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4. Pavel Zapušek, 9. č 
 

Mentorici: Angelika Urbanc, prof. razrednega pouka, Dobrila Vučenović, prof. slovenščine 

 

POVZETEK: 

Na Polzeli deluje kar nekaj različnih športnih društev, ki pripravljajo različna tekmovanja in 

prireditve. Ena izmed teh je Dobrodelni malteški tek, ki ga organizira ustanova Dobrodelni 

županov sklad Polzela. Gre za dobrodelni tek, ki je nastal na ideji o povezovanju teka kot 

aktivnosti, ki pripomore k zdravju, in dobrodelnosti. Ta ideja pa je skupna tako ustanovi 

Dobrodelni županov sklad Polzela kot malteškemu viteškemu redu, ki je bil skoraj pol 

tisočletja prisoten v kraju Polzela. Gre za tek po poteh občine Polzela, ki se ga 

udeležujejo tako domačini kot tekmovalci iz Slovenije. Tekaške trase so tri: na 5, 10 in 21 

km. Tek že spremlja pester športno-kulturni in tudi turistični program za vse generacije, 

mi pa smo se odločili, da ga bomo še popestrili. Udeležencem bomo namreč omogočili, 

da se preizkusijo v dveh novih športnih dejavnostih, to sta Ultimate frisbee in Disc golf, 

saj nam je anketa pokazala, da je interes za nove športe med mladimi velik. Nudili bosta 

popestritev, sprostitev in zabavo – to, zaradi česar se mladi odločajo za obisk različnih 

tako športnih kot turističnih prireditev, glavni rekvizit, ki ga bodo pri tem uporabljali, pa bo 

frizbi – prav tako nekaj, kar poznamo že iz svojega ranega otroštva.  

 

 

Ključne besede: mladinski turizem, šport, disk (frizbi), Ultimate frisbee, Disc golf, trim steza, 

Polzela. 
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1. Uvod 

Današnja mladina se vse manj ukvarja s športom, kar je posledica sodobne tehnologije in 

načina življenja. Včasih pa se razlog skriva v tem, da mladi športe, ki jim jih ponuja okolica, že 

poznajo in jim velikokrat ne predstavljajo več posebnega izziva ali pa jim niso več zanimivi.  

Zato smo se v našo nalogo odločili vključiti nekaj novega, drugačnega in neznanega, kar bi 

pritegnilo čim več mladih. Po predlogu učitelja športne vzgoje in temeljiti raziskavi smo izbrali 

v Sloveniji še ne tako znana športa, to sta Ultimate frisbee in Disc golf.  

Že pred raziskovanjem smo si zastavili nekaj usmeritev – zavezali smo se k oblikovanju 

trajnostne oziroma sonaravne storitve, ki v naravo ne bo preveč posegala. Hoteli smo tudi 

nekaj, kar bi bilo atraktivno ne le za mladino, temveč tudi za odrasle. Tako smo se odločili za 

športno doživetje, ki krepi tako duha posameznika kot tudi timskega duha. Oba športa namreč 

zagotavljata veliko akcije, sodelovanja, dinamičnosti, spretnosti, hitrega razmišljanja in 

natančnosti. 

UVODNA PESEM 

ŠPORTIZEM – IZ ROKE V ROKO, ZAOKROŽI Z NAMI 
 

Vrti se, vrti okrogla stvar. 

Kaj to tebi mar? 
 

Vržem prijat'lu iz roke v roko 

okroglo vrtečo se stvar. 

Prijatelj se odrine 

in frizbi prime, 

ga vrže naprej ... 

Končno cono zadel je, juhej! 

Vsi smo veseli, 

ker cono smo zadeli. 
 

Gremo naprej 

na drugo postajo, poglej. 

Iz roke v roko 

leti prav visoko. 

Super bo, 

če v koš še padlo bo. 

Želeli bi si, 

da vanj zadeli bi. 
 

Točka na točko, 

pripelje te do cilja 

in do osvojitve našega turnirja. 
 

Pridruži se. 

Res dobro je, 

če družimo se 

in naredimo še nekaj zase. 

Avtorji: vsi sodelujoči 
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2. Način dela 

Naša naloga je problemsko zastavljena. Želeli smo oblikovati drugačno in pestro športno 

doživetje, a nismo bili prepričani, česa si mladi želijo, kaj potrebujejo, kaj od tega že ponujajo 

športna društva v našem kraju, ipd. Zato smo začeli brati, spraševati in razmišljati. 

Raziskovalni del smo si razdelili tako, da je viden prispevek vsakega avtorja, zato so ti tudi 

navedeni poleg raziskovalnih vprašanj, ki smo si jih zadali. Zanimalo nas je: 

• Kaj je mladinski turizem? (Tajda) 

• Katere športe ponuja športno društvo na Polzeli? Ali pripraviti lastno športno 

prireditev ali jo vključiti v že obstoječe? (Andrej) 

• Kateri športi zanimajo mlade na Polzeli? Ali bodo tovrstne športne dejavnosti 

zanimale mlade? (Anketa med mladimi prebivalci Polzele in okolice) (Klara) 

ANKETA: https://forms.office.com/r/U5K8ZU4JD3  

• Trim steza na Polzeli in športi na Polzeli: Kje je potekala in ali bi se jo dalo obuditi?  

(Intervju TIC Polzela, Športno društvo Polzela, Občina Polzela) (Andrej) 

• Mladinski turizem na Polzeli (Andrej)  

• Kaj je Ultimate frisbee? (Klara) 

• Kaj je Disc golf? (Pavel, Tajda) 

Vsak od avtorjev je torej obravnaval eno ali dve področji, svoje raziskovanje pa je razdelil na 

tri ključne dele: preučevanje literature, izvajanje intervjujev z različnimi strokovnjaki ali izvedba  

ankete ter izpeljava ugotovitev iz prebranega in slišanega. Na podlagi vseh naših ugotovitev 

smo oblikovali športno doživetje, s katero želimo izboljšati mladinski turizem v našem kraju. 

3. Mladinski turizem – Tajda  

3.1 Kaj nam o mladinskem turizmu pove literatura? 

 

Mladinski (juniorski) turizem je ena izmed vrst turizma, v kateri je glavna populacija mladina. 

Včasih so v to skupino spadali 18- in 24-letniki, zdaj pa se je starost spremenila in med mlade 

popotnike uvrščamo 15- in 30-letnike. Mladinski turizem je vrsta turistične panoge, ki se vsako 

leto bolj razvija in narašča, saj ima vedno več mladih željo po potovanju in odkrivanju novih 

kultur.  50 % mladih se odloči za potovanje zaradi sprostitve in zabave. To so največkrat 

potovanja v obmorske dežele, v večja mesta, največkrat zaradi glasbenih festivalov. Veliko 

mladih potuje tudi zaradi izobrazbe. Na številnih univerzah v Sloveniji obstaja možnost 

študentskih izmenjav. Te izmenjave so med študenti zelo priljubljene, saj lahko spoznajo 

mnogo ljudi iz drugih držav, zvišajo svojo samozavest in postanejo samostojnejši. 

 

3.2 Intervju 

 

Otroški in mladinski turizem Zgornji Zavratnik 

 

Kaj je za Vas mladinski turizem? 

Zame je to neke vrste turistična ponudba, ki jo izvajamo za mlade stare od 4 do 24 let. 

