjše nagrade. 

4.3.1 DVORANSKI TURNIR V NOGOMETU ZA ZMAGOVALNE EKIPE  

Zadnji dan oz. v soboto se bo odvil naš največji dogodek turnir iz malega nogometa na katerem 

bomo zbrali dokončno sredstva za našega prijatelja Miho. Dogodek se bo odvijal v športni 

dvorani v Sežani. Turnir se bo odvijal skozi celoten dan. Pričel se bo ob 10.00 uri zjutraj z 

uvodno tekmo turnirja in končal se bo v poznih večernih urah s koncertom in podelitvijo nagrad 

za najboljše ekipe in posameznike.  

Turnir se bo odvijal skozi celoten dan. Najprej bo potekal skupinski del in nato izločilni boji za 

najboljše ekipe. Na koncu se bosta pomerili najboljše dve ekipi v finalu, kateri bo spektakularen. 

Pred finalnim obračunom bodo na igrišču zaplesale plesalke društva BeFunky in svoje veščine 

bodo prikazale tudi sežanske mažoretke. Po končanem turnirju bo podelitev nagrad za 

najboljše posameznike in ekipe. Po podelitvi se bo odvil tudi koncert na katerem se bodo lahko 

udeleženci družili in se zabavali še pozno v noč. 

4.3.2  STOJNICE 

Zadnji dan bi imeli pripravljeno stojnico kjer bi se predstavljala podjetja iz naše občine. Na 

takšen način bomo občanom občine Sežana prikazali veliko uspešnih podjetnikov v naši občini 

in prikazali naše sponzorje. Na stojnicah se bodo predstavila podjetja Kingsbox, Klančar 

Žerjavi, Adriaplan… 

                                                

Slika 12: logo Klančar Žerjavi                                                                               Slika 13: logo Ideja turizem 

                                      

Slika 14: logo Zveza Prijateljev Mladine                                                            Slika 15: logo Interland 

                                                            

Slika 16: logo Tošč                                                                                               Slika 17: logo občina Sežana 

Zraven bo pa tudi stojnica Nk Tabora, kjer bo predstavljen klub od leta 2000 do 2023, kjer bo 

prikazano tudi kako in kdaj so se uvrstili v prvo ligo, kakšne igralce imajo ali so imeli, koliko in 

kdo sestavlja nogometno ekipo članov itd. 

Stojnica za otroke bo pa bolj osredotočena na plesne aktivnosti in povezana z glasbo, saj bodo 

med polčasi tudi večkrat zaplesale plesna skupina BeFunky in pa sežanske mažoretke, ki bodo 

preostali čas pomagale poSKOKecu pri stojnici. 
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4.3.3 RAZSTAVA TABORA 

Razstava nogometnega kluba Tabor bo potekala 27.4 in 28.4 v prostorih kluba. Na razstavi bo 

prikazana vsa zgodovina nogometnega kluba. Na razstavi bodo razstavljeni tudi nogometni 

dresi kluba in drugi artikli. Na razstavi bo podrobneje opisana zgodba, ki se odvija v klubu 

zadnjih sedem let, in sicer kako se je lahko tako mali nogometni klub uspel prebiti iz 3. 

slovenske nogometne lige vse do 1. slovenske nogometne lige in postal stabilen slovenski 

prvoligaš. Prikazano bo tudi delovanje nogometne šole Nk Tabor, ki v zadnjih letih deluje 

odlično in v kateri je včlanjenih več kot tristo otrok.  

4.3.4 VEČERNI KONCERT 

Po končani podelitvi in zahvali vsem sodelujočim ter sponzorjem pa bo ob koncu pripravljen 

koncert, ki bi začel ob 21:00, kjer bodo nastopile znane slovenske osebe oziroma skupine. Ene 

izmed njih so: Joker Out, Šank Rock, Žan Papič, Challe Salle, Mambo Kings, Blaž Gec oziroma 

Zvita Feltna…in ostali. Koncert bi trajal približno do 1:00 ali 2:00, saj bi bilo odvisno tudi od tega 

do kdaj bi ljudje bili pripravljeni poslušat. 

5. TRŽENJSKI SPLET 

5.1 LOGOTIP  

Izdelali smo logotip, ki predstavlja povezanost mladih, da si pomagamo. Tak logo smo izdelali, 

ker prvi stik z osebo, katero srečaš se z njo rokuje, saj je to najenostavnejši človeški stik.  

