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                                ZAHVALA 

 

Članice turističnega krožka se zahvaljujemo  

mentorici, učiteljici Alenki, da nas je usmerjala  

in spodbujala pri izdelavi naloge. 

 

Zahvaljujemo se ravnateljici gospe  

Kseniji Pahor za podporo projektu. 

 

Hvala učitelju Ninu Gumilarju 

za lektoriranje. 

 

Za velikodušno pomoč  in sodelovanje 

se zahvaljujemo kolesarskemu klubu Bula  

ter gospodu Aleksandru Kavašu. 

 

Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi 

Občini Odranci in gospe županji Barbari Ferenčak. 

 

Hvala vsem intervjuvancem, da so si vzeli čas 

in odgovorili na naša vprašanja. 

 

Hvala vsem ostalim za sodelovanje  

in podporo pri našem projektnem delu. 
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ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA ODRANCI, Prešernova ulica 1, 9233 Odranci 

T: 02/573-70 -10  F: 02/573-70-18  E: os.odranci@guest.arnes.si 

        W: http://www.os-odranci.si 

NASLOV NALOGE: S KOLESOM V ZRAK 

 

Avtorji:  

Zoja Gajšek, 7. r.  Lina Majc, 7. r. 

Lučka Antolin, 8. r.  Ivana Ferenčak, 8. r. 

Selina Kavaš, 8. r.  Urška Kavaš, 8. r. 

Urška Kuzmič, 8. r.  Ela Poredoš, 8. r. 

Živa-Lina Županec, 8. r. 

  

Mentorica: 

Alenka Barbarič Jovanović, prof. nemščine 

      

POVZETEK 

Glede na tematiko 37. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava »Športna doživetja 

bogatijo mladinski turizem« smo se takoj odločili, da pozornost posvetimo našemu pumptrack 

poligonu. Tovrstni športni objekt je redkost v Pomurju in je kot takšen še posebej zanimiv. 

Zamislili smo si enodnevni dogodek v obliki športnih doživetij na kolesu. V okviru dogodka na 

pumptrack poligonu se bodo zvrstile različne dejavnosti, od spoznavanja in preizkušanja 

tovrstnega športnega objekta do spektakularnega nastopa članov KK Bula. Kot popestritev 

dogodka nas bo obiskal ter prikazal svoje kolesarske spretnosti tudi pumptrack ambasador Filip 

Flisar. Vrhunec dogodka bo pa predstavljalo kolesarsko tekmovanje amaterjev, ko se bodo 

najpogumnejši obiskovalci pomerili v dirki po poligonu.  

Naš turistični proizvod smo si zamislili kot spremljevalni dogodek tradicionalne Ajdove noči, 

s katerim želimo popestriti sobotno popoldansko dogajanje prireditve.  

Povezali smo se z domačim kolesarskim klubom KK BULA in organizatorjem Ajdove noči NK 

Odranci, kjer je naša ideja bila sprejeta z navdušenjem.  

 

KLJUČNE BESEDE: pumptrack poligon, dirt jump poligon, BMX, dirt kolo, KK Bula, Ajdova 

noč, zabava  

http://www.os-odranci.si/
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1. UVOD 

  

Tema letošnjega festivala je šport v povezavi z mladimi. Tema je nam mladim pisana na kožo, 

saj se radi ukvarjamo s športom. V okviru različnih, s športom povezanih dejavnosti se družimo 

in zabavamo. Sicer bi pa za Slovenijo lahko rekli, da je dežela športa, kajti kljub temu, da smo 

zelo majhni in nas je komaj dva milijona, imamo vrhunske športnike, ki spadajo v sam svetovni 

vrh, na kar smo vsi zelo ponosni.  

 

Šport pa se vse bolj izkorišča tudi v turistične namene. Ljudje hodimo poleti plavat, kolesarimo, 

hodimo v gore, pozimi smučamo ipd. In zato je smiselno razmišljati tudi o tem, kakšne športne 

objekte ipd. imamo v naših domačih krajih in kako bi se jih dalo izkoristiti, da bi pritegnili 

obiskovalce od blizu in daleč.  