 

 

https://forms.office.com/r/U5K8ZU4JD3
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Kako dolgo se ukvarjate z mladinskim turizmom? 

Pri nas se z mladinskim turizmom ukvarjamo že okroglih 30 let. 

  

Na kakšen način pritegnete mlade? 

Čisto na začetku se je vse začelo z reklamo “od ust do ust”, ko smo vsi zaposleni, čim več 

ljudem na različnih šolskih ter lokalnih prireditvah predstavili, s čim se ukvarjamo in kaj vse 

ponujamo. Ko smo videli, da smo zmožni narediti kaj več in ker je mlade to izjemno zanimalo, 

smo začeli izvajati ogledne ture, ko so si lahko učenci osnovnih in srednjih šol k nam prišli 

ogledat našo turistično kmetijo Zgornji Zavratnik v Lučah. Ker je bil obisk res številčen, smo 

se odločili, da to nadgradimo. Sami smo nato začeli izvajati različne programe na šolah, 

kasneje pa so te dajale ustna priporočila drugim šolam. Ker se bili osnovnošolci in srednješolci 

zares zadovoljni, smo organizirali tudi program za mlajše v vrtcih (ta program se pri nas odvija 

že 15 let). Danes smo zares prepoznavni in najdete nas lahko na spletni strani 

(https://mladinski-turizem.zgornjizavratnik.com/), hkrati pa po šolah in vrtcih organiziramo 

različne bazarje z naslovom Narava in zdravje. 

 

Katere športne dejavnosti najbolj zanimajo mlade? 

Mlade najbolj pritegnejo pohodništvo, plezanje, košarka, nogomet, štafetne igre in naravno 

gibanje, ki smo ga smo pred 3–4 leti razširili na gozdno pedagogiko, ki vsebuje naravno 

gibanje otrok v gozdu. Ponujamo tudi druge športe, ki jih lahko izvajamo v bližnji okolici. 

 

Organizirate tudi kakšne tabore? Če jih, se jih mladi udeležijo v velikem številu? 

Organiziramo tabore za šole in vrtce, ki potekajo od marca do junija ter od 15. septembra do 

konca krompirjevih počitnic. Vmes imamo možnost, da mladi obiščejo tudi poletne tabore, kjer 

so sami z zaposlenimi in brez staršev. Vsi tabori so obiskani v največjem možnem številu in 

vsi termini v letu 2023 so že polni. 

 

Zakaj mislite, da je mladinski turizem pomemben? 

Zame je otroški in mladinski turizem pomemben zato, da ohranjamo to, da so otroci čim več v 

stiku z naravo, v gibanju in da ne preživijo večino svojega prostega časa na pametnih telefonih 

oz. za računalnikom. Po mojem mnenju ta neposredni stik z naravo otrokom pripomore tudi 

pri razumevanju vsebin v šoli, v povezavi z naravo in na ta način se lahko tudi otroci s 

posebnimi potrebami lažje vključijo v pogovor, ker jim je to okolje domače. 

 

Petra, najlepša Vam hvala za čas, ki ste si ga vzeli posebej za nas. Sporočam pa še: 

“Naj narava narekuje vaš ritem. Sprostite se. Zadihajte.” 

Hvala 😊. 

 

  

3.3 Ugotovitve  

 

Kot je navedeno v Wikipediji, se veliko mladih odloči za mladinski turizem zaradi sprostitve in 

zabave ter glasbenih prireditev. Zato moramo na naši prireditvi ponujati glasbo (sprostitev in 

zabava bosta definitivno že sami po sebi prisotni 😛), lahko bi torej predvajali glasbo na 

zvočniku (kot na vsaki običajni prireditvi) ali pa našo prireditev nadgradili in v primeru 

zadostnih finančnih sredstev najeli kakšno slovensko glasbeno skupino. Kot je razvidno iz 

intervjuja so mladi zainteresirani za izvajanje le teh dejavnosti in jim to ponuja dodatno 

sprostitev, da odmislijo stvari, ki jih v vsakdanjem življenju bremenijo. 

https://mladinski-turizem.zgornjizavratnik.com/
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4. Predstavitev Polzele in športnih dejavnosti v kraju – Andrej 
 

4.1 Kaj nam pove literatura? 

 

Polzela je manjša občina (ozemlje pokriva dobrih 34 km²) v Spodnji Savinjski dolini, ki jo 

sestavlja osem naselij (Polzela, Breg pri Polzeli, Ločica ob Savinji in Orova vas, Andraž nad 

Polzelo, Dobrič, Podvin pri Polzeli in Založe), v katerih je po podatkih SiStat,  prvega januarja 

2021 živelo 6321 prebivalcev. Zaradi priseljevanja iz ostalih slovenskih območij je skupni letni 

prirast prebivalstva močno pozitiven (več kot 6  ljudi na 1000 prebivalcev letno). Na osnovi 

podatkov o gibanju prebivalstva v občini v preteklih desetih letih je mogoče sklepati, da bo rast 

prebivalstva v naslednjem desetletju presegla številko 6500. Skozi občino tečejo potoki: 

Struga, Slatina in Ložnica. Večja reka pa je Savinja. Polzela in njena okolica sta bili zaradi 

bojev med Germani in Rimljani že zgodaj poseljeni. Polzela ima kar nekaj znamenitosti. Med 

njimi so: grad Komenda, ki se prvič omenja leta 1170 pod imenom Hallenstein, grad Šenek, 

ki je bil prvotno v lasti Celjskih grofov, in samostan Novi Klošter v bližini Založ.  

 

Danes se mladi in prav tako tudi starejši v občini Polzela lahko vključujejo v naslednja  športna 

društva, med njimi so:  

- Balinarsko društvo »Balinc«, 

- Hmelj-boysi, 

- Košarkarsko društvo – Hopsi, 

- Karate klub, 

- Klub malega nogometa – Frendi, 

- Malteška konjenica, 

- Nogometno društvo, 

- Planinsko društvo, 

- Strelsko društvo, 

- Šahovski klub, 

- Športno društvo Andraž, 

- Športno košarkarsko društvo " Koš ", 

- Športno društvo " Savinja 2000", 

- Teniški klub, 

- Powerlifting klub. 

 

4.2 Ugotovitve  

 

Mladi so povečini vključeni v nogomet, košarko in karate. Iz zgoraj navedenih ŠD je razvidno, 

da v našem kraju in v bližini nimamo društva, v katerem bi izvajali Disc golf ali Ultimate frisbee. 

Tudi zato smo se odločili, da bomo ponudili ta dva nova športa in popestrili že obstoječo 

prireditev. 
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5. Kateri športi zanimajo mlade na Polzeli? – Klara 

5.1 Kaj nam pove anketa? 

 

Na anketo se je odzvalo 252 anketirancev. Slaba četrtina (62) jih je odgovorila, da ve, kaj je 

mladinski turizem. 

Pri drugem vprašanju so anketiranci morali našteti športe, ki jih že poznajo. Kot pričakovano, 

so med odgovori kraljevali nogomet, rokomet, odbojka, košarka, tenis in podobno. Ponekod 

je bil omenjen tudi golf, vendar nikjer nista bila omenjena Disc golf ali Ultimate frisbee. 

Komaj 40 anketirancev (16 %) je že slišalo za Ultimate frisbee, nekaj manj, 37, (15 %) pa za 

Disc golf, vendar ne vedo dosti o teh dveh športih. 