 

Slika 1: logotip, vir: lasten vir 

5.2 IME 

Naš turistični proizvod se imenuje Mladi Skupaj Zmoremo. Ime je precej zapleteno, saj se v 

njem skrivajo imena organizatorjev in sicer M (Marko), S (Staša) in Z (Zala). Ime je zelo 

enostavno za oglaševanje, ter gre hitro uho, ljudje si ga hitro zapomnijo. Želeli smo pritegniti 

ljudi že z imenom in mislimo, da nam je to zelo dobro uspelo. 

5.3 SLOGAN IN MISEL 

Slogan našega festivala je MSZ - DOBRODELNOST ZDRUŽUJE! Naša skupnost želi ljudem 

pokazati, da si je v življenju treba pomagati in nikoli zaničevati druge ljudi. Ključ do tega je 

vrednota dobrodelnost, s katero želimo prek dogodka omogočiti boljše življenje našemu 

prijatelju Mihi. V življenju ni lepšega  kot pomagati drugim s tem da mu podariš nekaj kar si sam 

ne more in mu s tem polepšaš/poboljšaš življenje. 

Misel našega festival “Dobro dejanje izboljša dva svetova - svet tistega, ki je prejel in svet 

tistega, ki je dal…”.  Misel smo si izbrali, zato ker pomagamo ljudem k boljšem življenju in 

menimo, da dobro dejanje izboljša človeka tako notranje počutje, kot fizično počutje. 
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5.4 OGLAŠEVANJE 

Oglaševanje našega dogodka bo potekalo na dva načina. Prvi način je prek socialnih omrežjih 

in sicer bomo dogodek oglaševali na treh platformah. Instagram, Facebook in Tik Tok bodo 

predstavljali našo glavno oglaševanje na socialnih omrežjih in upamo, da bomo lahko naše 

znanje iz socialnih omrežij prenesli na oglaševanje našega dogodka in s tem privabili čim večje 

število ljudi. Drugi način je prek oglaševalski plakatov, katere bomo razdelili po celotni občini 

Sežana in tako privabili veliko število ljudi iz občine Sežana, da podprejo naš dogodek. 

6. 5.5 CILJNE SKUPINE 

Turistični proizvod je namenjen vsem starostnim skupinam. Za otroke bo lepo poskrbljeno v 

prvih dveh dneh dogodka, z različnimi delavnicami, kot je npr. escape room, za odrasle pa bo 

poskrbljeno skozi vse tri dni, da bodo lahko kar se da na največ načinov pripomogli k zbiranju 

sredstev za našega prijatelja Miho Hlada.  

7. IZVEDBA  

Izvedba dogodka je velik zalogaj za organizatorja, zato menimo, da je potrebnih za izpeljavo 

več organizatorjev (Mladi Skupaj Zmoremo želimo izpeljati tudi v praksi, a je za to potrebno 

veliko časa in datum kjer bomo imeli vsi čas tako mi kot ostali sodelujoči ). Dogodek ima sicer 

velik potencial za izvedbo, saj menimo, da bi privabili veliko ljudi, kateri bi pomagali ustvariti 

boljšo prihodnost Mihi.  
 

8. ZAKLJUČEK  

Z našo projektno nalogo smo želeli prispevati k prepoznavnosti Sežane med mladimi, ki bi se 

udeležili dogodka ali ,ki bi za dogodek izvedeli na družabnih omrežjih.  Glavni cilj je promovirati 

dobrodelnost in sočutje med ljudmi, ker ugotavljamo, da je teh vrednot vedno majn. Z 

dogodkom želimo promovirati Kras, povečati turizem in ljudi seznanjati s to prečudovito 

vrednoto - dobrodelnostjo, za katero se skriva mnogo zanimivih zgodb. Sledimo misli: “Dobro 

dejanje izboljša dva svetova - svet tistega, ki je prejel in svet tistega, ki je dal…”. Upamo, 

da bo naš dogodek pritegnil veliko število ljudi in da bomo tako lahko omogočili lepše življenje 

našemu prijatelju. Ljudem želimo pokazati da ni vse v materialnih vrednotah in da si lahko kdaj 

polepšamo življenje že z dobrim delom.  

