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1 PREDSTAVITEV IZBRANE TEME IN STRUKTURA NALOGE  
1.1 Uvod 
Rek Zdrav duh v zdravem telesu je postal še posebej aktualen v postkoronskem času. Športna stroka in 
zdravniki ugotavljajo, da so v tem času motorične sposobnosti otrok in mladostnikov zelo upadle. Zato 
je zelo pomembno spodbujanje mladih k redni aktivnosti, tako da postane to stalnica v njihovem 
življenju. V naši nalogi bomo predstavile možnosti, kako se lahko mladi v okviru tradicionalnega teka 
Kralja Matjaža gibajo in rekreirajo, ob  tem pa se še zabavajo in družijo, hkrati pa lahko izkoristijo 
čudovito naravo in kulturno-zgodovinske znamenitosti, ki jih ponuja Črna na Koroškem. 

1.2 Namen 
Namen naše naloge je dopolnitev tradicionalne športne prireditve Maraton Kralja Matjaža v Črni na 
Koroškem s športnimi in zabavnimi aktivnostmi, namenjenimi mladim obiskovalcem in udeležencem. 
Maraton je organiziran v okviru Turističnega tedna Črne na Koroškem v mesecu avgustu. Na žalost je 
zanimanje in udeležba na tem maratonu z leti upadla (organizacija številnih maratonov doma in v tujini, 
K24 Ultra trail v Črni na Koroškem), zato bomo predlagali njegovo popestritev z našimi idejami, ki jih 
bomo v nalogi natančneje predstavile in s tem povečale zanimanje za obisk.  

1.3 Maraton Kralja Matjaža – Memorial Mirana Časa  
Maraton kralja Matjaža organizirata Občina Črna na Koroškem in Športna zveza Črna na Koroškem. 
Tekaška prireditev poteka v Turističnem tednu meseca avgusta in bo letos organizirana že 41. leto 
zapored. Tekači  se pomerijo v teku v šestih kategorijah. V okolici Črne na Koroškem tako tečejo na 
pol- -maratonski razdalji  (21 km). Trasa poteka po lokalnih in regionalni cesti do Žerjava in Jazbine ter 
nazaj do stadiona. Drugi tek je na deset kilometrov (poteka na isti trasi, a na ustrezno krajši razdalji), 
udeleženci pa lahko tečejo tudi na krajše razdalje. Starostne omejitve so pri prijavah na tek za mlajše, ki 
se pomerijo v teku na tri kilometre ter na 800 in 400 metrov. Posebna kategorija je tudi družinski tek na 
1200 metrov. Maraton kralja Matjaža je v svoji 40-letni zgodovini enkrat imel tudi 42-kilometrsko traso 
okoli gore Pece, tako da je del poti potekal po Avstriji. Od leta 2015 ima prireditev dodan podnaslov v 
spomin na pokojnega pobudnika maratona - Memorial Mirana Časa. Posvečena je pokojnemu gozdarju 
in zagrizenemu športniku Miranu Času, ki je sodeloval pri mnogih dogodkih. (STA, 13. 8. 2022) . 

1.4 Črna na Koroškem  
Črna na Koroškem je ena bolj hribovitih koroških občin v Mežiški dolini. Čeprav po številu prebivalcev 
ena manjših, je po površini največja občina na Koroškem, kar pomeni, da  je redko poseljena (ima okoli 
3300 prebivalcev). Občina ima devet zaselkov, ki so Bistra, Črna na Koroškem, Javorje, Jazbina, 
Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca, Topla ter Žerjav. Središče občine je Črna na Koroškem. Občina se 
je v zadnjih letih turistično dobro razvila. Ima mnogo naravnih in kulturnih znamenitosti. Najbolj znane 
naravne znamenitosti so Najevska lipa, Krajinski park Topla in Bistra, Božičev in Rozmanov slap ter 
Peca, v kateri še danes po legendi počiva Kralj Matjaž. V Črni se nahaja smučišče, na katerem so svoje 
prve zavoje naredili znani črnjanski smučarji. Poleg tega  mesto ponuja kar nekaj kulturnih znamenitosti. 
V spomin na številne olimpijce iz Črne je v centru odprta razstava Olimpijci iz Črne na Koroškem, v 
bližini pa se nahaja tudi  Etnološki muzej. V TIC Topla je čebelarski muzej, v starem rovu v Heleni pa 
muzej rudarstva. Najbolj atraktivna znamenitost pa je pred kratkim odprt Olimpline, ki je v občino 
pritegnil mnogo adrenalina željnih obiskovalcev (Občina Črna na Koroškem 2022, TIC Črna na 
Koroškem 2022).  
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1.5 Hipoteze in cilji 
Na začetku našega dela smo si postavile dve hipotezi in več ciljev. Naši hipotezi se glasita: 

1. Mladi iz Slovenije in širše okolice se radi udeležujejo športnih aktivnosti in  zabavnih iger.  
2. Tradicionalna športna prireditev Maraton Kralja Matjaža – Memorial Mirana Časa, bi s ponudbo 

dodatnih športnih aktivnosti in iger postala zanimivejša za obiskovalce in tako znova oživela.  
 

Kot smo omenile, smo si postavile tudi več ciljev, ki jih želimo z realizacijo ideje doseči:  
1. Povečati obisk in udeležbo na prireditvi Maraton Kralja Matjaža – Memorial Mirana Časa. 
2. Povečati zanimanje mladih za obisk Črne na Koroškem in jim tudi skozi športno-zabavno 

ponudbo predstaviti znamenitosti in zanimivosti Črne na Koroškem.  
3. Spodbuditi mlade obiskovalce k rednemu izvajanju telesnih aktivnosti.  

2 RAZISKOVALNI DEL  
2.1 Analiza ankete  
Z namenom, da ugotovimo, koliko mladih bi se dejansko udeležilo naših planiranih aktivnosti, smo 
pripravile anketo z osmimi vprašanji in jo v času od 14. 11. do 23. 11. 2022 objavile na družabnih 
omrežjih (Facebook, Instagram, Snapchat). Dobile smo 175 odgovorov, katerih analizo povzemamo v 
nadaljevanju.  

Največ vprašanih bi se udeležilo nočne zabave (75 %). Presenetil nas je odgovor, da bi se slaba polovica 
udeležila nočnega teka v barvah (45 %), zanimivo pa je tudi, da sta skoraj četrtini vprašanih interesantna 
odbojkarski turnir in orientacijsko-pustolovski pohod. Slaba polovica vprašanih (47 %) je stalno športno 
aktivnih, 41 % pa le občasno. Le 12 % vprašanih pa se v prostem času ne giblje. Z našimi aktivnostmi 
bomo poskušale tudi tiste, ki se ne gibljejo ali to počnejo le občasno, navdihniti za redno rekreacijo. 
Ugotovile smo, da je po mnenju anketirancev naš projekt inovativen, saj kar 77 % vprašanih še ni 
zasledilo podobnega dogodka. Dve tretjini vprašanih bi se aktivnosti udeležilo s prijatelji (67 %), ostali 
bi prišli s partnerjem ali z družino. Skoraj enako vprašanih se zanima za elektronsko in balkansko glasbo,  
38 % pa jih zelo rado posluša in uživa v rock glasbi. Kot smo predvidevali, so žepi mladih plitvi, tako 
bi jih bila večina pripravljena plačati za tak dogodek 20 €. Nekaj (12 %) bi prispevali 25 ali 30 €.  Tri 
četrtine vprašanih bi z  veseljem prenočilo v predlaganem šotorjenju na stadionu. Ostalim pa bi lahko 
ponudili prenočitve na bližnjih prenočitvenih zmogljivostih v občini in okolici.  