Večina teh, ki vedo za vsaj enega od njiju, je za športa slišalo od prijateljev ali pa preko 

interneta, družabnih omrežij. 

Spodnja slika prikazuje odgovore na zadnje vprašanje. 

 

Slika 1: Anketno vprašanje in prikaz odgovorov 

 

5.2 Ugotovitve 

 

Po zadnjem vprašanju sodeč, bi se dobri dve tretjini anketirancev želeli preizkusiti v vsaj enem 

od že prej omenjenih športov, kar je spodbudno za našo ponudbo. 

Iz vprašanja, kjer so morali našteti športe, ki jih že poznajo, pa je razvidno, da Disc golf ali 

Ultimate frisbee nista ravno športa, na katera bi vsak najprej pomislil, kar je po eni strani za 

našo dejavnost tudi v redu, saj ljudje velikokrat radi poizkušamo nove in neznane stvari. 

6. Trim steza na Polzeli – Andrej 

 

6.1 Kaj nam pove literatura? 

 

Trim steza je kot nekakšen “naravni” športni poligon, ki je sestavljen iz posebne steze. 

Ponavadi je postavljena ob gozdu ali pa kar v njem, pri čemer pa nam narava predstavlja 
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improvizirane ovire, te lahko postavimo tudi sami. Trima steza je označena na začetni tabli, 

kjer se začne, podani pa so tudi podatki o njeni dolžini, številu postaj in vaj, višinski razliki in 

kako se nadaljuje do prvega trim otoka. Trim otok je območje, ki je namenjeno za 

premagovanje različnih ovir in spodbujanje izvedbe različnih vaj, kot so vaje za koordinacijo, 

krepitev, ravnotežje, gibljivost  ... Lahko pa je trim otok prikazan tudi tako, da je to prostor za 

počitek in umiritev, se pravi, da lahko tam izvedemo vaje čuječnosti, objemanje dreves, jogo 

smeha, meditacijo itd. Prednost trim steze in t. i. trim otokov je, da se lahko občani brezplačno 

gibljejo v naravi in krepijo svoje sposobnosti. Temelj vadbe na trim stezi pa je praktična 

uporabnost, zato ima izvajanje vaj (skoraj vseh) v vsakodnevnem življenju učinek kot 

uporabna vrednost, predstavljajo pa treniranje psihofizičnih sposobnosti, zaradi katerih lažje 

premagujemo vsakodnevne napore in stres. Izvajanje takšnih aktivnosti je dobrodošlo tako za 

otroke, mlade in odrasle kot tudi za starejše, saj nam pomagajo pri krepitvi samozavesti in 

motoričnih sposobnosti. 

 

6.2 Intervju 

 

Kje je nekoč potekala trim steza na Polzeli?  

Trim steza na Polzeli je potekala po samem parku Šenek in po gozdu na obrobju parka Šenek. 

Žal pa zemljevid trim steze ne obstaja. 

 

S katerim namenom je bila urejena? 

Z namenom rekreacije. Postavljena je bila okrog leta 1975 na pobudo g. Miša Marolta, bila je 

precej obiskana. 

 

Zakaj je ni več? 

Ni se obnavljala. Ideja je, da se postavi podobna trim steza v gozdu ob parku. Območje 

arborističnega parka Šenek, ki ga načrtoval dunajski arhitekt Svensson, je namreč zavarovano 

območje. 

 

 

G. Damjan Jevšnik najlepša Vam hvala za čas. 

 

 

6.3 Ugotovitve 

 

Zaradi lažje logistične izpeljave  smo se odločili, da trim steze za namene štafete ne bomo 

uporabili, saj bomo naš športni dogodek izpeljali v sklopu že obstoječe tradicionalne občinske 

prireditve Dobrodelni malteški tek, ki ima osnovno prizorišče (start, cilj, gostinsko ponudbo …) 

na parkirišču ob šolskem igrišču. Prav tako je steza zapuščena, ugotovili pa smo tudi, da 

steza, kot je potekala nekoč, danes z vidika varovanja narave in zaščite dreves ne bi 

izpolnjevala ustreznih standardov. Izvedeli smo še, da je v načrtu ureditev podobne trim steze 

v gozdu ob parku. Ker pa na TIC-U Polzela spodbujajo novosti in širjenje ponudbe, bi jim v 

prihodnosti lahko ponudili frizbi štafeto. Štafeta oz. štafetne igre pa so med mladimi dobro 

sprejete, kar je razvidno tudi iz intervjuja z gospo Petro, zaposleno na turistični kmetiji, na 

kateri se ukvarjajo z mladinskim turizmom. 
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7. Mladinski turizem na Polzeli – Andrej 

7.1 Intervju   

 

Kako je z mladinskim turizmom na Polzeli? 

Mladi so v občini Polzela vedno dobrodošli. Mladi obiskujejo Goro Oljko peš in s kolesi, 

sodelujejo na Dobrodelnem malteškem teku, šolske skupine občasno obiskujejo grad 

Komenda in druge zanimivosti občine, na primer muzej traktorjev. Mladi se udeležujejo 

zanimivih dogodkov, prireditev in koncertov. 

 

Katere prireditve na Polzeli so povezane z mladimi in kako so obiskane? 

Mladi so vključeni ali celo sami organizirajo različne prireditve v občini. npr. Pasuljado na 

gradu Komenda in Štumf fest je organiziralo Mladinsko društvo, tu so še turnir v odbojki na 

mivki, rock koncert, Birgajbenlauf v Andražu nad Polzelo. Zelo veliko je na Polzeli prireditev, 

na katerih aktivno sodelujejo učenci Osnovne šole Polzela (npr. prižig tisočih svečk v parku 

Šenek …). Prireditve so dobro obiskane. 

 

Ali bi bili pripravljeni kakor koli podpreti nove športne aktivnosti in z njimi povezane 

prireditve na Polzeli? 

Seveda, z veseljem. TIC Polzela je organizator ali soorganizator večine prireditev na Polzeli 

in spodbujevalec/razvijalec turistične ponudbe v občini. Veseli bomo vsake pobude in 

pripravljenosti kaj zanimivega, novega organizirati. 

 

 

Mladi se, kot smo slišali, udeležujejo vsakoletnega Dobrodelnega malteškega teka. Teče se 

lahko na 5 km, 10 km ali 21 km. Organizira ga ustanova Dobrodelni županov sklad Polzela. 

Ker je prireditev dobrodelna, gre ves izkupiček, pridobljen s prijavninami, v županov dobrodelni 

sklad. Celotno prireditev popestrijo različne dejavnosti, ki so namenjene tako mladim kot 

starejšim. 

 

 
    Slika 2: Udeleženci Dobrodelnega malteškega teka 
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7.2 Ugotovitve 

 

Mladi na Polzeli se radi udeležujejo različnih prireditev, tudi športnih, nekatere tudi sami 

organizirajo. Anketa med mladimi je pokazala, da bi se preizkusili v novih športih, če bi ti bili 

na voljo, iz intervjuja pa je razvidno, da na TIC-u mlade podpirajo in spodbujajo, zato menimo, 

da bosta naša športa, Ultimate frisbee in Disc golf, dobro sprejeta. Sama statistika kaže rast 

prebivalstva in s tem najbrž tudi prihod mladih, torej je Polzela primerna za nova športna 

doživetja, ki bodo okrepila že obstoječi mladinski turizem. Dobrodelni malteški tek je športna 

prireditev, ki bi jo obogatili še z Disc golfom in Ultimate fresbeejem, ter s tem privabili še več 

mladih, ki bi se lahko preizkusili v teh dveh novejših športih, ki v Sloveniji, predvsem pa v naši 

okolici, nista razširjena. 

