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Povzetek 
 
Ob letošnji temi z naslovom Športna doživetja gradijo mladinski turizem se nam je porodilo kar 
nekaj idej, povezanih s športom in mladino. Odločili smo se, da s Fridatlonom obogatimo 
tradicionalni  turistični dogodek Fridina mišnica, ki se odvija vsako leto že 10 let.  
Fridatlon je oblika orientacijskega teka, ki poudarja gibanje, kulturo in doživetje. Mladi s 
sodobnim pristopom mobilne aplikacije Actionbound razvijajo orientacijo, rešujejo uganke, 
spoznavajo kulturno bogastvo kraja, predvsem pa so ob vsem tem športno aktivni. Aplikacija 
namreč zahteva, da sodelujoči na posameznih postajah opravijo in posnamejo svojo športno 
aktivnost – šele nato smejo nadaljevati pot do naslednje postaje.  Fridatlon obsega štirinajst 
doživljajskih športno-kulturnih postaj. 
Pripravili pa smo možnost sodelovanja na Fridatlonu brez tekmovanja. Prav tako smo v 
dogodek vključili podmladek in za njih pripravili mini Fridatlon, saj menimo, da na mladih svet 
stoji.  
 
 
Ključne besede: Slovenska Bistrica, šport, mladina, doživetje, Fridina mišnica  
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1. UVOD V ŠPORTNI TURIZEM 
 

Tema Športna doživetja bogatijo mladinski turizem nam je utrnila množico idej. Razmišljali 

smo tako o tradicionalnih kot tudi o športno-doživljajskih prireditvah in festivalih v našem 

domačem kraju. Razvila se je ideja o popestritvi in obogatitvi programa Fridina mišnica.   

Naša naloga se je razvijala ob ideji, da bi priredili športno-doživljajski sprehod po našem mestu 

ter kulinarični produkt, ki bi dogodek lepo povezal. Ker je Fridina mišnica že 

tradicionalni dogodek z bogato vsebino za otroke, smo želeli obogatiti program s športnim 

izzivom, ki bi pritegnil predvsem mlade. Prav tako bo namenjen tudi ostalim starostnim 

skupinam in turistom.  Odločili smo se, da bomo obogatili športni program s turistično 

ponudbo domačega kraja in obiskovalcem ponudili športni dotik bistriških turističnih 

znamenitosti. V želji, da bo dogodek postal v naši občini trajnosten, ga bomo tržili tudi za 

namene šolskih dejavnosti. 

 

23. september  - dan slovenskega športa in dan, ko smo začeli zbirati ideje za našo nalogo.   

  

Kaj je športni turizem? 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Športni turizem je velik posel. Danes velja za največji svetovni družbeni fenomen. Po podatkih 

navedenih v spodnjem viru, je bila industrija športnega turizma leta 2016 vredna 1,4 bilijona 

dolarjev, leta 2021 pa že 5,7 bilijona dolarjev. To je 41-odstotna rast v samo 5 letih. Po zadnjih 

podatkih naj bi bilo 25% turizma povezanega s športom (https://tourismteacher.com/sports-

tourism).  

Športni turizem je novejša oblika preživljanja 

prostega časa. Je posebna oblika turizma, ki turiste 

spodbuja k telesni vadbi. Lahko ga poimenujemo 

tudi turizem sprostitve in rekreacije. Turizem in 

šport se med seboj povezujeta in dopolnjujeta. Šport 

kot poklicna in ljubiteljska dejavnost vključuje veliko 

potovanj, ki omogočajo razna tekmovanja na 

različnih lokacijah. Večji športni dogodki pozitivno 

vplivajo na razvoj turizma. 

https://tourismteacher.com/sports-tourism
https://tourismteacher.com/sports-tourism
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2. PESTROST ŠPORTNEGA DOGAJANJA V SLOVENSKI BISTRICI 
 

Slovenska Bistrica leži pod vznožjem predalpskega Pohorja v severovzhodni Sloveniji, kar 

omogoča možnost številnih športnih doživetij. Pestrost naravnih in kulturnih bogastev 

privablja v naš kraj mnoge turiste. 

Slovenska Bistrica s svojo okolico nudi neizmerne možnosti raznovrstnih aktivnosti v naravi, 

prav tako pa vam ne bo dolgčas niti v samem mestu, kjer lahko izbirate med vrsto aktivnosti v 

različnih športnih objektih ali pa si privoščite sprostitev ob nakupovanju in dobri kavi ali čaju s 

prijatelji. 

 
Naše mesto ima veliko uspehov na športnem področju. V Slovenski Bistrici delujejo številni 

klubi z odličnimi rezultati posameznih športnikov, med njimi imamo tudi olimpijce.  

 

2. 1 ŠPORTNI KLUBI V SLOVENSKI BISTRICI 
 

 košarkarski klub  odbojkarski klub  

 nogometni klub   alpinistični klub  

 kegljaški klub Impol   aikido klub  

 atletsko društvo   balinarski klub  

 teniški klub   boks klub  

 judo klub Impol  

 
 

2. 2 ZNANI ŠPORTNI OBRAZI IZ SLOVENSKE BISTRICE   
 

 Vito Dragič – član Judo kluba Impol, že četrtič zapored najboljši športnik v občini. 

