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POLIGONA
pripravil Dejan Gorenc

Dejan
sodeluje
tudi z:

Predstavitev
V tem dokumentu vam zastavljam tri bistvena vprašanja, na katera si morate odgovoriti, preden
se odločite za umestitev kolesarskega pumptrack poligona v vašo občino.

Z različnimi organizacijami in posamezniki po Sloveniji smo spoznali, da lahko s premišljenim odgovorom na vsa tri vprašanja
zmanjšamo investicijo iz občinskega proračuna, ki je potrebna za izgradnjo in obratovanje kolesarskega poligona.
Še več, s premišljenim pristopom na samem začetku lahko zagotovite kolesarjenju dolgoročen in trajnosten razvoj.

Torej, če želite v vaši občini postaviti pumptrack poligon in s tem vzpostaviti trdno in stabilno podlago za razvoj
kolesarjenja, nadaljujte z branjem in pomagal vas bom usmeriti na pravo pot do vaše nove kolesarske infrastrukture.

Dejan Gorenc
Ustanovitelj Pumptrack Slovenija in Avtor zgodbe uspeha Projekt 212
www.dejangorenc.com

Dejan Gorenc s svojim delom aktivno sodeluje z Olimpijskim komitejem Slovenije, Kolesarsko zvezo Slovenije in mnogimi kolesarskimi društvi po vsej Sloveniji.
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Vsebina
1.

Kakšen je strošek izgradnje pumptrack poligona?

2.

Kakšna naj bo lokacija pumptrack poligona?

3.

Kje pridobiti sredstva za izgradnjo poligona?

4.

Zakaj je pumptrack več kot zgolj kolesarska infrastruktura?

1.
Kakšen je strošek
izgradnje pumptrack
poligona?

“Veš Marjetka, naš petletni Jakob noče več hoditi z mano
na igrišče, ker pravi, da mu je na gugalnicah dolgčas.”
Slišali smo že mnogo zgodb staršev, ki govorijo o tem,
da se njihovi otroci po svojem petem letu starosti
naveličajo običajnih igrišč. Kar je razumljivo, saj otroci
rastejo in se razvijajo, igrišča pa ostajajo enaka.
Mladi si želijo novodobnih igrišč, ki bodo rasla z
njihovimi potrebami in sposobnostmi.
Ste vedeli, da za razliko od gugalnic in toboganov
pumptrack poligoni rastejo z otroki?
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Verjetno se sprašujete, kako lahko kolesarski poligon raste z otrokom?
Se morda spomnite knjige, ki ste jo brali? Knjige, ki se vam je močno vtisnila v spomin.
Čeprav nekaterih stvari v njej niste razumeli, vas je vanjo posrkalo. Kar vleklo vas je k branju.
Minilo je nekaj časa, morda celo nekaj let, ko ste to knjigo spet zagledali na svoji knjižni polici.
Vzeli ste jo v roke in ponovno prebrali. Tokrat ste razumeli vse, kar je napisano.
Tako je tudi s pumptrack poligoni.
Uporabniki jih “berejo” različno glede na svojo starost in kolesarsko predznanje.
1. Poligoni s svojo dinamiko omogočajo uporabnost širšemu
krogu uporabnikov.
2. S svojo preprostostjo in atraktivnostjo v okolju aktivirajo družbeno
koristne dejavnosti in športnike navdušujejo s svojo uporabnostjo.
3. Mladim zagotavljajo razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti,
krepijo zdravje in ustvarjajo občutek pripadnosti v naravnem
in nadzorovanem okolju.

1.
primerno za
vse starosti

“Pumptrack je osnova za razvoj in krepitev temeljnih
človeških gibalnih sposobnosti (od otroka do odraslega).”
doc. dr. Samo Rauter, prof. šp. vzg.
Nosilec predmeta kolesarstva na Fakulteti za šport

2.
razvoj okolja
in športa

3.
temeljno za otroke
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Več zdravja

>>
Več napredka

>>
Več povezanosti

>>
Več sodelovanja

Poligoni so veliko več kot zgolj preprosta kolesarska infrastruktura. So pomembno orodje, ki okolju
omogoča dosežeči veliko višje cilje, kot smo si jih na začetku zastavili.
S pomočjo kolesarskih pumptrack poligonov se:
- usvarjajo zdravi temelji za trajnostni razvoj kolesarjenja,
- prične krepiti nosilna skupnost, ki bo gonilo bodočemu razvoju v občini,
- pričnejo odpirati nova vrata razvoju tudi na področju turizma, podjetništva in inovacij

KAKŠEN JE STROŠEK?