 

8. Kaj je ultimate fresbee? – Klara  

8.1 Kaj nam pove literatura? 

Večino pomembnih stvari je povedala že Lara Miklič v intervjuju, iz literature pa lahko dodam 

še, da je Ultimate fresbee torej brezkontaktni ekipni šport, ki se igra s frizbijem. Igra se na 

pravokotnem igrišču, ki meri 100 X 37 m, sestavljajo pa ga (največja) centralna cona in dve 

končni coni, v katerih mora igralec ujeti frizbi, da doseže točko. 

8.2 Intervju 

 

Intervjuvala sem Laro Miklič, študentko petega letnika medicinske fakultete v Mariboru, ki se 

s treniranjem Ultimate fresbeeja ukvarja že sedem let. 

 

Lara, kaj sploh je Ultimate fresbee? Kako bi ga opisala nekomu, ki prvič sliši zanj? 

Ultimate fresbee je brezkontaktni ekipni šport, pri katerem je cilj, da frizbi ujameš oz. s 

podajami dosežeš nasprotnikovo končno cono.  

 

Razloži mi, prosim, na kratko pravila in namen igre. 

Igrišče Ultimate fresbeeja izgleda podobno kot pri ameriškem nogometu, ima dve končni coni. 

Frizbi si igralci med seboj podajamo, s frizbijem v rokah pa se ne smeš premikati, lahko ga 

samo podaš soigralcem. Ekipe so sestavljene iz sedmih igralcev, lahko so mešane, ženske 

ali pa moške, s tem da, kadar so mešane, se ekipe menjujejo, tako da so enkrat na igrišču 

štirje fantje in tri dekleta, po pridobljeni točki pa obratno. Posebnost tega športa je, da ni 

sodnikov, obstaja t. i. pravilo "Spirit of the game" oz. športni duh, ki določa, da si igralci sami 

sodimo. Če meniš, da je bil izveden kontakt med igralci oz. favl, na to opozoriš nasprotnika s 

t. i. klicem favla, nasprotnik pa se lahko z njim strinja ali pa ne. Del športnega duha je tudi, da 

po vsaki tekmi ali turnirju oceniš nasprotnikovo obnašanje med tekmo, kako je poznal pravila, 

ali je imel preveč kontakta, ali se je obnašal spoštljivo in ali je imel poštene klice favlov. Igra 

se igra do 15 dobljenih točk, traja povprečno dobro uro in pol. Pravila moramo vsi igralci dobro 

poznati, dostopna pa so na spletni strani World Flying Disc Federation. 

 

Kakšno opremo je potrebno imeti za treniranje, je to drag šport? 

Potrebuješ seveda frizbi, za Ultimate fresbee sta določeni velikost 27 cm in teža 175 g.  Frizbiji 

stanejo običajno nekje od 10,00 do 20,00 €. Potrebuješ pa tudi kopačke, ki niso ravno poceni. 

Velik problem Ultimate fresbeeja je, da je zelo neznan šport in je zato težko dobiti kakršnekoli 

sponzorje, tako da se je treba v veliki večini financirati sam. Drugače pa je srednje drag šport. 
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Kako in kdaj si se ti odločila za Ultimate fresbee? Kdo te je navdušil, kje si slišala zanj? 

V prvem letniku srednje šole smo imeli predstavitev Ultimate fresbeeja. Navdušil me je zaradi 

športnega duha in pa zato, ker na mednarodnih turnirjih spoznaš veliko novih ljudi iz drugih 

držav, poznanstva pa zmeraj pridejo prav. 

 

Si študentka medicine. Te kaj treningi ovirajo pri šolanju oz. obratno? 

Seveda je pri Ultimate fresbeeju tako kot pri vsakem športu, treba si je znati organizirati čas. 

Treniram sicer 2- do 3- krat na teden, vendar me treningi pri študiju ne ovirajo. 

 

Kako je z Ultimate frisbeejem v Sloveniji? Je kaj povpraševanja? Hodite s klubom na 

kakšne mednarodne tekme? 

Obstaja Fresbee zveza Slovenije, v katero sta vključena Ultimate fresbee in šport, imenovan 

Disc golf. Najmočnejša regija za Ultimate fresbee v Sloveniji je definitivno Štajerska, kjer 

imamo tri klube, v Slovenski Bistrici (ki je trenutno tudi najmočnejši), v Mariboru in na Ptuju, 

potem pa so klubi še v Ljubljani, v Krškem in Kopru. V Slovenski Bistrici se izvaja tudi 

osnovnošolski program od šestega leta dalje, izvajajo se predstavitve po šolah in je med 

mladimi kar nekaj povpraševanja. S turnirji pa je tako, da obstaja več vrst, klubski, državni,  

evropski in svetovni turnir oz. prvenstvo. Katerikoli klub se lahko odloči, da bo sam organiziral 

turnir, sam se odloči, ali bo turnir imel moške, ženske ali mešane ekipe; klub nato turnir objavi 

na spletno stran, imenovani Ultimate Central, tam lahko drugi klubi poiščejo turnirje, ki pa so 

res dobra izkušnja mladim igralcem. Najdlje sem do zdaj potovala na Nizozemsko na evropsko 

prvenstvo, pa tudi na Poljsko, na moje prvo svetovno prvenstvo. 

 

Lara, najlepša hvala za tvoj čas, želim ti še veliko uspeha pri igranju Ultimate fresbeeja. 

Hvala 😊. 

 

 

8.3 Ugotovitve  

 

Glede na nepoznavanje Ultimate fresbeeja je najverjetneje težko financirati prireditev ali pa 

sploh dobiti igralce, vendar bi se kar najbolje potrudili narediti dobro reklamo, večji del sredstev 

pa bi pridobili že z vključitvijo v obstoječo prireditev. To bi olajšalo tudi samo organizacijo. 

Velikost igrišča za Ultimate Fresbee je presenetljivo (zelo) velika, zato bi ga za potrebe naše 

prireditve primerno zmanjšali. Glede na to, da povprečna profesionalna igra traja nekje uro in 

pol (s tem, da mora ekipa doseči 15 točk), bi zaradi neprofesionalnosti obiskovalcev, ki se 

bodo udeleževali prireditve, igre omejili na dobljene točke in ne na čas igranja, na koncu bi 

zmagala ekipa, ki bi imela ob iztečenem času več točk. 

 

9. Kaj je Disc golf? – Pavel 

9.1 Kaj nam pove literatura? 

Disc golf se igra podobno kot golf, namesto žoge igralci uporabljajo frizbi, namesto lukenj pa 

uporabljajo t. i. košare. Igralec s starta vrže frizbi. Vsak zaporedni met mora izvesti z mesta, 

kjer je frizbi pristal. Cilj igre je, da frizbi spravi s čim manj meti v kovinsko košaro. Drevesa, 

grmičevje in sprememba terena predstavljajo zahtevne ovire za igralca. Disc golf je zasnovan 

tako, da v njem uživajo ljudje vseh starosti, zato je odlična fitnes dejavnost za vse. Z Disc 

golfom igralec pridobi kondicijo celotnega telesa. Spretnost koncentracije se poveča z 

obvladovanjem metov in premagovanjem ovir. 
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9.2 Intervju 

 

Intervjuval sem našega učitelja športne vzgoje, gospoda Gašperja Webra.  