 

V Odrancih se ponašamo z bogatim Športnim parkom, kjer se mladi veliko družimo. Največja 

pridobitev našega kraja pa je pumptrack poligon, kjer preizkušamo svoje kolesarske 

sposobnosti. V kraju imamo tudi zelo dejaven kolesarski klub, v katerega se vključuje vse več 

mladih fantov, pa tudi dekleta niso izjema.   

 

Tema letošnjega 37. državnega festivala Turizmu pomaga lastna glava je »Športna doživetja 

bogatijo mladinski turizem«. V okviru tega projekta smo izdelali projektno nalogo z naslovom 

»S kolesom v zrak«, ki smo si jo zamislili kot kolesarski dogodek na našem pumptrack 

poligonu. 
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2. RAZISKOVALNI DEL 

2.1. ORGANIZACIJA DELA 

 

Članice turističnega krožka smo se po tem, ko nas je mentorica seznanila s temo letošnjega 

festivala »Športna doživetja bogatijo mladinski turizem«, brez oklevanja odločile, da tokrat 

pripravimo turistični proizvod povezan z našim pumptrack poligonom. 

 

Naslednji korak, ki ga je bilo potrebno storiti je bilo, da se povežemo s Kolesarskim klubom 

Bula, katerega člani so tudi pobudniki nastanka tega poligona. Učenke osmega razreda smo za 

začetek v svoje vrste povabile sošolko Selino, članico KK Bula, ki se je povabilu takoj odzvala 

in turistični krožek je postal bogatejši za še enega člana.  

 

Raziskovanje je slonelo na skupinskem delu, kjer je vsak posameznik prispeval svoj delež. Za 

lažje nadaljnje delo smo si razdelili naloge. Zoja, Lina in Lučka so za namen raziskovanja 

prebrskale literaturo ter informacije iskale s pomočjo svetovnega spleta. Opravili pa smo tudi 

veliko terenskega dela. Selina in Urška Kavaš sta se povezali s predsednikom KK Bula 

Aleksandrom Kavašem, mu predstavili našo idejo in z njim izvedli tudi intervju. Gospod 

Aleksander je našo idejo takoj podprl in nam podal veliko informacij in koristnih napotkov. Ker 

smo si naš turistični produkt zamislili kot spremljevalni dogodek tradicionalne odranske 

prireditve Ajdova noč, smo se morali povezati tudi z organizatorjem Ajdove noči Nogometnim 

klubom Odranci. Urška Kuzmič, Ivana, Ela in Živa-Lina so tako obiskale nekaj ključnih članov 

NK Odranci in jim predstavile našo idejo. Tudi tukaj je bila ideja zelo pozitivno sprejeta. Ela 

in Živa-Lina sta opravili intervju s pobudnikom nastanka prireditve Ajdova noč gospodom 

Spomenkom Sepom, Urška Kuzmič in Ivana pa z vodjem organizacije Ajdove noči gospodom 

Dejanom Čuričem. Povezali smo se še z Občino Odranci, ki je prav tako podprla našo idejo in 

nam pomagala pri zbiranju gradiv. Ela in Živa-Lina sta opravili intervju še z gospo županjo 

Barbaro Ferenčak.   

 Ko je naša ideja v lokalnem okolju bila pozitivno sprejeta, smo vedeli, da smo na pravi poti. 

Po opravljenem raziskovalnem delu smo se usedli skupaj in naše ideje prelili na papir.  
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2.1.1. Pumptrack poligon Odranci  

 

Pumptrack poligon ali grbinasti poligon tvorijo zaobljene grbine in zavoji, povezani s krožno 

cesto. S svojo razgibanostjo poligon nudi pestro in zabavno, obenem pa varno kolesarsko 

izkušnjo. Poligon je primeren za vožnjo s kolesi, rolkami, rolerji in skiroji, ne glede na 

predznanje. Tako se ga lahko poslužujejo začetniki, ki se šele učijo vožnje s kolesom, kot tudi 

vrhunski kolesarji.  

 

 

Slika 1: Pumptrack poligon Odranci 

 

Odranski pumtrack poligon je nastal na pobudo članov Kolesarskega kluba Bula iz Odrancev. 