Kakšen je torej strošek izgradnje pumptrack poligona?
MOŽNOST

1

MOŽNOST

2

1. ZGRADIMO IN PREPUSTIMO
Zgradimo poligon in ga prepustimo okolici. Strošek predstavlja zgolj izgradnja poligona.

2. ZGRADIMO, AKTIVIRAMO IN PREPUSTIMO
Zgradimo poligon in si zagotovimo, da bo okolje poskrbelo za razvoj. Strošek predstavlja
izgradnja poligona in vse potrebne iniciacijsko-aktivacijske dejavnosti, ki bodo v okolju
omogočile primeren razvoj kolesarjenja.

“Bolje, kot poznamo stanje v svojem
okolju, lažje se odločimo katero izmed
možnosti izberemo.”

2.
Kakšna naj bo lokacija
pumptrack poligona?

Zgornja slika je nastala, ko je Dejan Gorenc v Postojni ob pomoči župana pred Ljudsko Univerzo postavil
montažni kolesarski pumptrack poligon. To je bilo leta 2016. Zbrali so se tudi novinarji, ki jih je zanimalo,
zakaj je v mestu toliko otrok in mladine na kolesih in skirojih.
Takrat še niso vedeli, kakšno priložnost za razvoj bo ta mali poligon prinesel v okolje. Še manj pa, da bo
dve leti po tem dogodku Občina Postojna postavila 6 takšnih poligonov, vsakega v svoji krajevni
skupnosti, saj si jih je mladina tako močno želela. Zgodba o uspehu se je pričela širiti po Sloveniji.
Leta 2016 se je v Sloveniji pričel val trajnostnega razvoja kolesarjenja. V zadnjih petih letih je v
Sloveniji zraslo že 50 takšnih poligonov. Pričakujemo, da bo do leta 2030 vsaka slovenska občina
imela svoj pumptrack poligon. To je tudi temeljni cilj gibanja Pumptrack Slovenija.

“Pumptrack poligoni so gonilo kolesarskega udejstvovanja mladih,” -Aleš Kalan (generalni sekretar Kolesarske zveze Slovenija)
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Kaj smo se od leta 2016 do danes naučili?
Bistveno je, da o prihodnji investiciji najprej povprašamo bodoče uporabnike.
1. “Najboljši teden v mojem življenju!”
2. “Radi bi imeli še enkrat pumptrack progo. Ne je odpeljat!”
3. “Nujno potrebujemo takšen poligon v Postojni!”
Ko pridemo do takšnih in podobnih izjav s strani bodočih uporabnikov, takrat vemo, da je potrebno
resneje razmisliti o investiciji. Z njihovo pomočjo bomo tudi lažje prišli do odgovorov na mnoga
vprašanja, ki se nam bodo na tej poti pojavila. Med drugim tudi lokacija poligona.

Se vam zdi, da so tašne izjave
okoliških otrok in mladine zadosten
razlog, da lahko Občina prične
resneje razmišljati o investiciji
v gradnjo pumptrack poligona?

“Ste vedeli, da je prvi slovenski asfaltni pumptrack poligon zrasel
leta 2016 v majhni vasici Orehek pri Postojni?”

Foto arhiv Pumptrack Slovenija (Postojna, 2016)
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LOKACIJA POLIGONA?

Kako izbrati primerno lokacijo za pumptrack poligon?
Pri izbiri upoštevajmo tri ključne dejavnike.

1. OBČINSKI RAZVOJNI NAČRTI
Pri določanju primerne lokacije si pomagamo z občinskimi prostorskimi načrti in
razvojnimi strategijami. Glejmo in umeščajmo dolgoročno.

2. MNENJE BODOČIH UPORABNIKOV
Bodočim uporabnikom predstavimo možnost umeščanja poligona v okolje in jih
povprašamo za mnenje. Oni običajno vedo, katera lokacija je najboljša za poligon.

3. MOŽNOSTI ŠIRITVE
Zavedati se moramo, da poligoni v okolje prinašajo svež veter zabave in rekreacije. Usvari
lahko večji interes, kot smo si predstavljali na začetku. Hitro je lahko uporabnikov več, kot
smo jih pričakovali.

3.
Kje pridobiti sredstva za
izgradnjo poligona?

“Ker Občina ni imela na razpolago dovolj sredstev sem se odločil, da pokličem nekaj prijateljev in znancev.
Kontaktiral sem tudi lokalno gradbeno podjetje. Nisem obupal, s trdim delom nam je uspelo zgraditi
pumptrack poligon za naše najmlajše.” -Sašo Lukač, nosilec gradnje poligona v Staršah
Imate tudi vi v okolju takšne pozameznike?
Zlata skrivnost, ki vam lahko na dolgi rok prinese organsko rast in razvoj kolesarjenja v vaši občini, je
vključevanje posameznikov in organizacij v zgodnji proces načrtovanja kolesarskega poligona.
V vašem okolju so posamezniki, katerim je mar za aktivnosti otrok in mladine.
Takšni ljudje so v vašem okolju ključnega pomena.
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“Razumemo pomen posameznikov,
vendar v proračunu nimamo
rezerviranih dovolj sredstev za
financiranje celotnega poligona.”