 

Kaj je Disc golf? 

Disc golf je igra, podobna mini golfu, le da imaš namesto lukenj košaro. Cilj igre je, da v čim 

manj poskusih zadeneš košaro. 

 

Kje ste se seznanili z njim? 

V tujini. 

 

Katere pripomočke potrebujemo? 

Frizbi in košaro. Frizbiji so različni. Obstajajo hitrostni, lahki in težki. 

 

Kako se igra igra? 

Igra se igra v naravi. Teren je lahko zelo razgiban. Kot ovira so lahko drevesa. Igro igrata dva 

ali več igralcev. Zmaga tisti, ki v čim manj metih zadane košaro. Obstaja tudi aplikacija na 

telefonu, s katero si lahko beležiš število poskusov. 

 

Kje bi se ta šport po vašem mnenju lahko izvajal na Polzeli? 

Idealen prostor bi bil park Šenek. 

 

Ali bi bili pripravljeni mlade naučiti tega športa in sodelovati na prireditvi, povezani z 

Disc golfom? 

Seveda. 😊 

 

 

 

9.3 Ugotovitve  

 

Disc golf bi bil za našo prireditev idealen, saj ga lahko oglašujemo kot sproščujočo rekreacijsko 

dejavnost, ki ni tako pogosta med poznavalci sodobnih športov. Zaradi tega bi verjetno ta šport 

pritegnil mnogo ljudi, tudi mladih. Narediti moramo le dobro reklamo in zgodbo. Glede 

vključitve Disc golfa so bili na TIC-u tako zelo navdušeni, da so poleg vključitve le-tega v 

prireditev Dobrodelni malteški tek predlagali celo stalno postavitev igrišča za Disc golf na 

Polzeli, in sicer v parku Šenek (kjer smo ga prvotno hoteli postaviti tudi mi, vendar smo se ga 

zaradi lokacije samega malteškega teka, ki se odvija bolj v centru Polzele, natančneje ob šoli 

in šolskem igrišču, odločili pomakniti na travnik ob samem dogajalnem prostoru), ampak to je 

že načrt za novo raziskovalno nalogo. 😊 

 

10. Turistični proizvod 

Naše športno doživetje se imenuje Športizem iz roke v roko – zaokroži z nami. Gre za športno 

doživetje, ki bo popestrilo že obstoječo športno-turistično prireditev Dobrodelni malteški tek, 

ki poteka vsako leto na Polzeli, in sicer zadnjo soboto v mesecu septembru. Športizem iz roke 

v roko – zaokroži z nami se bo odvijal na dveh prizoriščih. Mladi se bodo preizkusili v dveh 

športih, to sta Ultimate frisbee in Disc golf. Osrednji prireditveni prostor je šolsko igrišče, na 
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katerem bo potekala predstavitev Ultimate frisbeeja, mali turnir v Disc golfu pa se bo odvijal 

na travniku pri šolskem igrišču.  

 

Besedo športizem smo skovali iz besed šport in turizem, zaokroži z nami pa na osnovi 

glavnega pripomočka, ki ga potrebujemo za izvedbo iger, tj. frizbija.  

 

Več izveste v nadaljevanju v podrobnem opisu posameznih športnih iger. 

 

11. Ultimate frisbee 

11.1 Prvo prizorišče: ŠOLSKO IGRIŠČE 

Na igrišču se bo demonstriral Ultimate frisbee. Igrišče je podobno igrišču za ameriški nogomet, 

ima dve končni coni. Igro igrata dve moštvi, vsako moštvo vključuje sedem igralcev. Moštvo 

lahko sestavljajo dekleta ali fantje ali oboji. Kadar sta moštvi mešani, se ekipe menjujejo, tako 

da so enkrat na igrišču štirje fantje in tri dekleta po pridobljeni točki pa obratno. Frizbi si igralci 

med seboj podajajo, s frizbijem v rokah pa se ne smejo premikati, lahko ga samo podajo 

soigralcem. Posebnost tega športa je, da ni sodnikov, obstaja t. i. pravilo "Spirit of the game" 

oz. športni duh, ki določa, da si igralci sami sodijo. Če menijo, da je bil izveden kontakt med 

igralci oz. favl, na to opozorijo nasprotnika s t. i. klicem favla, nasprotnik pa se lahko z njim 

strinja ali pa ne. Igra se igra do 15 dobljenih točk, traja povprečno dobro uro in pol. Pravila so 

dostopna na spletni strani World Flying Disc Federation. 

 

11.2 Potek tekmovanja 

Prvotno smo želeli pripraviti tekmovanje v Ultimate frisbeeju, a so nam na TIC-u predlagali, 

da bi bilo bolje, da se na malteškem teku zaradi nepoznavanja športa in pravil ne bi izvajalo 

tekmovanje laikov v le-tem. Razlaganje pravil bi namreč trajalo predolgo, prav tako bi trajanje 

igre lahko bilo za obiskovalce predolgo in ljudem ne bi bilo več zanimivo. Zato smo se odločili, 

da se bo organizirala le predstavitev Ultimate frisbeeja. V ta namen bomo povabili k 

sodelovanju klub Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor. Ker člani društva ta šport že 

obvladajo in ga trenirajo, ga bodo na prireditvi demonstrirali in na kratko razložili pravila. 

Obiskovalci se bodo imeli možnost v sami igri tudi malo preizkusiti. 

Če bo zainteresiranost občanov Polzele v prihodnosti dovolj velika, bomo lahko celo ustanovili 

kakšen klub, ki bi pripomogel tudi k športno-turističnemu razvoju občine, saj v bližnji okolici  ni 

nikjer podobnega kluba. Pri tem imamo tudi podporo s strani TIC-a Polzela in Občine Polzela. 
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Slika 3: Šolsko igrišče 

 

 

12. Disk golf 

12.1 Drugo prizorišče: TRAVNIK PRI ŠOLSKEM IGRIŠČU 

 
Na travniku pri šolskem igrišču se bodo obiskovalci lahko preizkusili v Disc golfu. Gre za 

individualen šport, ki je podoben mini golfu. Igralci z diskom ciljajo posebne, Disc golfu 

namenjene košare. Cilj igre je v čim manj poskusih z diskom zadeti vse košare na igrišču, 

zmagovalec je tisti, ki mu to tudi uspe. Pri sami izvedbi bodo pomagali člani Disc golf kluba 

Mežica. 

Kot prvotno prizorišče za Disc golf smo imeli v mislih park Šenek, a smo po odločitvi, da bomo 

športe vključili v že obstoječo prireditev (Dobrodelni malteški tek), prišli do zaključka, da je 

bolje vse dejavnosti združiti na enem prireditvenem prostoru (lažja organizacija, manj posega 

v naravno okolje, lažja dostopnost – vse skupaj predstavlja manjši ogljični odtis). 