Prvi člani kluba, ki letos šteje že 9 let, so se že od otroških let navduševali nad kolesarjenjem 

ter preizkušali svoje zmožnosti. V najstniških letih so se začeli udeleževati tovrstnih kolesarskih 

dogodkov, kar je prebudilo željo po lastnem poligonu. Bili so uslišani s strani občine in v sklopu 

Športnega parka je začel nastajati poligon, k izgradnji katerega so s fizičnim delom prispevali 

tudi člani kluba sami. Proga je v letu 2017 dobila še asfaltno podobo in odranski pumptrack 

poligon se danes razteza na več kot 2000 kvadratnih metrih. Jeseni 2022 je KK Bula začel še z 

izgradnjo dodatne dirt linije. V Odrancih se tako na enem mestu nahajata velik pumptrack 

poligon in še dirt jump poligon, kar je redkost v Sloveniji ter edinstven primer v Pomurju. 

Poligon je za Občino vsekakor velika pridobitev. Privablja tako domačine kot obiskovalce iz 

širše regije, saj ponuja atraktivno uporabniško izkušnjo, ob tem pa omogoča tudi izvajanje 

raznoraznih treningov.  
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2.1.2. Kolesarski klub Bula 

 

Kolesarski klub Bula je športno-rekreativno društvo. Združuje rekreativne športnike, ki jih 

veseli kolesarstvo in vse kar je povezano z njim. Klub je bil ustanovljen leta 2014. Danes šteje 

klub 35 članov starih od 5 do 45 let, ki se srečujejo ob skupnih kolesarjenjih in nastopih na 

kolesarskih prireditvah. Kolesarski klub Bula se udeležuje kolesarskih tekmovanj v disciplinah 

4-kros, Dual kros, Dual slalom, Pumptrack in BMX. 

 

 

Slika 2: Člani KK Bula 

 

 

      

 
Slika 3: Spretno po grbinah in s kolesom v zrak;                                                                                     Logotip KK Bula 
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2.1.3. Tradicionalna Ajdova noč 

 

Ajdova noč je tradicionalna prireditev, ki se v Odrancih odvija že od leta 1994. Od vsega 

začetka je organizator Ajdove noči Nogometni klub Odranci v sodelovanju z Občino Odranci. 

Pobudnik nastanka tovrstne prireditve v kraju je bil domačin Spomenko Sep. Ideja se je prijela 

in Ajdova noč je postala osrednja prireditev v kraju, ki bo letos že 28. po vrsti.  

 

 
Slika 4: Ajdova noč skozi leta 

                 

 

Prireditev pa se je z leti vztrajno spreminjala in dopolnjevala. Nekaj časa je prireditev trajala 

kar tri dni. Vse skupaj se je pričelo v petek zvečer, ko se je organiziral t. i. disko na prostem, 

nadaljevalo se je v soboto popoldan s tradicionalnimi vaškimi igrami, ki so povezovale staro in 

mlado ter večerno zabavo z narodnozabavnim ansamblom, in zaključilo v nedeljo popoldan z 

druženjem upokojencev. Z leti se je klub odločil spremeniti petkovo dogajanje in ga popestriti 

s koncertom kakšnega bolj znanega domačega ali tujega izvajalca, kar je privabilo številne 

obiskovalce. S časoma je Ajdova noč prerasla v dvodnevni dogodek. Sobotno dogajanje so 

organizatorji popestrili s tekmovanjem v kuhanju ajdove kaše, ki je postalo tradicionalni del 

sobotnega popoldanskega dogajanja prireditve. Sobotno dogajanje so nato začinili še z 

animacijami za najmlajše ter turnirjem v nogometu na milnici. V vmesnem času je prireditev 

znova prerasla v tridnevni dogodek, v zadnjih letih se pa Ajdova noč znova odvija kot 

dvodnevni dogodek s pričetkom s petkovim koncertom in nadaljuje z zdaj že tradicionalnim 

tekmovanjem v kuhanju ajdove kaše, animacijami za najmlajše v izvedbi gledališča KU-KUC 

in zaključi s sobotno večerno zabavo ob zvokih znanih domačih narodnozabavnih ansamblov. 
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2.2. INTERVJUJI 

 

Ker je za izvedbo našega dogodka ključnega pomena sodelovanje z določenimi društvi in 

občino smo si najprej morali pridobiti njihovo mnenje, glede samega dogodka ter 

pripravljenosti sodelovanja pri izvedbi dogodka. V ta namen smo se z društvi in občino povezali 

in opravili tudi intervjuje. 