župan in odločevalci v občini

Ljudje lahko dosežemo neverjetne stvari, še posebno, ko imamo za to dober razlog.
Mislite, da so naši otroci dovolj dober razlog?
So!
Z zadostno mero motivacije in vzpodbude, vam lahko starši in njihovi otroci prinesejo tudi
alternativne vire financiranja za kolesarski poligon. Neverjetno, kajne?
Vendar ne pozabite, bodite vključujoči že na samem začetku.
Morda bodo celo poiskali možnost, kako lahko znižajo stroške gradnje s tem, da sami prispevajo
svojo delovno silo in za proces gradnje aktivirajo tudi svojo bližnjo skupnost.
Neverjetna je moč trdne in povezane skupnosti!
Prinesli vam bodo znanje in izkušnje. Mnogi izmed teh posameznikov že imajo izkušnje z vožnjo
po pumptrack poligonu, morda celo z gradnjo le teh, dobro poznajo sposobnosti kolesarjev v
svojem okolju in so morda celo povezani s potencialnimi bodočimi investitorji.

finančna sredstva

delovna sila

MOČ
TRDNE
IN
POVEZANE
SKUPNOSTI

znanje in izkušnje
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KAKO DO SREDSTEV?

Čeprav je želja po postavitvi pumptrack poligona velika, se pogosto zatakne pri
iskanju virov financiranja. Tukaj je predstavljenih nekaj možnosti.

1. OBČINSKI PRORAČUN
Tukaj se vse prične, ne pa tudi konča. V kolikor obstaja javni interes in je postavitev
takšne infrastrukture usklajena z razvojnimi strategijami vaše občine, bo občinski svet
lažje potrdil umeščanje gradnje v prihodnji proračun. Če ne v celoti, pa vsaj delno.
Občina bi skoraj morala imeti svoj delež zaslug v tej prihajajoči zgodbi uspeha.

2. JAVNI RAZPISI
Ko v občinskem proračunu ni dovolj sredstev, se je potrebno posluževati možnosti
sofinanciranja iz drugih virov. Zagotovo so ena izmed razpoložljivih virov javni razpisi
(LAS, FŠO, EKO sklad, EU ...).

3. MOČ SKUPNOSTI
Ko že mislimo, da ni več upanja in skoraj ne verjamemo v možnost izgradnje, uspemo
povezati motivirane posameznike v okolju in dokažemo, da lahko skupaj pridemo
daleč. Vsak posameznik v okolju primakne svoj košček v mozaik kolektivne zgodbe do
uresničitve končnega rezultata, pumptrack poligona.

4.
Zakaj je pumptrack poligon
več kot zgolj kolesarska
infrastruktura?

S postavitvijo kolesarskega poligona v vaši občini se
zgodba o uspehu ne konča. Ravno nasprotno. S tem
se zgolj postavi infrastruktura, ki vam bo pomagala
vzpostaviti osnovne pogoje za razvoj in aktivacijo otrok
in njihovih staršev.
To je ključni trenutek, ko se morate odločiti, kako bo
poligon živel in s kakšno hrano ga boste hranili.
Saj veste, tudi naša hiša ali stanovanje potrebujeta
prijetno vzdušje, zaradi katerega se dobro počutimo in
se radi vračamo domov.
Če boste navdušili otroke in mladino nad uporabnostjo
in predvsem zabavnostjo poligona, boste deležni
njihove naklonjenosti.
Kar pa je najpomembneje, pridobili boste podporo
njihovih staršev.
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Zakaj je navdušenje otrok
tako zelo pomembno?
Starši smo pomembno gonilo razvoja v marsikaterem športu, kolesarjenje tukaj ni izjema.
Delujemo povezovalno, vzpodbudno in za razvoj svojih otrok naredimo vse.
Povezani v vzpodbudnem kolesarskem okolju se trudimo vzpostaviti najboljše pogoje za razvoj
skupnosti podobno mislečih.
Tukaj tiči skrivnost, ki jo mora upoštevati vsaka Občina, katera si želi uspešno razvijati kolesarjenje.
S primernimi uvodnimi aktivnostmi na poligonu aktivirajte otroke in mladino. Pokažite jim možnosti in
priložnosti za uporabo nove infrastrukture.
Navdušite jih.