 

12.2 Potek dogajanja 

 

Na igrišču so postavljene tri košare, vsako naslednjo je težje zadeti, ker je bolj oddaljena, 

vmes so postavljene različne ovire. Obiskovalci se bodo lahko v igri preizkusili, potekal pa bo 

tudi mini turnir, na katerega se bodo prijavili tik pred izvedbo na samem prizorišču. Prijavnina 

na tekmovanje bo za mladino  od 14. do 18. leta brezplačna, za mlade od 18. do 24. leta bo 

znašala 4,00 €, za starejše od 24 let pa 9,00 €. Potekala bo na za to namenjenem mestu ob 

robu igrišča. Vse potrebno bo izvajala s strani občine pooblaščena oseba. Zbirali se bodo tudi 

prostovoljni prispevki za dobrodelni županov sklad.  

 

12.3 Mini turnir 

 

Naše tekmovanje ima predstavitveni, predvsem pa turistični namen, zato je temu tudi 

prilagojeno. Število tekmovalcev je omejeno na 10. Vsak tekmovalec ima 5 metov diska na 
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košaro. Ne glede na število zadetkov se po teh izvedenih metih prestavi na naslednjo košaro. 

V prejšnjo košaro lahko medtem zaradi same dinamičnosti igre začne metati že naslednji 

tekmovalec. Zmagovalec je tisti, ki največkrat zadane vse tri košare. Število metov šteje 

aplikacija UDisc (UDisc - The App for Disc Golfers | UDisc), ki si jo tekmovalec naloži na svoj 

mobilni telefon, informacije o njej dobi ob sami prijavi na mini turnir. Turnir bomo začeli z 

najmlajšo starostno skupino in končali z najstarejšo. Samo tekmovanje bodo prav tako vodili 

člani Disc golf kluba Mežica, pomagajo organizatorji in predstavniki TIC-a Polzela.  

 

 
Slika 4: Prvotno načrtovano prizorišče za Disc golf 

 

 

 
Slika 5: Prizorišče Disc golfa – travnik ob šolskem igrišču 

https://udisc.com/
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13. Frizbi štafeta 

 

13.1 Tretje prizorišče: TRIM STEZA OB ARBORISTIČNEM PARKU  

Frizbi štafeta kot športno doživetje, privlačno predvsem za mlade, je bila naša ideja. Želeli 
smo jo izvajati na nekdanji trim stezi v arborističnem parku Šenek, a smo se odločili, da je ne 
bomo vključili v samo prireditev zaradi oddaljenosti od osrednjega prireditvenega prostora. 
Prav tako smo idejo opustili, saj je trim steza popolnoma opuščena, potekala je po parku, ki 
je danes zaščiten, orodja pa naj bi bila razporejena kar po drevesih. Vse to je z vidika 
varovanja okolja danes nedopustno, saj predstavlja prevelik poseg v naravno okolje. Na      
TIC-u Polzela smo še izvedeli, da imajo v načrtu postavitev nove trim steze, ki bo potekala ob 
samem parku in bo bolj trajnostno naravnana, tako bi lahko to doživetje ponudili v prihodnje, 
zato idejo kljub vsemu tudi predstavljamo.  

 

13.2 Potek tekmovanja 

Frizbi štafeta je ekipni šport. Ekipo sestavljajo štirje tekmovalci, ki so razporejeni po sami trim 
stezi. Igralec najprej na postaji opravi določeno nalogo (npr. preskok ovir, dvig trupa, počepi 
…), pri kateri mora imeti frizbi ves čas v rokah oz. nekje pri sebi. Ko to nalogo opravi, poda 
oz. vrže frizbi naslednjemu igralcu – soigralcu iz ekipe. Ta ga mora ujeti in opraviti svojo nalogo 
ter frizbi podati naprej. Zmaga tista ekipa, ki najprej opravi svoje naloge in s tem vrne frizbi na 
začetno postajo. 

 
Slika 6: Približna skica nekdanje trim steze 
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Slika 7: Ultimate frisbee 

 

 

 

 
 

Slika 8: Disc golf 
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14. Načrt trženja naše storitve 

14.1  Načrt predstavitve na turistični tržnici  

 

Na tržnici bomo svojo športno-turistično dejavnost predstavljali na prireditvenem prostoru. 

Postavili bomo mini igrišče za Disc golf, na katerem bodo obiskovalci lahko preizkušali svoje 

spretnosti v metanju frizbija in dobili malo občutka, kaj od tekmovalcev zahteva tovrstni šport. 

Obiskovalci se bodo torej preizkusili v metanju frizbija in prvih pet obiskovalcev, ki se bo 

najbolje odrezalo, kar pomeni, da bo v treh zaporednih poskusih zadelo koš, bo dobilo za 

nagrado frizbi z našim logom. Ostalim »tekmovalcem« bo v spomin na dogodek ostal magnet 

z našim logom. Prav tako si bodo lahko obiskovalci na našem prireditvenem prostoru vzeli 

letak in razglednico. V ozadju se bo predvajal filmček, ki bo natančneje prikazoval naše 

športno doživetje, vključeno v obstoječo prireditev Dobrodelni malteški tek.    

 

14.2  Trženje in oglaševanje 

 

14.2.1 Logotip in letak 

 

 

Slika 9: Logotip 
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Slika 10: Letak, 1. stran 

 

 
                                     Slika 11: Letak, 2. stran 
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14.2.2 Uresničitev trženjskega načrta na OŠ Polzela in v Občini Polzela 

 

V dogovoru z gospo ravnateljico bomo naš letak ponudili obiskovalcem šole, prav tako pa 

bomo s kratkimi predstavitvami našega dela sodelovali na dogodkih, ki se odvijajo na šoli – 

na dnevih dejavnosti (na športnih, naravoslovnih in tehniških dnevih). Predstavili se bomo tudi 

na prireditvah, kjer sodeluje šola z različnimi društvi in organizacijami (Športno društvo 

Polzela, planinsko društvo, medgeneracijski center, gasilci …).  

Poleg sodelovanja s šolo se bomo usmerili še na sodelovanje s Turistično informacijskim 

centrom Polzela, Turističnim društvom Polzela in z Občino Polzela ter sodelovali na njihovih 

prireditvah in dogodkih, ki jih organizirajo. Ker bo naše športno doživetje vključeno v že 

obstoječo prireditev Dobrodelni malteški tek, se bomo oglaševali tudi na spletni strani Občine 

Polzela, ki je glavni organizator same prireditve. Prav tako bomo za pomoč pri promociji 

zaprosili Športno društvo Polzela, ponudnike turističnih in kulinaričnih doživetij,  ki prav tako 

sodelujejo na tej dobrodelni športno-turistični prireditvi (npr. gostinski ponudniki, turistične 

kmetije, ponudniki glasbenih storitev, ki bodo poskrbeli za ustrezno, mladim privlačno glasbo, 

s katero bodo samo športno doživetje, še dodatno popestrili). Cilj naših predstavitev bo, da bi 

se mladi in tudi malo manj mladi odločili preizkusiti v novem športnem doživetju, ki bi lahko 

postal stalnica.  

   

14.2.3 Načini oglaševanja 

 

PROMOCIJSKI VIDEO 

Načrtujemo snemanje promocijskega videa, s pomočjo katerega bi promovirali naše športno 

doživetje in spodbudili mlade, da se nam pridružijo pri oblikovanju prijaznejšega, bolj zdravega 

in bolj sproščenega vsakdana. Promocijski video bomo pripeli na spletno stran Osnovne šole 

Polzela, na občinsko spletno stran, na spletno stran TIC-a Polzela in seveda na spletno stran 

Športnega društva Polzela. 