 

Preden smo intervjuvancem zastavili vprašanja, smo jih seznanili z našim turističnim 

proizvodom: 

Kot člani turističnega krožka tudi letos sodelujemo v projektu Turizmu pomaga lastna glava. 

Tematika letošnjega festivala je Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. V okviru teme 

smo se odločili, da letos oblikujemo turistični proizvod povezan s kolesarjenjem na našem 

pumptrack poligonu. Zamislili smo si enodnevni dogodek v obliki športnih doživetij na kolesu. 

V okviru dogodka na pumptrack poligonu bi se zvrstile različne dejavnosti, od spoznavanja in 

preizkušanja samega poligona do spektakularnega nastopa članov KK Bula. Kot popestritev 

dogodka bi k nam povabili tudi pumptrack ambasadorja Filipa Flisarja. Vrhunec dogodka bi 

pa predstavljalo kolesarsko tekmovanje amaterjev, ko bi se najpogumnejši obiskovalci pomerili 

v dirki po poligonu. Naš turistični proizvod smo si zamislili kot spremljevalni dogodek 

tradicionalne Ajdove noči, s katerim bi popestrili sobotno popoldansko dogajanje prireditve.  

 

Intervjuvancem smo nato zastavili naslednja vprašanja: 

1. Kakšna se vam zdi naša zamisel? 

 

2. Mislite, da bi naša ideja lahko zaživela? 

 

3.Bi bili pripravljeni sodelovati pri realizaciji tovrstnega dogodka? 

 

4. Imate še kakšen nasvet za nas? 
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2.2.1. Intervju z gospo Barbaro Ferenčak, županjo Občine Odranci 

 

1. Zanimivo povezuje več deležev, predvsem pa nagovarja mlajše  

generacije. 

2. Bi, vendar je potrebno upoštevati varnostne vidike, ker govorimo 

o dokaj specifičnem športu. 

3. Definitivno občina lahko pride nasproti, ker je vsaka ideja in poizkus  

večkrat dobrodošla. 

4. Pred prireditvijo si je treba sestaviti plan aktivnosti (koga je potrebno kontaktirati), poskrbeti 

je treba za varnost, ne sme biti alkoholnih pijač, razmisliti je potrebno, kam bi dali veliko 

udeležencev, organizirati je treba fotografiranje s Filipom Flisarjem. 

 

 

2.2.2. Intervju z gospodom Aleksandrom Kavašem, predsednikom KK 

Bula 

 

1. Vaša zamisel se mi zdi zelo dobra, saj je v prvi meri dobra reklama 

kluba in našega način delovanja. Smo redki v Sloveniji, ki imajo na enem 

mestu tako velik pumptrack poligon in še dirt jump poligon. V Pomurju 

pa smo edinstveni, kar se tega tiče. Sploh pa me veseli, da ste se odločili 

za takšen projekt. 

2. Seveda, da bi vaša zamisel lahko zaživela z dodatno pomočjo občine, 

s finančnega vidika, sam pa bi kot predsednik kluba aktiviral svoje člane  

da bi prišlo do izvedbe. Zaradi hitrega življenjskega tempa, svojih obveznosti članov in ostalih 

dirk v Sloveniji, KK Bula trenutno organizira enkrat letno domačo dirko.  

3. Vedno smo odprti za vse ideje in zanimanje za naše delo s strani OŠ Odranci. Tako da smo 

pozitivno presenečeni, da ste se odločili za tovrstno predstavitev nas samih. Lahko bi še več 

sodelovali, npr. ob dnevu odprtih vrat, v okviru  športnih dnevov bi lahko kakšno dejavnost 

izvedli na poligonu ipd. 

4. Predstavite nas v čim boljši luči in nam pomagajte pri sami rasti kluba. Na poligon obvezno 

imejte s seboj dirt ali BMX kolo in vso zaščitno opremo. Lahko pa vam ščitnike, rokavice, 

zaščito trupa in čelado tudi posodimo, da bo vse izpeljano kot mora biti.  
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2.2.3. Intervju z gospodom Dejanom Čuričem, sekretarjem NK Odranci 

in vodjem organizacije Ajdove noči 

 

1. Zdi se mi super. Dali ste nam idejo, kako popestriti dogajanje na 

Ajdovi noči. 