2.2 Analiza intervjuja z županjo Črne na Koroškem, gospo Romano Lesjak 
Intervju z županjo smo opravili v sredo, 23. 11. 2022, preko video povezave. Dobili smo zanimive 
odgovore, ki so nam pomagali pri oblikovanju te naloge. Prav tako je gospa županja pokazala velik 
interes za dejansko izvedbo naših predlogov in vso potrebno pomoč pri izdelavi in predstavitvi te naloge. 

V letu 2023 bo turistični teden, ki ga bo organizirala  Občina Črna na Koroškem, in v sklopu katerega 
bo že 41. tradicionalna prireditev Maraton Kralja Matjaža, potekal od 12. 8. do 20. 8. Maraton Kralja 
Matjaža se že tradicionalno začne s štartom ob 17.00 in traja do okoli 20.30. Vedno poteka na soboto, 
zato bo v letu 2023 ta dan 12. 8. Takoj po končanem teku sledi razglasitev rezultatov in hkrati podelitev 
nagrad. Istočasno pa poteka tudi razglasitev Naj športnika Občine Črna na Koroškem. Gospa županja je 
povedala, da se je včasih tega dogodka udeležilo tudi do 500 ljudi, s pojavom velikega števila maratonov 
po Sloveniji in širše pa je število udeležencev v zadnjih letih padlo na okoli 150. Prijava udeležencev 
na to športno prireditev je možna preko spletne strani TIC-a Črna na Koroškem in na kraju samem. 
Prijavnina znaša 10 do 12 €, odvisno od teka, ki se ga želijo udeležiti. V ceni je vključena spominska 
majica, prigrizki in pijača. Povprečna starost tekmovalcev je okoli 30 let. Gospa županja pa je povedala, 
da je bil lani najstarejši tekmovalec star 70 let, najmlajši pa le 3 leta. Na prireditvi za varnost udeležencev 
dobro poskrbijo prostovoljno gasilsko društvo, reševalna postaja in prostovoljci. V času teka so lokalne 
in regionalna cesta zaprte. Prireditev poleg tekov ne zajema nobenih dodatnih aktivnosti za mlade. Po 
teku je organiziran tudi glasbeni dogodek na ploščadi pred kulturnim domom, prav tako pa je 
poskrbljeno tudi za ljubitelje kulinarike.  Za promocijo dogodka in na dogodku samem uporabljajo 
poseben logotip. Občina letno za ta dogodek iz svojega proračuna prispeva okoli 10 000 €. Sponzorji, 
ki jih je žal vedno manj, pa prispevajo predvsem praktične nagrade za udeležence. Gospa županja je 
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glede na našo idejo o šotorjenju predlagala, da bi se šotori postavili na smučišču ali pa pri taborniški 
koči v Žerjavu, ki ima na voljo tudi kar nekaj postelj. Za udeležence bi bilo to bivanje brezplačno.  

Iz analize odgovorov ankete lahko potrdimo našo prvo postavljeno hipotezo, da se mladi radi 
udeležujejo športnih aktivnosti ter zabavnih iger. Hkrati pa lahko potrdimo tudi drugo trditev, saj bi s 
številčnejšim prihodom mladih na predlagane dogodke ob tradicionalnem Maratonu Kralja Matjaža le- 
-ta ponovno zaživel. Drugo hipotezo pa  lahko potrdimo  še z odgovori, ki nam jih je prijazno podala 
gospa županja Občine Črna na Koroškem.  

3 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PRODUKTA  
3.1 Umestitev ideje v prostor in čas 
Koroška, po velikosti in številu prebivalcev tretja najmanjša slovenska statistična regija (SURS), se 
lahko pohvali z marsičim. Danes se na srečo v različnih medijih pogosto omenja kot rojstni kraj 
vrhunskih športnikov, področje »borcev« za tretjo razvojno os (iniciativa »Hočmo cesto«), center 
dogodka Gradovi kralja Matjaža, ima muzej Podzemlje Pece in številne zgodovinske kraje … Občina 
Črna na Koroškem je po številu prebivalcev med manjšimi občinami (po podatkih SURS-a je na 35. 
mestu), po uspehih, ki so jih in jih še dosegajo njeni prebivalci  ter  v idejah za  razvijanje outdoor 
turizma pa presega ta okvir majhnosti. Z opravljenim raziskovalnim delom smo postavljeni  hipotezi 
potrdile in na tej osnovi pripravile po našem mnenju zanimiv športno-turistični dogodek, ki naj 
tradicionalno prireditev Maraton Kralja Matjaža  ponovno oživi in privabi večje število udeležencev ter 
gledalcev. Tako predstavlja tradicionalna  športna prireditev odlično priložnost, da se z različnimi 
športno- rekreativnimi in zabavnimi vsebinami, ki jih bomo predstavile v nadaljevanju, pritegne mlade 
h gibanju.  

3.2 Opis ideje  
S predstavljeno  idejo športno-turističnega produkta, imenovanega ''Grati fit s Kraljem Matjažem'', smo 
želele  tradicionalni dogodek Maraton Kralja Matjaža - Memorial Mirana Časa  popestriti z dodatnimi 
športno-zabavnimi vsebinami in ga tako narediti zanimivejšega za udeležence maratona  in njegove 
obiskovalce. Ob vseh teh dejavnostih bodo udeleženci in obiskovalci lahko po lastni želji  obiskali 
muzeje v Črni na Koroškem ter s kolesi ali kajaki doživeli  Podzemlje Pece. Seveda pa ne bo manjkalo 
stojnic s kulinariko, kjer bomo predlagali, da se ponudba popestri z jedmi za vegetarijance in predvsem 
tipičnimi črnjanskimi jedmi, vse postreženo v naravi prijazni posodi. V nalogi smo predlagale naslednje 
športno-zabavne vsebine, ki jih bomo v nadaljevanju natančneje opisale:  

 iskanje zakladov v kraljestvu Kralja Matjaža, 
 nočni tek barv po centru Črne na Koroškem, 
 vodena vadba,  
 odbojkarski turnir s prisotnostjo znanega koroškega odbojkarja (Klemen Čebulj ali Tine 

Urnaut), 
 Skyrace Kralja Matjaža, 
 Kralj Matjaž rešuje Alenčico. 

Komu je namenjeno? Športno rekreativna prireditev je namenjena mladim (15 do 30 let), ki se 
udeležujejo katerega izmed tekov na prireditvi Maraton Kralja Matjaža ali pa so prisotni le kot gledalci. 
Kje? Dvodnevni dogodek bo potekal v centru kraja Črna na Koroškem, na stadionu v Pristavi, na 
odbojkarskem igrišču ob stadionu, na smučišču Črna na Koroškem in okoliških hribih (Koprivna, Bistra, 
Najevska lipa).              

Kdaj?  Prireditev bo tradicionalno potekala v okviru turističnega tedna, ki ga organizira Občina Črna 
na Koroškem, v letu 2023 bo to od 12. do 20. avgusta 2023. Maraton s predlaganimi novostmi pa bi ta 
dogodek otvoril v soboto, 12. 8. 2023.         