Ko bo navdušena mladina in njihovi starši, se bodo z veseljem vračali in svoje navdušenje delili tudi z
drugimi. S tem bo krog kolesarskih navdušencev organsko rasel in poligon bo zaživel v svoji polni moči.
Tudi vaša skrb bo manjša, ko boste zadovoljni ugotovili, da zna skupnost sama poskrbeti zase.
Začeli boste že razmišljati, koliko novih možnosti in priložnosti je v vaše okolje prinesel nov poligon, tudi
na področju turizma, podjetništva in inovacij.
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8 temeljnih faz razvoja
S postavitvijo kolesarskega pumptrack poligona v svojem okolju vzpostavimo osnovne pogoje za
aktivacijo osmih temeljnih faz razvoja kolesarjenja. S sistematičnim pristopom omogočimo rast in
razvoj kolesarjenja v smer, ki bo okolju prineslo mnoge koristi.
Končni produkt je prosperiteta in povezanost posameznikov v zdravem okolju.

1. PREVERJANJE
RODOVITNOSTI

2. PUMPTRACK
POLIGON

3. SAJENJE

4. OBLIKOVANJE
SKUPNOSTI

5. DOKAZOVANJE

6. ŠIRITEV
INFRASTRUKTURE

7. TURIZEM

8. PODJETNIŠTVO
IN INOVACIJE

Avtor oblikovanja osmih temeljnih faz je Dejan Gorenc.
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Zaključek
Podlaga za uspešen razvoj kolesarjenja v vašem kraju, se prične z dobrim načrtom.
V tem priročniku smo vam želeli nekoliko orisati naše izkušnje in spoznanja, do katerih smo prišli v
zadnjih petih letih in s katerimi smo pomagali številnim občinam po Sloveniji postaviti kolesarski
pumptrack poligon, aktivirati skupnost in odpreti pot razvoju kolesarjenja. Z dobrim načrtom in
sistematičnim uresničevanjem le tega, se pričnejo ustvarjati lepe zgodbe.
Z veseljem pomagamo ustvariti zgodbo tudi vam.

DOVOLITE,
DA
VAM
POMAGAM.
Da bo vaša pot do novega poligona tekla, kar se da gladko, vam jaz in moja ekipa ponujamo pomoč.
Zakaj? Ker si želimo v Sloveniji vzpostaviti dolgoročen in trajnosten razvoj kolesarjenja.
To nam danes omogočajo pumptrack poligoni.
Vaša pot to končnega cilja:
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Pomagam vam:
1. IZBRATI PRIMERNO LOKACIJO
2. VZPOSTAVITI KOMUNIKACIJO S PODPORNIM KOLESARSKIM OKOLJEM V VAŠI OBČINI
3. PRIPRAVITI IDEJNO ZASNOVO BODOČEGA POLIGONA
4. IZDELATI DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA POTREBE PRIJAVE NA RAZPISE
5. ZAGOTOVITI STROKOVNO IZGRADNJO POLIGONA, KI BO SKLADEN Z VAŠIM OKOLJEM
6. ORGANIZIRATI IN IZPELJATI DOGODEK URADNE OTVORITVE POLIGONA
7. AKTIVIRATI LOKALNO DRUŠTVO IN JIH NAUČITI TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA Z INFRASTRUKTURO
8. NAUČITI LOKALNO KOLESARSKO DRUŠTVO DELA Z MLADIMI

Kdo je Dejan Gorenc?
- nekdanji uspešen gorsko kolesarski tekmovalec, pionir v tekmovalnih disciplinah dvoboj in 4X
- ustanovitelj in predsednik mnogih slovenskih neprofitnih društev in gibanj s področja razvoja
kolesarjenja (Rajd, Notranjc, Dejmo, Pumptrack Slovenija, Projekt 212)
- licencirani nacionalni kolesarski inštruktor
- kolesar, ki je povezan s celotno slovensko kolesarsko skupnostjo
- srčno predan razvoju in vzpostavljanju temeljnih pogojev za razvoj kolesarjenja v Sloveniji
- njegovo temeljno gonilo so srečni, zadovoljni in zdravi obrazi otrok

Pomembne nacionalne organizacije s katerimi Dejan aktivneje sodeluje v letu 2021:

“Skupaj poglejmo, kaj lahko naredimo za razvoj
kolesarjenja v vašem kraju in aktivirajmo mlado
populacijo v vaši občini.”
-Dejan Gorenc

Prebrali ste do konca!
To je zagotovo dober znak.
ČAS JE, DA SE SLIŠIMO.

Kliknite tukaj in me vprašajte.
Ne odlašajte na jutri, kliknite kar takoj. Vas pričakujem.

Najdete me lahko tudi na www.dejangorenc.com.

dejan.gorenc@kd-rajd.si
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