9.   VIRI  

 Lastni vir pogovori z Blažem Gecom 

Lastni viri: pogovori s klubom NK Tabor 

Lasten vir: pogovor z računovodkinjo ŠC Sežana 

Lasten vir: pogovor z Ano Pangos – Društvo prijateljev Mladine 
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PRILOGA 1 
 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana  

Tel: +386 5 7311 280  

Fax: +386 5 7311 289  

E- pošta: ss.sezana-kosovel@guest.arnes.si  

  

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: MLADI SKUPAJ ZMOREMO 

Avtorji:  

 Marko Furlan; mre.furlan@gmail.com; 4. ET  

 Staša Grmek; grmek.stasa@gmail.com  ; 4. ET  

 Zala Grahor; zalika.grahor@gmail.com; 4. ET      

Mentorica:  

 Maja Prešeren; maja.preseren@gmail.com  

 

POVZETEK  

Smo Marko Furlan, Staša Grmek in Zala Grahor trije dijaki 4.letnika programa ekonomski tehnik 

Šolskega centra Srečka Kosovela Sežana smo se odločili organizirati dogodek, ki bi mlade 

povezal  s športom in zabavo z namenom dobrodelnosti. Dogodek smo poimenovali MLADI 

SKUPAJ ZMOREMO (izhaja iz kratic naših imen MSZ-Marko, Staša, Zala) in delujemo kot 

neformalna organizacija, ki pomaga mladim. Projekt želimo samostojno izvesti v letu, ko  Tabor 

Sežana letos praznuje stoletnico delovanja.   Organizacijskemu odboru za obeležitev prireditve 

smo predlagali, da bi v okviru praznovanja organizirali dogodek za mlade. Organizirati želimo 

turnir v malem nogometu ter koncert po končanem dogodku in tako povezati šport in zabavo 

za namen dobrodelnosti.  

 

Zbrani denar bomo namenili organizaciji Zveza Prijateljev Mladine Slovenija in sicer za pomoč 

poškodovanemu igralcu ekipe NK Tabor. Ideja je bila zasnovana predvsem s stališča, da naš 

prijatelj Miha Hlad, član kluba Nk Tabor potrebuje pomoč pri okrevanju zaradi posledic hude 

prometne nesreče, ki jo je doživel 9.5.2021. Pred nesrečo je bil Miha zelo obetaven nogometaš 

zato bomo na turnirju zbrani denar namenili za njegovo rehabilitacijo. Predviden datum 

dogodka Mladi Skupaj Zmoremo je od 27. 4. 2023 do 29.4. 2023. Med vsakim polčasom se bo 

odvijal zabavni program. Po turnirju bo pogostitev, podelitev simboličnih nagrad in dobrodelni 

koncert.  

Pripravili smo tudi anketo. 

 
Ključne besede:  

 Miha Hlad  

 100-let Nk Tabor 

 Dogodek 

 Dobrodelnost 

 Mali nogomet 

 Koncert 

 Znani Slovenci 

mailto:grmek.stasa@gmail.com
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 Finančna sredstva 

 

   

 

SUMMARY  

We are Marko Furlan, Staša Grmek and Zala Grahor, three students of the 4th year of the 

economic technician program of the School Center Srečko Kosovel Sežana, we decided to 

organize an event that would connect young people with sports and the purpose of charity. We 

called the event YOUTH TOGETHER WE CAN (MSZ-Marko, Staša, Zala) and we act as an 

informal organization that helps young people. We want to carry out the project independently, 

because Tabor Sežana is celebrating its centenary this year. We want to organize a mini-

football tournament and a concert after the event. 

The collected money will be allocated to the organization of the Association of Friends of 

Mladine Slovenija, namely to help an injured player of the NK Tabor team. The idea was 

conceived mainly from the point of view that our friend Miha Hlad, a member of the Nk Tabor 

club, who needs help recovering from the consequences of a serious traffic accident he 

experienced on 9/5/2021. Before the accident, Miha was a very promising soccer player, so 

the money collected at the tournament will be used for his rehabilitation. The planned date of 

the event Mladi Kuzal Zmoremo is 4/27/2023. An entertainment program will take place during 

each half-time. After the tournament, there will be a banquet, awarding of symbolic prizes and 

a charity concert. 

We also prepared a survey. 
 

Key words:  

 Miha Hlad 

 100-year Nk Tabor 

 Event 

 Charity 

 Soccer 

 Concert 

 Well-known Slovenians 

 Financial support 
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PRILOGA 2 

NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI STOJNICI 

Predstavitev projektne naloge MLADI SKUPAJ ZMOREMO 

 

Šolski center Srečka Kosovela Sežana 

Gimnazija in ekonomska šola 

Stjenkova 3, 6210                                                                                      Sežana, 25. 1. 2022  

 

 

Turistična zveza Slovenije 

Naslov 

1000 Ljubljana 

 

 

Predstavitev projektne naloge MLADI SKUPAJ ZMOREMO 

 

Okvirna vsebina in struktura predstavitve: 

 

Z nalogo bomo na turistični tržnici predstavile naš turistični proizvod MLADI SKUPAJ 

ZMOREMO, projekt želimo samostojno izvesti s pomočjo lokalnega kluba NK Tabor, ki letos 

praznuje stoto obletnico igranja nogometa v Sežani. Organizirati želimo turnir v malem 

nogometu ter koncert po končanem dogodku. Zbrani denar bomo namenili organizaciji Zveza 

Prijateljev Mladine Slovenija in sicer za pomoč poškodovanemu igralcu ekipe NK Tabor.  