2. Da, lahko bi zaživela, saj gre za nekaj novega in zanimivega. 

3. Vsekakor bi bili pripravljeni sodelovati. Pomagali bi kolikor bi 

lahko. 

4. Predlagam vam, da se je za izvedbo tovrstnega dogodka potrebno povezati še s KK Bula in 

občino. 

 

2.2.4. Intervju z gospodom Spomenkom Sepom, pobudnikom nastanka 

prireditve Ajdova noč 

 

1. Vaša zamisel je dobra. 

2. Seveda, samo volja je potrebna. 

3. Ja, lahko pomagam. 

4. Za izvedbo tovrstnega dogodka je potrebna dobra organizacija in 

volja do dela. 

 

2.3.CILJI 

 

Cilji našega projekta so: 

 obogatiti ponudbo tradicionalne prireditve Ajdova noč z atraktivnim dogodkom za 

mlade, saj prireditvi, kot jo poznamo do sedaj, to še manjka; 

 doseči, da bi naš kolesarski dogodek na pumptrack poligonu postal tradicionalni 

dogodek prireditve Ajdova noč – tako bi amatersko tekmovanje lahko postalo stalnica 

in bi ga nadgradili npr. z vnaprejšnjimi prijavami tekmovalcev, prijavnino ipd.); 

 promovirati sam poligon ter obiskovalce iz širše regije privabiti k pogostejšemu 

koriščenju le tega, s čimer bi bili vključeni tudi lokalni turistični ponudniki (gostinci, 

prenočišča, ogled turističnih znamenitosti, ponudniki lokalno pridelane hrane …)   
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3. TURISTIČNI PROIZVOD »S KOLESOM V ZRAK« 

 

Člani turističnega krožka smo pripravili enodnevni turistični proizvod kolesarskih užitkov na 

pumptrack poligonu v Odrancih, ki smo ga poimenovali S kolesom v zrak. Dogodek bo 

namenjen predvsem otrokom in mladini. Vsekakor so pa dobrodošli vsi ljubitelji kolesarjenja. 

Dogodek se bo odvijal drugi vikend v mesecu juliju v sobotnem popoldnevu kot spremljevalni 

dogodek tradicionalne odranske Ajdove noči.   

 

3.1. TRADICIONALNA AJDOVA NOČ 

 

Tradicionalna prireditev Ajdova noč bo letos že 28. po vrsti. Odvijala se bo 7. in 8. julija v 

športnem parku v Odrancih. Organizator prireditve NK Odranci bo tudi letos poskrbel za 

eminentno glasbeno zasedbo. V petek bosta zbrano množico na glavnem odru zabavala skupina 

Parni valjar – Parni valjak tribute band in legenda hrvaške glasbene scene Petar Grašo. Kot že 

v preteklih letih bo na elektronskem odru pri šanku za tekme za dobre ritme poskrbel DJ Kiki 

MC. Po sobotnem razgibanem popoldanskem delu bo prireditev na glavnem odru zaključila 

skupina Zaka pa ne. 

 

Poleg glasbenih užitkov bo Ajdova noč tudi letos poskrbela za pestro sobotno popoldne. Odvilo 

se bo tradicionalno tekmovanje v kuhanju ajdove kaše, gledališče Ku-Kuc bo s predstavo ter 

spremljevalnimi delavnicami (poslikava obraza ipd.) poskrbelo za najmlajše, kot novost 

sobotnega popoldneva bo pa pod okriljem KK Bula potekal naš spektakularni športni dogodek 

za mlade na pumptrack poligonu.  

 

3.2. DOGODEK »S KOLESOM V ZRAK« 

 

Namen dogodka je obogatiti ponudbo prireditve Ajdova noč, ki se v kraju odvija že vrsto let in 

privablja obiskovalce od blizu in daleč, predvsem pa v okviru prireditve ponuditi nekaj 

atraktivnega in zabavnega za mlade ter nenazadnje promovirati  to športno pridobitev kraja, z 

namenom privabiti obiskovalce iz širše regije k koriščenju poligona skozi celo leto. 
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3.2.1. S kolesom v zrak na pumptrack poligonu Odranci 

 

Prireditveni prostor kolesarskega dogodka bo nikjer drugje kot na enem največjih pumptrack 

poligonov v Sloveniji pri nas v Odrancih. Poligon je del Športnega parka Odranci, ki je že od 

nekdaj prireditveni prostor Ajdove noči. Lahko bi rekli, da že sama lokacija kliče po združitvi 

teh dveh dogodkov oz. po dopolnitvi tradicionalne prireditve z našim kolesarskim dogodkom. 