Kako? Ob sestavljanju programa smo razmišljale, kako bi se lahko povezali z določenimi organizatorji 
in  izvajalci vsebin, ki bi pripomogli pri konkretni izpeljavi dvodnevno športno-turističnega  programa. 
Sestavljale smo ga v smeri, da bi tradicionalen športni dogodek postal ponovno zanimiv in privlačen, 
saj smo poskušale izboljšati ponudbo na področju športno-rekreativnih dejavnosti, animacij, zabave  in 
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kulinarike ter tako  privabiti več mladih, željnih gibanja in druženja. K sodelovanju bi povabili tudi 
domače obrtnike, turistične kmetije,  muzeje  in ponudnike hrane, s čimer bi povečali svojo 
prepoznavnost in prepoznavnost kraja. Tako kot že sedaj bi v  organizacijo  vključili prostovoljno  
gasilsko društvo,   prostovoljce – domačine  in se povezali s srednjimi šolami na Koroškem, katerih  
zainteresirani dijaki bi lahko pristopili k izvedbi programa kot prostovoljci  (tako bi se jim ure 
sodelovanja  priznale v okviru prostih izbirnih vsebin). Za varovanje bi skrbela varnostna služba Sintal 
in reševalci Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Organizacijo dogodka bi tako kot sedaj prevzela 
Občina Črna na Kroškem in Športna zveza Črna na Koroškem. Udeleženci bi se lahko prijavili na 
omenjeno prireditev preko spletne strani  ali telefonsko na TIC Črna na Koroškem od 15. aprila do 30. 
julija in na kraju dogodka samem.  

3.3 Časovnica  dogodka 
Na planiran dan prireditve se bodo udeleženci zglasili pri organizatorju (v prostorih TIC-a Črna), kjer 
bodo le-ti preverili prijavo in plačilo (možna tudi na kraju samem), se evidentirali in  prejeli zapestnico 
udeleženca ter prevzeli paket, kjer bo vsak dobil spominsko majico, vodo in  energijsko ploščico. Že pri 
prijavi bodo morali udeleženci označiti, katerih aktivnosti se bodo udeležili (posebej bi določili 5-
članske ekipe za odbojkarski turnir in pare za aktivnost Kralj Matjaž rešuje Alenčico), tako da bo 
organizator lažje in bolje pripravil vse potrebne organizacijske aktivnosti. Tisti, ki se bodo udeležili 
tekov,  organiziranih v okviru Maratona Kralja Matjaža, pa bodo prejeli  tudi štartno številko. Vsi  
prijavljeni  udeleženci se bodo lahko udeležili  vseh organiziranih aktivnostih v času Maratona Kralja 
Matjaža in se tako potegovali za doseganje dobrih športnih in osebnih dosežkov, praktičnih nagrad in se 
ob tem dva dni  rekreirali, zabavali  in družili. Da pa bosta dneva vsebinsko in aktivno polna,  bo Občina 
Črna na Koroškem imela ta dva dni muzeje v kraju odprte ves dan (popusti  vstopnic  za mladino), mladi 
obiskovalci se bodo lahko po promocijski ceni  spustili po Olimplinu in tako dodatno sprostili adrenalin. 
Lahko pa si bodo aktivno, s kolesi ali kajaki, ogledali Podzemlje Pece   (na željo obiskovalcev bo 
organizator pripravil cenovno ugodne prevoze s kombiji do Muzeja podzemlja Pece, v bližnjo Mežico 
ali pa bodo odšli z lastnim prevozom). Aktivnosti bodo potekale v skladu s časovnico (predstavljeno 
spodaj), ki bo objavljena na spletni strani občine in vseh družabnih omrežjih ter v fizični obliki v centru 
kraja  in na stadionu. Obiskovalci bodo vse  potrebne informacije dobili tudi pri prostovoljcih, ki bodo 
pomagali organizirati prireditev in se bodo nahajali na vseh mestih posameznih aktivnosti in v kraju 
samem. Zvečer bo organizirana tudi zabava za mlade (na odru pred kulturnim domom), obiskovalci pa 
bodo lahko uživali v ponudbi raznovrstne hrane.  Po prenočevanju (za brezplačno taborjenje pri 
taborniški koči v Žerjavu se bodo udeleženci  morali prijaviti že  pri predhodnih prijavah na dogodek 
ali pa si bodo sami predhodno rezervirali druge vrste prenočišča, ki so objavljena na spletni strani 
občine) bo sledil še drugi dan rekreativno-zabavnih aktivnosti. 

Tabela 1: Časovnica 

Sobota, 12. 8. 2023  
Individualni prihodi obiskovalcev in tekmovalcev ter zbor na stadionu v Pristavi. 

Pregled prijav in razdelitev zapestnic, za parkiranje avtomobilov bo poskrbel 
organizator. 

9.00 – 10.00  

Orientacijski pohod – Iskanje zakladov v kraljestvu Kralja Matjaža (obiskovalci se po 
lastni želji udeležijo pohoda v predvidenem časovnem okvirju). 

10.00 – 16.00 

Vodena vadba za obiskovalce pod vodstvom vplivneža Denisa Porčič (vodena vadba, 
namenjena obiskovalcem, ki želijo svoje telo razgibati).  

15.00 – 16.00 

Vodeno ogrevanje za tekmovalce (po želji tekmovalcev maratona). 16.10 – 16.40 

Maraton Kralja Matjaža 
21 km, 10 km, 3 km, 800 m, 400 m.  

17.00 – 20.30 

Razglasitev rezultatov maratona na odru pred kulturnim domom.  20.30 – 21.00  

Nočni tek barv po centru Črne na Koroškem. 21.30 – 22.00 

Zabava pred kulturnim domom z DJ-jem in glasbeno skupino, ponudba hrane in 
pijače, primerne tudi  za vegetarijance (beetbox), ponudba tradicionalnih jedi na 

stojnicah.  
22.00 – 4.00 
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Nočitev (taborjenje pri taborniški koči v Žerjavu ali pa si obiskovalci sami predhodno 
rezervirajo druge vrste prenočišča, ki so objavljena na spletni strani občine). 

 

Nedelja, 13. 8. 2023  

Kralj Matjaž rešuje Alenčico (tekmovanje parov pri premagovanju postavljenih ovir). 11.00 – 12.00  