Imeli bomo svojo stojnico na kateri bomo predstavili svojo idejo. Na stojnici vam bomo ponudili 

značilne lokalne dobrote. Skupaj se bomo zabavali tudi z nagradnimi in interaktivnimi igrami. 

 

Seznam pripomočkov, ki jih potrebujemo : 

- elektrika 

- stoli (4) 

- miza (1) 

 

Število sodelujočih pri predstavitvi 

 

Sodelujoči: 

 

●  na stojnici 3 dijaki: avtorji (Marko Furlan, Staša Grmek, Zala Grahor) 

●  na tekmovanju dijake spremlja mentorica: Maja Prešeren 

 

 Skupno predvideno število sodelujočih: 

● 3 (avtorice) + 1 (mentorica) + 4 (pomoč pri stojnici) 

 pomoč pri stojnici: Manca Milosavljević Batič, Ajla Kunovac, Diana Grmek in Eva Miklavec 
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PRILOGA 3 
 

Seznam sodelujočih dijakov / tekmovalcev 

 

 
ŠC Srečka Kosovela Sežana Marko Furlan 4ET, Štanjel, 2004 

  



   

  

15  

  

PRILOGA 4 

 
Smo dijaki 4. letnika ekonomskega tehnika Šolskega Centra Srečka Kosovela Sežana. Za 

maturitetno nalogo pripravljamo izviren projekt. Delujemo pod imenom MLADI SKUPAJ 

ZMOREMO(Marko, Staša, Zala), kot neformalna organizacija, ki pomaga mladim. Projekt 

želimo samostojno izvesti. Odločili smo se, da ga izvedemo v sklopu praznovanja stote 

obletnice nogometa v Sežani. Organizirati želimo turnir v malem nogometu ter koncert po 

končanem dogodku. Zbrani denar bomo namenili za kritje stroškov terapij, medicinskih 

pripomočkov in druge opreme za poškodovanega člana NK Tabor, ki je doživel hudo prometno 

nesrečo. Predviden datum dobrodelnega dogodka je od 27. 4. 2023 do 29. 4. 2023. Med vsakim 

polčasom se bo odvijal zabavni program. Po turnirju bo pogostitev, podelitev simboličnih 

nagrad in dobrodelni koncert. 

ANALIZA - Grafi 

  

Starost: (n = 171) 

   

Ali igrate nogomet v prostem času? (n = 171) 
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Ali bi se udeležili dobrodelnega turnirja v malem nogometu? (n = 171) 

 

 

Dogodka bi se udeležil/a kot: (n = 166) 
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Na dogodku se bom udeležil/a: (n = 163) 

 

 

 

Koliko ste pripravljeni plačati kot gost za vstopnico ? (n = 140) 

 
 

 

 

Koliko ste pripravljeni plačat za prijavnino ekipe na dogodku? (n = 127) 
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Od 1 do 5 označi koliko si želiš videti naslednje znane osebnosti?  (1 

najmanj, 5 največ) (n = 136) 

     

Kakšne aktivnosti želite, da so organizirane v prostem času? (n = 135) 

Kateri je najbolj optimalen datum za prireditev dogodka? (n = 136) 
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Katere glasbenike nam priporočate, da se udeležijo koncerta? (Označi od 1 do 5 

- 1 je najmanj, 5 je največ) (n = 139) 

 

 

V naši anketi je bilo anketiranih največ ljudi starih med 15 in 24 let najmanj pa med 35 in 44 let. 

Ugotovili smo, da večina ljudi ne igra nogometa v prostem času, ampak kljub temu bi se veliko 

ljudi rado udeležilo našega dogodka. Več ljudi bi si turnir samo ogledalo, nekateri pa bi se tudi 

radi borili za prva mesta na tekmovanju.  

Največ oseb bi si ogledalo koncert in tekme, nekaj manj pa bi se udeležilo samo koncerta. 

Najraje bi si ogledali glasbenike (Joker out in drugo), športnike ter stand up nastope. Povprečna 

cena vstopnic je 9,50 EUR, prijavnine tekmovalnih ekip pa 80,9 EUR. 

Datum 27.4. 2023 največ osebam ustreza. 
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PRILOGA 5: Trženje na družabnih omrežjih 

        

 