 

Slika 5: Športni park Odranci s pumpack poligonom 

  

3.2.2. S kolesom v zrak drugi vikend v juliju 

 

Naš kolesarski dogodek se bo odvijal v soboto, 8. julija 2023 od 12. ure naprej, kot 

spremljevalni dogodek tradicionalne prireditve Ajdova noč, ki bo potekala drugi vikend v 

mesecu juliju.  

 

3.2.3. Kaj bomo počeli? 

 

Kolesarski dogodek s kolesom v zrak bo ponujal celovito kolesarsko doživetje na pumptrack 

poligonu. Naši obiskovalci bodo imeli možnost spoznati sam poligon, način kolesarjenja na 

tovrstnem poligonu, kolesa primerna za vožnjo po poligonu, pravila obnašanja na stezi, zaščitno 

opremo, preizkusili  bodo  lahko  svoje  spretnosti  v vožnji  po poligonu ipd.  Predstavil  se  bo  

 



16 
 

 

Kolesarski klub Bula iz Odrancev ter poskrbel za spektakularno predstavo na pumptrack kot 

tudi dirt jump poligonu. Obiskal nas bo pumptrack ambasador Filip Flisar, ki bo po naših 

grbinah pumpal v svojem stilu. Kot vrhunec dogodka se bo odvilo tekmovanje amaterjev. 

Obiskovalci se bodo lahko prijavili na tekmovanje ter se pomerili v dirki na pumptrack 

poligonu. 

 

3.2.4. Kolesarjenje po grbinah 

 

Kolesarjenje na pumptrack poligonu ponuja prav posebno in zelo atraktivno uporabniško 

izkušnjo. Bistvena razlika, ki poligon pumptrack ločuje od običajnih prog, leži v inovativnem 

načinu poganjanja. Pomikanje po poligonu namreč ne poteka z odrivanjem oz. poganjanjem 

pedalov, temveč s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Po pumptrack poligonu se vozimo 

v nasprotni smeri urinega kazalca. 

 

 

Slika 6: Način kolesarjenja po grbinah 

   

3.2.5. Pravila uporabe poligona 

 

Pri vožnji na pumptrack poligonu je potrebno upoštevati določena pravila: 

 obvezna uporaba čelade; 

 zelo priporočljiva uporaba ostale zaščitne opreme (ščitniki, rokavice, zaščita telesa); 

 



17 
 

 

 ohranjanje nadzora pri vožnji – hitrost prilagojena znanju, razmeram na progi in 

drugim uporabnikom; 

 otroci so obvezno pod nadzorom odrasle osebe; 

 prehitevanje na stezi je prepovedano; 

 vožnja je dovoljena le v nasprotni smeri urinega kazalca; 

 v primeru več uporabnikov hkrati, je potrebno ohranjati varnostno razdaljo; 

 proga je namenjena kolesarjenju, rolkanju, rolanju in sorodnim športom; 

 vožnja z motornimi ali električnimi vozili je strogo prepovedana; 

 kolo in druga oprema mora biti tehnično brezhibna ipd. 

 

3.2.6. Dirt in BMX kolo 

 

Za pumptrack poligon sta primerni dve vrsti koles: 

 dirt kolo 

 BMX kolo 

          

Slika 7: Dirt in BMX kolo      

 

3.2.7. Pumptrack ambasador Filip Flisar 

 

Filip Flisar, nekdanji svetovni prvak v smučarskem krosu, je mojster vseka grbinastega, vsega 

na dveh kolesih in kot takšen tudi pumptrack ambasador. Kot ambasador sodeluje in promovira 

nacionalno tekmovalno pumptrack serijo Pumpaj Slovenija. »Čuj ti, gremo pumpat!« Grbine 

so fine.                                 