Odbojkarski turnir in druženje z znanim odbojkarjem.  13.00 – 16.00 

SkyRace Kralja Matjaža na smučišču v Črni na Koroškem.  16.00 – 17.00  

Razglasitev rezultatov na odru pred kulturnim domom 17.15 – 17.45  

Odhod domov. 18.00  

3.4 Opis predlaganih športnih aktivnosti  
3.4.1 Vodena vadba  
Vodeno vadbo bo po naših zamislih vodil znan vplivnež Denis Porčič - Chorchyp, ki ima na platformi 
Instagram veliko število sledilcev. Poleg osebnega trenerstva ima tudi svoj klub borilnih veščin Samurai.  
Za izvedbo vodene vadbe bomo potrebovali manjši oder (postavi ga organizator) in ozvočenje, na 
katerem bo gospod Denis vodil vadbo. Oder bo postavljen ob  stadionu, saj je tam dovolj prostora za 
vse obiskovalce maratona.  
Ob 15.00 bo začel z vodeno vadbo za obiskovalce. Predstavil  bo vaje za spodnji del trupa ter za trebušne 
mišice. Vsako vajo bo pokazal počasi in zraven pojasnil, na kaj morajo biti obiskovalci pozorni, da vaje 
ne bi izvajali narobe. Vaje bi se izvajale samo z lastno težo, da ne bi bile pretežke za vse udeležence 
dogodka. Pri izvedbah vaj bi potrebovali samo podlogo za izvedbo vaj (predstavljeno že v vabilu; v 
primeru, da je obiskovalci nimajo, si jo lahko sposodijo pri organizatorju). Vodena vadba bo trajala 
približno eno uro. Po končani vadbi bo gospod Denis še naredil umirjanje. Pokazal bo vaje za raztezanje 
in dihalne vaje za umiritev telesa in srčnega utripa.  
Nato bo vodil še ogrevanje za tekmovalce maratona - pokazal bo vaje za raztezanje in intenzivne vaje 
dviga srčnega utripa. Po končani vadbi  se bo gospod Denis še podružil z obiskovalci, s tem pa bo vadba 
uradno zaključena. 
Sodelavci:   gospod Porčič in njegova ekipa. 
Potrebni rekviziti in oprema: oder, ozvočenje ter podloge za vadbo. 
Dovoljenja: potrebno je dovoljenje  občine za uporabo stadiona. 
Varovanje: potrebno je varovanje  varnostne in reševalne službe.  

3.4.2 Nočni tek barv  
Ker omenjena dvodnevna  prireditev poteka v poletnem času (vročina), smo se domislile ideje, da bomo 
tudi zvečer organizirale aktivnost za obiskovalce. Ker so naša ciljna skupina mladi, za katere je znano, 
da radi ''žurajo'' in imajo vedno veliko energije, smo v dogodek vključile Nočni tek barv. Inspiracijo 
smo dobile od znanega “Tuševega teka barv”, ki poteka vsako leto v Ljubljani. Celotna pot je dolga 2,2 
kilometra, kar pomeni približno 10-15 minut teka ali hoje (zemljevid proge je v prilogi). Proga bo 
primerno urejena in osvetljena. Udeleženci bodo dobili barvne krede za kožo, s katerimi se bodo pred  
tekom pobarvali, na glavi pa bodo nosili svetilke. Tek bo barvit in razigran, spremljala ga bo glasba. S 
tem tekom želimo spodbujati mlade in jim pokazati, da je rekreacija lahko tudi zabavna.  
Kje? Tek bo potekal od centra Črne na Koroškem do Pristave po lokalnih cestah, saj bodo le-te zaprte. 
Zbor bo na startu, v centru Črne na Koroškem, pred TIC-om. Območje je v celoti razsvetljeno z javno 
razsvetljavo.  
Kdaj? Dejavnost se bo izvajala v soboto zvečer, od 21.30 do 22.00.   
Sodelavci: Štarter, prostovoljci. 
Potrebni rekviziti: Že v razpisu bo objavljeno, da se bodo udeleženci tega teka morali pobarvati z 
barvnimi kredami za kožo, ki jih bodo dobili pred štartom. Za varnost pa je obvezno tudi nošenje 
naglavnih svetilk.  
Dovoljenja: Za našo aktivnost niso potrebna nobena dovoljenja.  
Varovanje: Na licu mesta bodo reševalci in varnostna služba. Ob progi bodo stali prostovoljci in 
usmerjali tekače. 



 

6 
 

3.4.3 Kralj Matjaž rešuje Alenčico 
Zabavno  rekreativna ideja je namenjena parom, kjer moški z žensko na hrbtu tekmujejo, kdo bo v 
najkrajšem času premagal  ovire na določeni poti.  
Igra z imenom Kralj Matjaž rešuje Alenčico je tekma fantov, moških  in njihovih spretnosti.  
Kdaj? Po predlagani časovnici bo igra potekala v nedeljo ob 10.00. 
Kje? Na stadionu v Pristavi. Dolžina proge je 150 metrov. 
Kako? Par mora čim hitreje premagati  dolžino proge, kjer bodo postavljene tri ovire: 
slalom med stožci, preskakovanje  okvirjev švedske skrinje in hoja ali tek po vodoravno položeni leseni 
lestvi na travo, kjer mora tekmovalec stopiti v vsak prazen prostor.  Ženska mora ves čas ostati na hrbtu 
moškega. Pogoji za sodelovanje? Sodelujoči morajo biti starejši od 18 let. Na progi tečeta po dva 
tekmovalca hkrati. Zmagovalec je tisti, ki ovire premaga v najkrajšem času. Za nagrado dobi praktično 
darilo, ki ga priskrbi organizator s pomočjo sponzorjev. 
Materialni pogoji? Ovire, ki jih priskrbi organizator (sposodi iz šolske telovadnice). 
Varnost? Udeleženci sami poskrbijo za varnost (ženske lahko nosijo čelade), ves čas so prisotni tudi 
reševalci in varnostna služba. 
Sodelavci? Štarter in časomerilec, pomočniki pri popravljanju ovir. 
3.4.4 Sky race Kralja Matjaža  
Da bi popestrili našo športno ponudbo, smo dobili idejo o teku z ovirami (sky race). Ideja se nam zdi 
zanimiva, saj ponuja zabavo, tekmovalnost, za udeležbo pa sta potrebna še  kanček spretnosti in moči. 
Dogodek je podoben Spartan Race, ki je potekal v Kranjski Gori in teku Red Bull, ki je potekal v Planici. 
Naš tek z ovirami bi se imenoval po Kralju Matjažu - Sky race Kralja Matjaža.   
Komu je namenjen? Namenjen je vsem mladim, ki si želijo odkriti svoje športne zmožnosti, se dokazati 
v premagovanju ovir ter vsem tistim, ki imajo v sebi kanček tekmovalnosti.  
Kje? Aktivnost bo potekala na smučišču v Črni na Koroškem, po delu proge, označene s črno 
težavnostno stopnjo (strmo pobočje). 
Kdaj? Tek bi se odvijal v nedeljo popoldne, od 16.00 do 17.00.    
Rekviziti? Na smučišče bomo postavili lesene ovire (spodbujamo trajnostni turizem, ovire se lahko 
kasneje uporabijo za druge namene), ki jih bomo dobili   pri lokalnih obrtnikih. Prva ovira bo napeta  
mreža, pod katero se bodo morali tekmovalci plaziti.  Proga bo dolga 150 metrov. 
Število rekvizitov? Približno 120 hlodov (razmak med njimi približno 2 m), v vsaki vrsti bi stali 3 hlodi 
dolžine 4 metrov, debelina okrog 5 do 8 cm. Zraven teh rekvizitov bi potrebovali še lesene ali železne 
količke, s katerimi bi hlode pritrdile v zemljo.  
Potrebovali bomo tudi mrežo, ki  bo dolga 15 m in široka 10 m, za njeno postavitev pa  še 20 sedemdeset 
centimetrov dolgih lesenih količkov, da bo možno  mrežo namestiti nanje, in seveda vezice.  
Potek aktivnosti? Na progi bo lahko naenkrat tekmovalo 10 tekmovalcev, ki bodo morali v najkrajšem 
možnem času premagati določeno razdaljo z  ovirami. Start bo na položnejšem delu smučišča, kjer bodo 
najprej 30 metrov tekli, se nato 10 metrov plazili pod mrežo in nato zadnjih 100 metrov skušali 
premagati strmino čez postavljene talne ovire. Tekmovalci bodo razvrščeni po spolu in starosti (16-20 
let, 20-30 let).  
Dovoljenja? Za izvedbo naše aktivnosti oziroma postavitev naših lesenih ovir na smučišče bi 
potrebovali  dovoljenja občine.  
Varovanja? Ob smučišču se bodo nahajali reševalci, predstavniki prostovoljnega gasilskega društva in 
varovalna služba. 
Sodelavci? Starter, merilec časa.  
Razglasitev zmagovalcev ? Razglasitev najboljših udeležencev bo potekala ob koncu tekmovanja na 
smučišču. Najboljši prejmejo praktične nagrade.    