 

OŠ POLZELA (Spletni časopis) IN SPLETNA STRAN 

Pred izvedbo aktivnosti bomo na spletni strani naše šole posebno rubriko namenili tudi 

oglaševanju naše aktivnosti in s tem privabili večje število učencev naše šole, vzpodbudili jih 

bomo, da k aktivnosti povabijo svoje prijatelje od drugod. 

 

ŠOLSKI ZVOČNIK 

Dnevno bomo oglaševali in vabili k udeležbi (pripravljen reklamni spot). 

 

PRILOŽNOSTNA RAZSTAVA V AVLI ŠOLE 

Pripravili bomo priložnostno razstavo s plakati, letaki in promocijskim videom. Prav tako bomo 

postavili košaro za Disc golf, da se bodo učenci in obiskovalci šole lahko preizkusili v novem 

športnem doživetju 

 

INSTAGRAM 

Ustvarili bomo Instagram profil, na katerem bomo oglaševali naše športno doživetje in hkrati 

tudi Dobrodelni malteški tek ter občino Polzela. Tu bo na voljo tudi ogled našega 

predstavitvenega videa, do katerega bodo lahko dostopali tudi s QR kodo, ki bo na voljo na 

spletnih straneh in letaku.   
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FACEBOOK 

Facebook bo kot vodilno socialno omrežje današnjega časa zelo uporaben za naše 

oglaševanje, saj ga uporablja večina ljudi.  

 

POLZELAN 

POLZELAN je mesečnik, ki ga prejemajo gospodinjstva občine Polzela. Pripravili bomo 

prispevek, ki bo na kratek, hkrati pa tudi zanimiv način opisal naš projekt. 

 

JUMBO PLAKATI 

So zelo učinkovito oglaševalno sredstvo, ki nezavedno vpliva na ljudi, ki se vozijo mimo. 

 

LETAKI 

Zamislili smo si letake, ki bodo dosegljivi na lokacijah, ki jih naši vrstniki obiskujejo z družinami 

(šola, Komenda, občina, oglasne deske). 

 

NOVI TEDNIK 

Tudi za ta časopis, ki izhaja v Celju, in v njem občasno objavljajo prispevke z naše šole, bomo 

pripravili kratek, a zanimiv prispevek o našem projektu. 

 

14.2.4 Trženjski načrt in stroški izvedbe 

 

 

 

IZVAJALCI IN PRIPOMOČKI:  

− Člani kluba Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor za demonstracijo Ultimate 

frisbeeja 

− Člani Disc golf kluba Mežica za pomoč pri izvajanju Disc golfa 

− Pooblaščena oseba s strani občine Polzela, ki bo pobirala prijave in prijavnino na 

tekmovanje iz Disc golfa 

 

ČASOVNI OKVIR TRAJANJA ŠPORTNIH AKTIVNOSTI: 

Prireditev Dobrodelni malteški tek poteka vsako leto zadnjo soboto v septembru, in sicer od 

8.00 do približno 13.00. V sklopu tega se bodo odvijala naša športna doživetja, ki bodo, kot je 

pokazala anketa,  privabila številne mlade, saj gre za nekaj, česar še ne poznajo. 

 

OKVIRNI ČAS TRAJANJA ŠPORTNIH DOŽIVETIJ: 

- Predstavitev Ultimate frisbeeja in mini turnir v Disc golfu se NE BOSTA ČASOVNO 

PREKRIVALA. 

- Najprej bomo izpeljali mini turnir v Disc golfu, kar bo trajalo približno 2 uri, en 

tekmovalec naj bi zaključil mete v približno 10 minutah. Okvirni čas trajanja bo seveda 

odvisen od spretnosti in hitrosti tekmovalcev ter od števila le-teh. 

- Po končanem mini turnirju bo potekala razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 

najboljšim tekmovalcem (približno 10 minut). 

- Nato bo potekala kratka predstavitev pravil Ultimate frisbeeja (5 minut), sledila bo 

tekma, ki jo bodo igrali člani kluba Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor. Ena 

tekma traja približno 1 uro in pol. 

- Po tekmi se bodo v Ultimate frisbeeju lahko preizkusili tudi morebitni zainteresirani 

gledalci, kar bi trajalo naslednjo 1 uro. 
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- Skupno bi torej naše športne aktivnosti trajale približno štiri ure, kar sovpada s 

trajanjem Dobrodelnega malteškega teka, katerega del bi bile.  

 

 

STROŠKI ZA NAŠ DOPRINOS PRIREDITVI DOBRODELNI MALTEŠKI TEK: 

 

▪ 3 košare za Disc golf (3X 231,92 € + 24,95 € poštnine) ………………………………….. 

720,71 € Amazon.com : DGA Mach 2 Disc Golf Basket - Portable, Permanent, Hot Dipped 

Galvanized Steel, All-Weather, Heavy-Duty, Outdoor Disc Golf Target with Two Rows of 

Chain : Sports & Outdoors 

▪ Komplet 8 diskov za Disc golf (87,27 € + 17,54 € poštnine) …………………………104,81 € 

Amazon.com : Viking Discs 8-Disc Tournament Set for Disc Golf - Advanced Disc Golf 

Equipment Bulk Set : Sports & Outdoors 

▪ Najem kluba Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor (stroški prevoza 14 igralcev, njihov 

čas, malica...) ……………………………………………………………………………….250,00 € 

▪ Najem Disc golf kluba Mežica (stroški prevoza 3 igralcev, njihov čas, malica ...) ….50,00 € 

▪ Nagrade za tekmovalce mini turnirja v Disc golfu so sponzorske in jih priskrbi občina 

Polzela, torej neposrednih stroškov za nagrade ni. 

▪ Člani Športnega društva Ultimate Frisbee Maribor bi prišli na lastne stroške in bi sodelovali 

brezplačno. 

 

 

                                                                                                                  SKUPAJ: 1125,52 € 

 

 

Slika 12: Pripomočki za Disc golf 

 

https://www.amazon.com/DGA-Mach-Disc-Golf-Basket/dp/B00HXM48Y2/ref=sr_1_18?crid=1QLLT46FOEELE&keywords=disc+golf+basket&qid=1675329244&sprefix=disc+golf+%2Caps%2C304&sr=8-18
https://www.amazon.com/DGA-Mach-Disc-Golf-Basket/dp/B00HXM48Y2/ref=sr_1_18?crid=1QLLT46FOEELE&keywords=disc+golf+basket&qid=1675329244&sprefix=disc+golf+%2Caps%2C304&sr=8-18
https://www.amazon.com/DGA-Mach-Disc-Golf-Basket/dp/B00HXM48Y2/ref=sr_1_18?crid=1QLLT46FOEELE&keywords=disc+golf+basket&qid=1675329244&sprefix=disc+golf+%2Caps%2C304&sr=8-18
https://www.amazon.com/Viking-Discs-Tournament-Disc-Set/dp/B09GFY1R8X/ref=sr_1_18?crid=3LUUGT3JN9LHB&keywords=disc+golf+discs&qid=1675329489&refinements=p_36%3A9000-&rnid=386589011&s=sporting-goods&sprefix=disc+golf+%2Caps%2C227&sr=1-18
https://www.amazon.com/Viking-Discs-Tournament-Disc-Set/dp/B09GFY1R8X/ref=sr_1_18?crid=3LUUGT3JN9LHB&keywords=disc+golf+discs&qid=1675329489&refinements=p_36%3A9000-&rnid=386589011&s=sporting-goods&sprefix=disc+golf+%2Caps%2C227&sr=1-18
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15. Pomoč pri projektu 

Pri projektu so nam bili v pomoč: vodja Turistično informacijskega centra za turizem (TIC) 

gospod Damjan Jevšnik, gospa Teja Zidanski organizatorka Dobrodelnega malteškega teka, 

gospa Petra (Turistična kmetija Zgornji Zavratnik), Gašper Weber (učitelj športne vzgoje na 

OŠ Polzela), Lara Miklič (članica kluba Ultimate Frisbee Maribor), Občina Polzela, Osnovna 

šola Polzela in njeni učenci, ravnateljica, gospa Bernardka Sopčič, ter pomočnica ravnateljice, 

gospa Simona Tomšič. 