 

  

 

Slika 8: Pumptrack ambasador Filip Flisar 
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3.3. NAČRT IZVEDBE KOLESARSKEGA DOGODKA 

 

Lokacija in čas 

Kolesarski dogodek S kolesom v zrak se bo odvijal v soboto, 8. julija 2013, v času od 12. do 

18.30 ure, kot spremljevalni dogodek tradicionalne odranske Ajdove noči na pumptrack 

poligonu v Športnem parku Odranci. 

 

Pridobivanje finančnih sredstev 

Potrebna finančna sredstva za izvedbo našega dogodka nam bodo omogočili Občina Odranci, 

ki je našo idejo podprla že v samem začetku in sponzorji: 

 Gostilna Dominko, 

 Strojno klučavničarstvo Horvat, 

 Fasaderstvo in slikopleskarstvo Ivan Gabor s.p., 

 Dnevni bar Zakojč, 

 trgovina Jager – nabave vode. 

 

Gostinska ponudba bo obiskovalcem na voljo v okviru Ajdove noči, kar je v domeni NK 

Odranci. 

 

Ciljna skupina 

Naša ciljna skupina so v prvi vrsti otroci in mladina, ki radi kolesarijo in si želijo novih izkušenj 

v tem športu. Dobrodošli so pa seveda vsi adrenalina in zabave željni. 

 

Priprave na dogodek 

V tednu pred dogodkom bomo: 

 pripravili prireditveni prostor – postavili reklamni šotor, 

 uredili ozvočenje (povezovalec dogodka ter glasbeno ozadje), 

 uredili prijavo pri združenju SAZAS, 

 s KK Bula uredili razdelitev nalog, zadolžitev ter se zmenili glede možnosti izposoje, 

koles in zaščitne opreme. 
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3.4. POTEK IN VSEBINA DOGODKA 

 

Kolesarski dogodek S kolesom v zrak bo potekal kot spremljevalni dogodek Ajdove noči in se 

bo odvijal v sobotnem popoldanskem času: 

Dogodek Čas 

Prihod udeležencev in predstavitve:  

 predstavitev in spoznavanje poligona 

 predstavitev pravil uporabe poligona 

 predstavitev koles ter zaščitne opreme 

12.00–13.30 

Nastop Filipa Flisarja 13.30–14.00 

Spektakularna predstava Kolesarskega kluba Bula 14.00–14.30 

Vožnja po poligonu: obiskovalci preizkušajo poligon 14.30–16.00 

Prijave na tekmovanje 15.30–16.00 

Tekmovanje amaterjev 16.00–17.30 

Razglasitev rezultatov ter podelitev medalj 18.00 

 

Dogodek na pumptrack poligonu se bo začel ob 12. uri. Začetek dogodka bo namenjen 

prihajanju obiskovalcev, ki se bodo ob prihodu lahko sprehodili po posameznih točkah, kjer 

bodo člani KK Bula predstavljali sam poligon, način vožnje, varno vožnjo, pravila uporabe 

poligona, kolesa, zaščitno opremo ipd. Obiskovalci se bodo prosto gibali od točke do točke in 

se tako imeli možnost pripraviti na morebitno poznejše preizkušanje vožnje po odranskih 

grbinah. 

 

Okrog 13.30 ure bo sledil nastop pumptrack ambasadorja Filipa Flisarja. Verjamemo, da bo 

Filip to naredil v svojem stilu ter da bo poskrbel za spektakel, s katerim bo navdušil vse prisotne. 

Torej »ČUJ TI, GREMO PUMPAT!« 

 

Ob 14. uri se bo potem začel spektakularni nastop domačega kolesarskega kluba BULA. Člani 

KK Bula, od najmlajših do tistih najbolj izkušenih bodo pokazali svoje spretnosti in trike na 

pumptrack in dirt jump poligonu. Poleg dirkanja bodo izvajali še adrenalinske skoke v zrak ter  

trike na dirt progi. Prepričani smo, da ob pogledu nanje nihče ne bo ostal ravnodušen. 
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Po nastopu profesionalcev, okrog 14.30 ure bodo, končno na vrsto prišli, neučakani obiskovalci, 

ki se bodo lahko tudi sami podali na progo in preizkusili svoje spretnosti na grbinah. Tisti, ki 

se bodo dogodka udeležili brez kolesa in zaščitne opreme, bodo imeli možnost izposoje 

obojega. Na tem prvem dogodku S kolesom v zrak bodo svoja kolesa in zaščitno opremo na 

izposojo nudili člani KK Bula. Ker pa si bomo prizadevali, da bi dogodek postal stalnica Ajdove 

noči, bomo v prihodnje Občino Odranci zaprosili za donatorstvo pri nabavi nekaj dirt in BMX 

koles, čelad ter ostale zaščitne opreme, za namen izposoje. 