3.4.5 Odbojkarski turnir z znanim odbojkarjem 
Ena izmed zamisli za popestritev dogodka je, da bi na črnjanskem stadionu potekal odbojkarski turnir z 
znanim slovenskim odbojkarjem (trenutno nam  Korošca g. Tine Urnaut in  g. Klemen Čebulj še nista 
odgovorila na našo ponudbo, vendar  smo se odločili, da počakamo na njun odgovor za sodelovanje; za 
pomoč pri sodelovanju na turnirju je pripravljena posredovati tudi gospa županja). Ta  bo sodelujočim  
s svojim  vrhunskim znanjem predstavil elemente tega zanimivega  športa, mladi pa bi se z njim lahko 
posvetovali o tehniki igre, se seveda zabavali in kaj novega naučili.  
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Potek aktivnosti? Turnir bo potekal tako, da se bodo obiskovalci razdelili v skupine (že pri prijavi na 
dogodek) po pet oseb in se  med seboj pomerili. Igra bo imela dva niza po 25 točk, v primeru izenačenja 
pa  bi odigrali še en niz do 15 točk (delegiran sistem z izpadanjem ekip). 
Komu je namenjen? Mladim, ki se zanimajo za igro odbojke in se radi rekreirajo, so tekmovalni in 
motivirani za igro. 
Kje? Turnir bo potekal na črnjanskem stadionu NK Peca, na odbojkarskem igrišču.         
Kdaj? V nedeljo od 13. do 16. ure.  
Dovoljenja? Dovoljenje uporabe stadiona NK Peca. 
Rekviziti? Za to aktivnost bomo potrebovali odbojkarsko mrežo in odbojkarske žoge. 
Sodelavci? Sodniki, znan slovenski odbojkar.  
3.4.6 Orientacijski pohod – Iskanje zakladov v kraljestvu Kralja Matjaža  
V soboto dopoldan od 10.00 naprej bomo za gledalce in udeležence pripravili tudi orientacijsko- 
pustolovski pohod, imenovan Iskanje zakladov v kraljestvu Kralja Matjaža. Namen tega pohoda je, da 
se udeleženci rekreirajo v naravi po predvideni trasi, hkrati pa  spoznavajo   kulturne  in naravne 
posebnosti tega območja. 
Ob poti bodo postavljene orientacijske točke. Na vsaki orientacijski točki bodo udeleženci našli QR-
kodo (pripravljene in objavljene v prilogi), ki jo bodo lahko s pametnim telefonom odprli, si ogledali 
video in se nato odpravili  do naslednje točke (potek proge je v prilogi). Da bo pohod potekal uspešno, 
bomo  na začetku vsakemu posamezniku dali zemljevid območja. 
Komu je namenjeno? Vsem mladim, mladim družinam, udeležencem in gledalcem dogodka, ki se 
želijo sprehoditi po prečudoviti naravi Črne na Koroškem in ob tem spoznati nekaj več o Kralju Matjažu 
ter posebnostih naravnega in kulturnega okolja.  
Kje? Od stadiona na Pristavi po gozdnih cestah do Najevske lipe in do centra Črne (glej sliko zemljevida 
v prilogi). 
Potek aktivnosti? Krožna pot se bo začela na stadionu v Pristavi. Že na  startu bodo lahko obiskovalci 
pričeli s spoznavanjem zanimivosti s prvo QR-kodo.  Nato bo tekmovalce pot vodila do naravnega parka 
ob Bistri. Tam jih bo na že obstoječih objektih, ki se nahajajo v parku (klopca, energetski kamen, hotel 
za žuželke) čakala druga QR-koda, ki jih bo pripeljala do naslednje točke. Tekmovalci bodo po 
označenih gozdnih in planinskih poteh nadaljevali pohod do Najevske lipe, kjer jih čaka naslednja 
postaja. Nato bodo po drugem delu  poti hodili nazaj proti centru Črne, na Ludranskem vrhu pa  jih bo 
čakala še četrta QR-točka, ki jih bo pripeljala do cilja, kjer bo postavljena še zadnja koda, ki jih bo 
spodbudila k obisku muzeja olimpijcev. Pot bo dolga 10,5 km, ocenjen čas trajanja poti je do tri ure.  
Kdaj? V skladu s časovnico, z začetkom ob 10.00 in zaključkom ob 16.00, obiskovalci se lahko 
kadarkoli v tem času podajo na pot.  
Sodelavci? Prostovoljci ob progi. 
Potrebni rekviziti? Natisnjen zemljevid, zastavice ali označbe z logotipom, QR-kode; obiskovalci 
morajo imeti pametne telefone. 
Dovoljenja? Od občine Črna na Koroškem bomo potrebovali dovoljenje za postavitev QR-kod in 
uporabo stadiona ter lokalnih cest.  
Varovanje? Na enem delu poti bodo ceste zaprte, preostali del poti pa poteka po zelo  redko prevoznih 
gozdnih cestah, označenih s planinskimi simboli in dodatno z znaki Kralja Matjaža. Za varnost bodo 
poskrbeli prostovoljci, Prostovoljno gasilsko društvo Črna na Koroškem, reševalna ekipa in varnostna 
služba.  

3.5 KALKULACIJA  
Organizacija take prireditve predstavlja velik organizacijski in finančni zalogaj, še posebej za manjše 
občine, kot je Črna na Koroškem. Vsebina dogajanja je pestra, lokacije so številne, tako da vseh 
stroškov, ki so povezani z dogodkom, ne moremo natančno določiti, lahko jih samo predvidimo. 
Nekaterih stroškov ne moremo porazdeliti na posamezne pripravljene aktivnosti, saj nastajajo za več 
aktivnosti hkrati v okviru organiziranega  turističnega tedna: stroški postavitve odra, ozvočenje, glasbeni 
gostje, postavitev in pospravljanje stojnic za celoten teden, stroški čiščenja, stroški oglaševanja, stroški 
dovoljenj, stroški prijave dogodka, stroški za tiskanje biltenov in drugih publikacij, organizacija 
dogodka. 
Ocenjujemo, da bi bili stroški organizacije predlaganega produkta  visoki. Po besedah županje Občine 
Črna na Koroškem že sedaj prispevajo za izvedbo Maratona denar (10.000 €) iz proračuna,  vključujejo 
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tudi sredstva sponzorjev, na srečo pa sodeluje veliko prostovoljcev, tako da je prijavnina na dogodek 
zelo ugodna in spodbudna za tekmovalce. Menimo, da takšen dogodek ne sme biti dolgoročno le strošek 
občine, ampak mora prerasti v športno-turistični dogodek, ki občini in širši skupnosti (dolgoročno) 
prinaša prepoznavnost in seveda direktne in indirektne prihodke. V nadaljevanju smo skušali čim bolj 
realno poiskati stroške, ki bi nastali z organizacijo dogodka, in oblikovali ceno za sodelovanje na njem.  