 

16. Zaključek in sklepne misli avtorjev 

Na osnovi raziskovanja smo se odločili, da bomo z novim športnim doživetjem popestrili 

Dobrodelni malteški tek, in sicer bomo dodali še ne tako znana športa, to sta Ultimae frisbee 

in Disk golf. Dodati smo želeli še frizbi štafeto. Sama prireditev Dobrodelni malteški tek se 

odvija v okolici šole. Naš namen je bil dodati še eno prizorišče – nekdanjo trim stezo, na kateri 

bi potekala frizbi štafeta, a je nato v naše športno doživetje nismo vključili. Po pogovoru z 

gospodom Damjanom Jevšnikom, predsednikom TIC-a Polzela, in organizatorko teka, gospo 

Tejo Zidanski, smo ugotovili, da sama trim steza, tudi če bi jo oživeli, ne bi več ustrezala 

današnjim okolijskim standardom, saj so drevesa v parku Šenek danes zaščitena, zato smo 

se odločili, da je v naše športno doživetje ne bomo vključili. V času nekdanje trim steze so 

namreč drevesa uporabljali kot del telovadnega orodja. V načrtu je postavitev nove trim steze, 

zato bomo to doživetje vključili takrat. Svoj načrt pa smo spremenili tudi pri prizorišču Disc 

golfa, saj bi bilo to prizorišče oddaljeno od samega središča dogajanja, kar predstavlja višje 

stroške in tudi logistične ovire (prevoz, parkirni prostor …), z vidika ekologije pa tudi večji 

ogljični odtis in poseg v naravo, gozd, travnik.  

Med iskanjem informacij smo natančneje izvedeli, kaj je mladinski turizem, kako je s turizmom 

in športom v naši okolici ter kateri športi zanimajo mlade (pogovori, anketa). Samo 

raziskovanje organizacije tovrstnih dogodkov nas je naučilo, da je pot od ideje do realizacije 

zelo dolga, da je v športno obarvano turistično dejavnost potrebno vložiti veliko in da je pot od 

načrta do cilja polna sprememb. To včasih vzame nekaj volje do dela, ampak ker tako delo 

krepi skupinsko sodelovanje, smo se med sabo vedno znova povezali in tako prišli do 

zastavljenega cilja. S tem smo na nek način potrdili tudi naš moto »iz roke v roko«. 

Verjamemo, da bomo z novim športnim doživetjem, v katerem se bodo lahko tudi obiskovalci 

seznanili in preizkusili v Disc golfu ter Utimate frisbeeju, resnično popestrili že obstoječo 

prireditev in s tem seveda pripomogli k razvoju mladinskega turizma na Polzeli.  

 

17. Viri in literatura 
 

Elektronski viri: 

 

▪ KAJ JE MLADINSKI TURIZEM?. Wikipedija. Dostop:  
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mladinski_turizem    (23. 10. 2022) 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Mladinski_turizem
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▪ KAJ JE TRIM STEZA?. Wikipedija. Dostop:  https://trim.si/kaj-je-trim-steza/                   
(3. 11. 2022) 

 

▪ KAJ JE ULTIMATE FRISBEE? Wikipedija. Dostop: 
https://rules.wfdf.org/resources (24. 11. 2022) 

 

▪  DOBRODELNI MALTEŠKI TEK. Wikipedija. Dostop: Dobrodelni malteški tek - 
dogodki v občini Polzela | MojaObčina.si (mojaobcina.si) (24. 9. 2022) 

 

▪ PEDSTAVITEV POLZELE. Občina Polzela. Dostop: Občina smo ljudje – Občina 
Polzela (oktober 2022, februar 2023) 

 

 

Literatura: 

 

 

▪ Kreže K., Praprotnik L, Hočevar O., Kasesnik J. KAKO SO NEKOČ ŽIVELI NA 

OBMOČJU DANAŠNJE OBČINE POLZELA. (2014). Polzela: Medobčinska splošna 

knjižnica Žalec in ZKTŠ Polzela. 

 

▪ Tomažič, K. OBČINA POLZELA. (2015). Polzela: Zavod za kulturo, turizem in šport 

Polzela. 

 

 

Ustni viri:  

 

▪ Petra, turistična kmetija Zavratnik; Polzela, oktober 2022 
 

▪ Lara Miklič, članica kluba Ultimate Fresbee, oktober 2022 

 

▪ Teja Zidanski, organizatorka Dobrodelnega malteškega teka, februar 2023 

 

▪ Damjan Jevšnik, vodja TIC Polzela, oktober 2022 in februar 2023 

 

▪ Gašper Weber, prof., učitelj športne vzgoje na OŠ Polzela, september in oktober 2022 

 

 

Viri slik: 

  

Vir 1. fotografije: lastni vir (Klara Jug) 

Vir 2. fotografije: lastni vir (Pavel Zapušek) 

Vir 3. fotografije: prirejeno po https://www.google.com/maps 

Vir 4. fotografije: prirejeno po https://www.google.com/maps 

Vir 5. fotografije: prirejeno po https://www.google.com/maps 

Vir 6. fotografije: prirejeno po https://www.google.com/maps 

Vir 7. fotografije: Ultimate frizbi se razvija tudi pri nas: ko jih vidijo igrati, smeh in komentarji 

hitro potihnejo | Dnevnik (14. 2. 2023) 

https://trim.si/kaj-je-trim-steza/
https://rules.wfdf.org/resources
https://www.mojaobcina.si/polzela/dogodki/dobrodelni-malteski-tek.html
https://www.mojaobcina.si/polzela/dogodki/dobrodelni-malteski-tek.html
https://www.polzela.si/polzela/obcina-smo-ljudje/
https://www.polzela.si/polzela/obcina-smo-ljudje/
https://www.dnevnik.si/1042718682
https://www.dnevnik.si/1042718682
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Vir 8. fotografije: Disc Golf Facilities | Sports Planners | Visit Fargo-Moorhead 

(fargomoorhead.org) (14. 2. 2023)  

Vir 9. fotografije: lastni vir 

Vir 10. fotografije: lastni vir 

Vir 11. fotografije: lastni vir 

Vir 12. fotografije: https://frizbisvet.si/trgovina/disk-golf/kosi/stacionarni-disk-golf-kos/ 

 

18. Priloge 
 

Priloga 1: Izjava 

https://www.fargomoorhead.org/sport-facility-guides/disc-golf-courses/
https://www.fargomoorhead.org/sport-facility-guides/disc-golf-courses/
https://frizbisvet.si/trgovina/disk-golf/kosi/stacionarni-disk-golf-kos/
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