 

V času preizkušanja poligona bomo začeli zbirati tudi prijave najpogumnejših udeležencev, ki 

se bodo hoteli udeležiti tekmovanja amaterjev. Glede na prijave jih bomo potem razdelili v 

kategorije, po spolu in starosti.  

 

Ob 16. uri se bo začelo tekmovanje amaterjev. Tekmovanje bo potekalo tako, da bodo 

obiskovalci nastopili posamično po kategorijah. Ob koncu bo upoštevan najboljši izmerjen čas. 

Tako bomo v vsaki kategoriji tekmovalcev dobili zmagovalca. Verjamemo, da bo tekmovanje 

potekalo v odličnem vzdušju ob navijanju navdušene publike.  

 

Okrog 18. ure bo sledila razglasitev rezultatov in podelitev medalj ter skromnih praktičnih 

nagrad najboljšim. S tem bomo dogodek za to leto zaključili in se podali na zabavo v glavni 

oder. 
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4. TRŽENJE  

 

Brez trženja ni turizma. Zato smo temeljito premislili, kje in kako bomo oglaševali naš turistični 

proizvod, da bomo privabili čim večje število mladih iz bližnje okolice ter širše regije.  Ker bo 

naš kolesarski dogodek potekal kot spremljevalni dogodek tradicionalne Ajdove noči, je 

smiselno, da pri oglaševanju sodelujemo z NK Odranci in oglašujemo skupaj.  

NK Odranci vsako leto prireditev Ajdova noč oglašuje z reklamnimi plakati obešenimi na 

oglasnih tablah po različnih krajih, preko radijskega oglasa ter na spletni strani Občine Odranci. 

Zato smo člani turističnega krožka izdelali primer plakata (priloga 1).  

Poleg že naštetega bomo dogodek oglaševali tudi na Facebook in Instagram strani Kolesarskega 

kluba Bula, ki ju spremlja veliko kolesarskih navdušencev. 

V začetku vasi Odranci, na vpadnici s smeri Beltinci stoji jumbo elektronska tabla, ki jo bomo 

prav tako izkoristili za oglaševanje. 

 

Izdelali smo primer bannerja za Facebook stran KK Bula: 
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5. ZAKLJUČEK 

 

Tematika letošnjega projekta Turizmu pomaga lastna glava »Športna doživetja bogatijo 

mladinski turizem«  nam je bila zelo všeč. Ko nas je mentorica s temo seznanila, smo se takoj 

enoglasno odločili, da se letos posvetimo našemu pumptrack poligonu. Mladi v kraju smo 

namreč zelo veseli te pridobitve.  

 

Dela smo se lotili zelo resno. Razmišljati smo začeli, kateri dogodek pripraviti in kdaj bi ga bilo 

smiselno izpeljati. Kmalu smo prišli na idejo, da bi dogodek na pumptrack poligonu bilo 

smiselno organizirati kot spremljevalni dogodek tradicionalne Ajdove noči, saj bi na tak način 

privabili veliko obiskovalcev, poleg tega bi pa v ponudbi Ajdove noči končno imeli tudi nekaj 

za mlade. 

 

Povezali smo se z društvi v kraju, ki so bila navdušena nad našo idejo, kar nam je dalo še več 

elana. Tako smo ustvarili kolesarski dogodek na pumptrack poligonu in ga poimenovali S 

kolesom v zrak. 

 

Glede na navdušenje, s katerim je bila naša ideja sprejeta, resnično upamo, da bo naš dogodek 

v okviru Ajdove noči čim prej zaživel ter da bi postal stalnica te tradicionalne odranske 

prireditve. 
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PRILOGA 1: reklamni plakat 
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PRILOGA 2: pumptrack poligon splošna navodila 

 

 

 



26 
 

 

PRILOGA 3: pravila uporabe pumptrack poligona 

 

 