Strošek Strošek v celoti Cena na udeleženca (pri 
100 udeležencih)  

Cena na udeleženca (pri 
200 in več udeležencih) 

Vodena vadba  300 € 3 € 1,5 € 
Promocijske  majice  598 € (100 kos) 

1098 (200 kos) 
5,98 € (4,90 + DDV 22 %) 5,49 (4,50 + DDV 22 %) 

Promocija v Koroških 
novicah 

640,5 € (525 + 22 % 
DDV) 

6,4 € 3,20 € 

Mreža za sky race 339,16 (278 + 22 % 
DDV) 

3,4 € 1,70 € 

Varovanje družbe Sintal 370,88 (304 + 22 % 
DDV ) x 3 

varnostniki = 
1112,64€  

11,13 € 5,56 € 

Reševalna ekipa (reševalno 
vozilo z dvema reševalcema 
- informacija ZD Velenje) 

720 € (45 € x 16 ur)  7,2 €  3,6 € 

0,5 l voda  24 € (100 kos) 
48 € (200 kos) 

0,24 € 0, 24 €  

Energijska ploščica 109 € (100 kos) 
218 € (200 kos) 

1,09 € 1,09 € 

Stroški sodnikov za odbojko 
(TVD Partizan Črna , g. 
Milan Kumer) 

50 € (za 3 ure) 0,5 € 0,25 € 

Zapestnice sodelovanja  4,5 € (100 kos) 
9 € (200 kos) 

0,045 € 0,045 € 

Barva za barvanje obraza 104 € (100 kos) 
208 € (200 kos)  

1,04 € 1,04 € 

Skupaj strošek v celoti  4001,8 € 
(za 100 udeležencev) 

4743,3 € 
(za 200 udeležencev)  

 Strošek na udeleženca  
 

40,02 € 
40 € 

27,32 € 
28 € 

Kot smo že omenili, bi vplačilo cene prijavnine na naš pripravljen  športno-turistični dogodek omogočal 
sodelovanje na vseh pripravljenih aktivnostih. Vsi bodo dobili zapestnice sodelovanja,  sponzorske 
majice, vodo in energijsko tablico. Seveda bodo tudi aktivni tekmovalci Maratona Kralja Matjaža imeli 
brezplačno možnost sodelovanja na vseh aktivnostih. Sodelujoči pa bodo dodatno morali poskrbeti za 
stroške prenočevanja (občina omogoča brezplačno šotorjenje), prehrane, obiska ponujenih ogledov in 
muzejev, vožnjo z Olimplinom in seveda nakupom spominkov. Če bi Maraton z našimi  predlaganimi 
dogodki postal bolj obiskan in odmeven v javnosti, bi lažje dobili tudi večje  sponzorje, zanimanje za 
tekmovanje in obisk dogodka bi se tako povečalo, s ceno prijavnine pa bi lahko pokrili vse nastale 
stroške in  z ustvarjenim dobičkom  investirali v izboljšanje turistične ponudbe občine. 

3.6 TRŽENJE  
Menimo, da bo naš predlagan turistični produkt v resnici lahko zaživel in privabil vse več mladih 
tekmovalcev in obiskovalcev  tako slovenskih kot tujih in bo  Črna na Koroškem postala vse bolj 
obiskana in prepoznavna. Zato pa je potrebno naš predlagani turistični produkt primerno predstaviti 
potencialnim tekmovalcem in obiskovalcem. Zavedamo se tudi, da samo zadovoljni obiskovalci Črne 
na Koroškem lahko v prihodnosti postanejo njeni večkratni obiskovalci. Po besedah županje Občine 
Črna na Koroškem bodo naše dodatne aktivnosti vključili v že obstoječe načine trženja. Za večji odziv 
s obiskovalcev pa predlagamo  še naslednje oblike: 

- objavo pripravljenega videospota na spletni strani,  Facebook strani in Twitterju  občine, 
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- izdelavo privlačnega propagandnega gradiva v materialni obliki (letaki, prospekti, jumbo 
plakati in njihova distribucija po TIC-ih na Koroškem, hotelih in drugih nastanitvenih obratih, 
gostinskih obratih), 

- sodelovanje na različnih  turističnih sejmih  in borzah v Sloveniji in tujini, 
- pisna vabila za sodelovanje, poslana različnim mladinskim organizacijam po Sloveniji in tujini 

(predvsem avstrijska Koroška, Hrvaška, Slovaška, Madžarska, Češka, Italija, Srbija), 
- oglaševanje v pisnih medijih (Delo, Večer, Koroške novice) in seveda objava na televiziji 

(nacionalni in koroški TV), 
- na dogodku bi  morali  aktivnosti in rezultate sproti beležiti (v sliki in besedi) in nemudoma 

objavljati na družabnih omrežjih. 
Zavedamo se tudi, da je promocija zelo draga (ocena le-te je v kalkulaciji) in da bo moral organizator 
na začetku zelo skrbno izbrati primerne trženjske kanale,  vendar menimo, da je  zadovoljen obiskovalec 
najboljša reklama za naprej. 

3.7 POST – UP  
Po dogodku  bo potrebno očistiti okolico in vse vrniti v prvotno stanje. Za čiščenje bo poskrbelo 
Komunalno podjetje LOG. Odstraniti bo potrebno hlode in druge ovire na smučišču, dodaten oder za 
izvajalca  vodene vadbe, medtem ko glavni oder še ostane v uporabi za izvedbo celotnega turističnega 
tedna. Za to bo poskrbela Občina Črna na Koroškem. Za varnost bodo skrbeli uslužbenci varnostne 
službe Sintal, Prostovoljno gasilsko društvo Črna na Koroškem, prisotni pa bodo tudi reševalci 
Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem  v primeru kakršne koli nesreče.  Ob zaključku bo moral 
organizator na osnovi kratke ankete med aktivno sodelujočimi ter med naključnimi obiskovalci narediti 
evalvacijo uspešnosti dogodka. Seveda pa je treba  na koncu ugotoviti dejanske stroške prireditve in 
skušati oceniti njihove neposredne in posredne finančne učinke. Prireditev bi morala biti ves čas 
izvajanja medijsko pokrita. Povabiti bomo morali različne medije, od klasičnih, torej televizije, radia, 
tiskanih medijev pa vse do sprotnega obveščanja javnosti preko različnih družabnih omrežij. 

4 SKLEPNI DEL 
Aktualna in privlačna tema letošnjega razpisa  je v nas prebudila zamisel, da pripravimo nov turistični 
produkt ''Grati fit s Kraljem Matjažem'' v okviru že skoraj pozabljene športne prireditve Maratona Kralja 
Matjaža.  Razmišljali smo, na kakšne načine  bi lahko v okviru tradicionalnega maratona v Črni na 
Koroškem mladim približali šport kot tekmovalno dejavnost in kot rekreacijo, hkrati pa bi se lahko ob 
tem družili in zabavali.   Skozi naše raziskovalno delo, z anketo  med mladimi in s pogovorom z gospo 
županjo smo ugotovili, da lahko z našimi predlaganimi idejami popestrimo Maraton Kralja Matjaža, 
privabimo nove tekmovalce in obiskovalce ter predstavimo športne dejavnosti kot del vsakdana, ob tem 
pa jim predstavimo še naravno in kulturno krajino tega malega kraja v Mežiški dolini. Večina vprašanih 
si želi obiskati takšen inovativen produkt. Z našimi aktivnostmi bomo poskušale tudi tiste, ki se ne 
gibljejo ali le občasno, navdihniti za redno rekreacijo. Z vključitvijo naših idej je mogoče občutno 
povečati število tekmovalcev in obiskovalcev. Upamo, da bodo naše zamisli marsikomu odprle oči za 
lepote in zanimivosti Črne na Koroškem in ostalih koroških krajev. Trdimo, da lahko naš produkt 
resnično zaživi v praksi in ga lahko uspešno organizirajo in tržijo. Celoten dokončan produkt bomo 
predstavile županji občine Črna, saj je že sedaj, ko je ta produkt še v izdelavi, zelo zainteresirana za 
dejansko izvedbo naših idej.  S to nalogo želimo predstaviti širši javnosti  ta čudovit, a še vedno premalo 
poznan kotiček Slovenije. V najlepši luči želimo predstaviti tradicionalno prireditev Maraton Kralja 
Matjaža ter druge naravne in kulturne znamenitosti Črne na Koroškem. Prav tako želimo vzbuditi 
zanimanje mladih za gibanje in šport ter jih spodbuditi k vključevanju športa v njihov vsakdan. Pri 
izdelavi naloge smo se naučile mnogo stvari. Proces izdelave je bil dolgotrajen, včasih tudi zahteven. 
Vsi se strinjamo, da je najpomembnejše timsko delo, kajti če bi to nalogo delal en človek sam, je nikoli 
ne bi dokončal in napisal tako dobro kot sedaj, ko smo delale skupaj. Med izdelavo smo napisale nešteto 
elektronskih sporočil, pri katerih smo vadile naše sposobnosti poslovnega komuniciranja. Spoznale smo 
veliko novih ljudi, ki so nam s svojimi odgovori in nasveti ter predlogi pripomogli k dokončanju te 
naloge.  
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6 PRILOGE 
6.1 Analiza ankete 
 

Katerih športnih dejavnostih bi se udeležili? (n = 175) 

 

   

Ali ste v prostem času športno aktivni?   (n = 175) 

 

   

Ali ste že kje zasledili podoben dogodek našemu? Če je vaš odgovor DA, prosimo napišite, kje v 
"drugo" (n = 171) 

 

   

 
Q3_4_text Q3 (Kje? )  

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa  
V šoli 1 1 % 5 % 5 %  
KKŠ 1 1 % 5 % 16 %  
Tek barv 1 1 % 5 % 26 %  
Na Ravnah 1 1  % 5 % 32 %  
Olimpijske igre 1 1 % 5 % 42 %  
Fitnes 1 1 % 5 % 58 %  
Tušev tek barv 1 1 % 5 % 74 % 



 

II 
 

 
SCMZ 1 1 % 5 % 79 %  
Instagram 2 1 % 11 % 95 %  
Celje 1 1 % 5 % 100 % 

Veljavni Skupaj 11 11 % 100 % 
 

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 8 5 % 
  

 
-2 (Preskok (if)) 148 85 % 

  
 

Skupaj 156 89 % 
  

 
SKUPAJ 175 100 % 

  

 

S kom bi se udeležili dogodka? (n = 175) 

   

Q4_5_text Q4 (Drugo: )  
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa  
Leon Štukelj 1 1 % 50 % 75 %  
S psom 1 1 % 50 % 100 % 

Veljavni Skupaj 2 5 % 100 % 
 

Manjkajoči -2 (Preskok (if)) 167 95 % 
  

 
Skupaj 167 95 % 

  
 

SKUPAJ 175 100 % 
  

 

Katera zvrst glasbe poslušate? (n = 175) 

 

   

 
Q5f_text Q5 (Drugo: )  

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 



 

III 
 

 
Hardcore, 90s rap 1 1 % 4 % 4 %  
Drum n bass 1 1 % 4 % 7 %  
Jazz 1 1 % 4 % 11 %  
Vse 2 1 % 7 % 18 %  
Technoo 1 1 % 4 % 21 %  
Šranc tanz 1 1 % 4 % 25 %  
Važno da poka al❤ 1 1 % 4 % 29 % 

 
Šranci tanci 1 1 % 4  % 32 %  
Pop 5 3 % 18 % 50 %  
Rap 4 2 % 14 % 64 %  
Regge 1 1 % 4 % 68 %  
Zvizganje 1 1 % 4 % 71 %  
Pop, rap 1 1 % 4 % 75 %  
W side rep 1 1 % 4 % 79 %  
Yugo rock 1 1 % 4 % 86 %  
Kukulele 1 1 % 4 % 93 %  
Vse, kar ni slovensko 1 1 % 4 % 96 %  
Progressive rock 1 1 % 4 % 100 % 

Veljavni Skupaj 26 16 % 100 % 
 

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 4 2 % 
  

 
-2 (Preskok (if)) 143 82 % 

  
 

Skupaj 147 84 % 
  

 
SKUPAJ 175 100 % 

  

 
 

Koliko bi bili pripravljeni prispevati za aktivnosti v obliki prijavnine? (n = 168) 

 

   

Prenočitev bi organizirali v obliki taborjenja v naravi. Ali bi prenočili v šotoru v naravi? (n = 174) 

 



 

IV 
 

  

Predlagajte nam še druge športne aktivnosti, ki bi se jih radi udeležili?  

 
Q8 Predlagajte nam še druge športne aktivnosti, ki bi se jih radi udeležili.  

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa  
Golf 1 1 % 3 % 3 %  
Zipline 1 1 % 3 % 6 %  
Hoja. 1 1 % 3 % 17 %  
Treniranje gazel 1 1 % 3 % 19 %  
Košarka 1 1 % 3 % 22 %  
Gimnastika 1 1 % 3 % 25 %  
Zumba 1 1 % 3 % 28 %  
Tek med linijami, alpsko smučanje, tenis brez črt 1 1 % 3 % 31 %  
Šranz 160 bpm 1 1 % 3 % 36 %  
Idk 1 1 % 3% 39 %  
Party machen 1 1 % 3 % 42 %  
Štafetne igre 1 1 % 3 % 44 %  
Spartan 1 1 % 3 % 47 %  
Pohod  1 1 % 3 % 50 %  
Več zimskih športov, košarkarski/odbojkarski 
turnir, tenis 

1 1 % 3 % 53 % 

 
Košarka 1 1 % 3 % 56 %  
Beer pong 1 1 % 3 % 58 %  
Fuzbal 1 1 % 3 % 61 %  
Razni pohodi po vrhovih Mežiške doline 1 1 % 3 % 64 %  
Pomembno, da se pije 1 1 % 3 % 72 %  
Motokros 1 1 % 3 % 75 %  
Nimam 1 1 % 3 % 78 %  
Kopanje, pohodi 1 1 % 3 % 83 %  
Nogometni turnir na umetni travi, preizkusi v 
atletskih disciplinah, kolesarjenje z vodenjem … 

1 1 % 3 % 86 % 

 
Kolesarska dirka 1 1 % 3 % 89 %  
Paintball 1 1 % 3 % 92 %  
Ribolov 1 1 % 3 % 94 %  
»Dnar bi skrili v gozd, babe pa bi ga iskale« 1 1 % 3 % 97 %  
Drsanje 1 1  % 3 % 100 % 

Veljavni Skupaj 29 21 % 100 % 
 



 

V 
 

Manjkajoči -1 (Ni odgovoril) 139 79 % 
  

 
Skupaj 139 79 % 

  
 

SKUPAJ 175 100 % 
  

 

6.2 Intervju z gospo Romano Lesjak, županjo občine Črna na Koroškem  
1. Od kdaj do kdaj poteka turistični teden v letu 2023 in kaj se bo dogajalo v  okviru tega? 

Turistični teden bo v letu 2023 potekal od 12. do 20. avgusta. V okviru turističnega tedna se 
vsako leto odvija sejem 15. 8, Maraton Kralja Matjaža pa bo v prihodnjem letu na dan 12. 8.  V 
začetku leta pripravijo razpis za športne, kulturne in glasbene prireditve. 

2. Kdaj in ob kateri uri poteka Maraton Kralja Matjaža?  
Start je vedno ob 17.00, traja pa približno do 20.30. 

3. Na kateri dan bo potekal v letu 2023? 
Vedno je sobota, letos pade na datum 12. 8. 

4. Kakšno je bilo število udeležencev v prejšnjih letih?  
Včasih je bil zelo dobro obiskan, okoli 400 do 500 ljudi, v zadnjih letih pa je udeležba padla na 
okoli 150. 

5. Na kakšen način se lahko udeleženci prijavijo na maraton?  
Prijave se zbirajo preko spleta in na kraju dogodka na tisti dan.  

6. Povprečna starost tekmovalcev in kakšne so omejitve za posamezne teke?  
Okoli 30 let, lani je bil najstarejši udeleženec star nekaj čez 70 let, najmlajši pa 3 leta.  

7. Kakšna je cena startnine in kaj je zajeto v ceno?  
Prijavnina v predprijavah je 10 €, na dan dogodka pa  12 €. V ceno je vključena spominska 
majica, ob poti pa so postavljene okrepčilne postaje z vodo in prigrizki, ki jih dobijo tekmovalci. 

8. Kako poskrbite za varnost udeležencev? 
Ceste so zaprte, na vsaki postaji stojijo gasilci.  

9. Na kateri lokaciji poteka dogodek in kakšen je potek trase za posamezne teke?  
Start in cilj je vedno na stadionu: najkrajši tek je 1,5 km, ki je družinski tek in poteka okoli 
Pristave, 10 km dolg tek poteka do Bistre, tek na 21 km pa vse  do Javorja in Jazbine. 

10. Kako poteka prireditev (pozdrav, začetek in druge dejavnosti)? 
Na dan maratona so nekaj ur prej predpriprave, med pripravami se ves čas vrti glasba, za to 
poskrbi DJ. Takoj po končanih tekih sledi razglasitev rezultatov ter podelitev nagrad. Na koncu 
podelimo tudi nagrado najšportnika leta občine Črna na Koroškem. 

11. Katere so še dodatne aktivnosti poleg tekov?  
Poleg tekov za gledalce ni dodatnih aktivnosti, kot že omenjeno je po končanih tekih še koncert 
oziroma zabava.  

12. Kako je poskrbljeno za animacijo otrok in mladine, ki se teka udeležujejo ali so tam kot gledalci?  
Do sedaj še ni bilo dodatnih animacij.  

13. Kakšne so nagrade za zmagovalce tekov? 
Denarne nagrade, najvišja je 150 eur, druge nagrade so praktične (akumulatorji, Zipline …)  

14. Kakšen logotip se uporablja pri promociji Teka Kralja Matjaža?  
Na logotipu je obris Kralja Matjaža in tekač.  

15. Kje vse se uporablja ta logotip (promocija, majice)? 
Logotip se uporablja na majicah ter diplomah in nagradah, ki jih tekmovalci dobijo. Prav tako 
se uporablja na vseh plakatih, brošurah in podobno, se pravi za promocijo maratona.  

16. Ali zvečer organizirate kakšno zabavo za goste (oder, cena, lokacija, gostje) ?  
Po končanem teku je na ploščadi pred kulturnim domom postavljen oder, ozvočenje, igra DJ ali 
pa kakšna znana skupina. Na voljo je tudi gostinska ponudba.  
 

17. Kakšen je letni proračun tega dogodka (način financiranja, sponzorji, prijavnine)? 
Za dogodek se porabi okoli 10 000 eur, večino tega financira občina, sponzorji, ki jih je vsako 
leto manj, ponudijo bolj praktične nagrade.  

18. Ali se vam zdi smiselno vključiti naše ideje v ta projekt, da bi lahko povečali število 
udeležencev? 



 

VI 
 

Absolutno, to bi lahko takoj vključili v ta dogodek. Pripravljeni smo vključiti vaše predloge.  
19. Predlagamo, da bi udeleženci naših aktivnosti šotorili na stadionu. Ali je to izvedljivo? Kakšna 

bi bila cena prenočitve ter tušev in sanitarij?  
Na stadionu šotorjenje ne bi bilo mogoče, saj tam poteka start in zaključek maratona ter krajši 
teki za otroke. Lahko pa prostor organiziramo kje drugje kot na primer na smučišču ali pa v 
taborniški koči v Žerjavu, ki ima kar nekaj prenočišč ter prostor za šotore. Seveda se prenočitev 
ne bi zaračunavali.  

20. Kot aktivnost je planiran odbojkarski turnir. Zanima nas, če je potrebno kakšno dovoljenje za 
izvedbo le-tega na stadionu?  
Ker je stadion pod vodstvom Športne zveze Črna na Koroškem, ki deluje v okviru občine, 
dodatna dovoljenja niso potrebna.  

21. Ali je možna izposoja blazin za vadbo iz osnovne šole/stadiona?  
Da, občina ima na voljo kar nekaj blazin, ki jih z veseljem posodimo, seveda brez zaračunavanja 
posojnine. Pripravljeni smo financirati vodeno vadbo iz občinskega proračuna, saj bi bilo to 
enkratna aktivnost tudi za tekače pred pričetkom maratona.   

6.3 Dokazila o cenah 
 

Slika 1: Dokazilo o ceni vodene vadbe 

 

Vir slike: lasten vir  
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Slika 2: Dokazilo o ceni tiska majic 

  

Vir slike: lasten vir  

 

 

Slika 4: Dokazilo o ceni promocije na strani Koroške novice 

 

          Vir slike: lasten vir  

 

Slika 3: Dokazilo o ceni mreže za SkyRace 

Vir slike: lasten vir  
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Slika 5: Dokazilo o ceni vode 

 

Vir slike: spar, dostopno na: https://www.spar.si/online/negazirana-naravna-mineralna-voda-kaplja-sportni-
zamasek-spar-vital-05l/p/395208 [14.12.2022]  

 

Slika 6: Dokazilo o ceni energijske ploščice 

 

Vir slike: Spar, dostopno na: https://www.spar.si/online/energijska-ploscica-arasidi-go-on-50g/p/560563 [14. 12. 
2022] 

 

Slika 7: Dokazilo o ceni barv 

 

Vir slike: bit, dostopno na:  https://bit.ly/3FPa2zg  [14. 12. 2022] 
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Slika 8: Dokazilo o ceni zapestnic 

 

Vir slike: https://www.zapestnice.si/izdelek/zapestni-trakovi-tyvek-34/neonsko-modra [14. 12. 2022] 

 

Vir slike: Lasten vir  
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6.4 Priloge k aktivnostim  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir slike: Lasten vir  

 

Slika 10: Nočni tek barv,  trasa poti 

  

Vir slike: Lasten vir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Iskanje zakladov v kraljestvu Kralja Matjaža, trasa 
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