Vrhunski slovenski judoist je tudi v preteklem letu posegal po najvišjih mestih. 

 Franci Pinter – večkratni udeleženec paraolimpijskih iger v Tokiu.  Obiskal nas je na šoli 

in z nami delil veliko življenjskih zanimivosti.   

 Olimpijec Ivan Trajkovič – taekwondoist, 5. na olimpijskih igrah v Tokiu v kategoriji nad 

80 kg. 

 Klemen Prepelič – košarkar, 4. mesto na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Z 

osvojenim 4. mestom je  postal bistriški olimpijec z najvišjo uvrstitvijo.  

 Tonček Štern, Žiga Štern, Alen Šket, Matic Videčnik – 2. mesto na EP v odbojki. 

 Lucija Tarkuš – plezalka, športnica leta občine Slovenska Bistrica leta 2021.  
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2. 3 BISTRIŠKI OLIMPIJCI SKOZI ČAS 
 

 

Zap. 
št.  

Ime in priimek Panoga Kdaj – kje Uvrstitev 

1  
STANKO 
TOPOLČNIK 

judo 1972 – München Ni uvrstitve  

2  
JANEZ 
VIDMAJER 

judo 1976 – Montreal  Ni uvrstitve  

3  
FRANC  
OČKO 

judo 1980 – Moskva  
1984 – Los Angeles  

Ni uvrstitve 
9.-12. mesto 

4  
FILIP 
LEŠČAK  

judo 1984 – Los Angeles  
1988 – Seul  
1992 – Barcelona  

5. mesto 
Ni uvrstitve 
Ni uvrstitve 

5  
MATJAŽ  
CERAJ 

judo 2008 – Peking 
2012 – London  

Ni uvrstitve 
Med 15. športniki  

6  
FRANC 
PINTER  
 

strelstvo 1992 – Barcelona  
1996 – Atlanta  
2000 – Sydney  
2004 – Atene  
2008 – Peking  
2012 – London  

8. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
2. mesto 
3. mesto 
8. mesto  

7  
BOŠTJAN  
FRIDRIH  

atletika  
štafeta 4x100  

2000 – Sydney  15. mesto  

8  
MIROSLAV 
VODOVNIK 

atletika 
krogla 

2004 – Atene 
2008 – Peking  

10. mesto  
16. mesto 

9  
DAMJAN 
SITAR  

atletika 
mnogoboj 

2008 – Peking  23. mesto 

10  
RENE 
MLEKUŽ  

slalom 
  

2002 – Salt Lake                             
City 

Odstopil  

11  
IVAN 
TRAJKOVIČ  

teakwondo 
 

2012 – London 
2020 – Tokio 

11. mesto  
5. mesto  

 

Tabela 1: Olimpijski dosežki športnikov iz Slovenske Bistrice  
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2. 4 ŠPORTNE PRIREDITVE V SLOVENSKI BISTRICI 
 

Slovensko Bistrico bogatijo različni športni dogodki, ki pogosto potekajo pod okriljem Zavoda 

za šport Slovenska Bistrica.  

ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA 

 
 

 
 

Slika 2: Logotip Zavoda za šport Slovenska Bistrica 

Vir: https://www.zavod-sport-sb.si/ 

 

 

Še posebej so aktivni na področju izboljšanja športne infrastrukture. V zadnjih petnajstih letih 

je v Slovenski Bistrici nastal moderen športni park, ki se lahko enakovredno postavi ob bok 

športnim parkom marsikatere mestne občine po Sloveniji. 

V Slovenski Bistrici imamo številne športne prireditve, ki jih prikazuje spodnja slika 3. 

 

 

Slika 3: Športne prireditve v Slovenski Bistrici 
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2. 5 INTERVJU Z GOSPO REBEKO POTOČNIK 

 

Pozdravljeni, ga. Rebeka Potočnik.  

Ste avtorica treh slikanic za otroke: Fridin rojstni dan, Fridine dobre misli in Frida se zaljubi, ki 

ste jih tudi sami likovno opremili.  Prav tako ste ustanoviteljica društva Fridina mišnica, ki izvaja 

delavnice in tečaje za otroke, lutkovne predstave, rojstne dneve otrok, obdarovanja in še 

mnogo drugega. Prav Fridina mišnica je postala naš navdih za pisanje turistične naloge, s 

katero bomo sodelovali na  37. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava.  

Prosimo vas, da z nami delite nekaj vaših izkušenj.  

 Kje ste dobili idejo za izvedbo dogodka Fridina mišnica?  

Društvo smo ustanovili, ker smo v našem okolju pogrešali aktivnosti za otroke. Na Fridin rojstni 

dan se skozi leta odpravi vedno več obiskovalcev. Prav tako so lepo obiskane vse aktivnosti v 

naši organizaciji. Vsekakor je to dokaz, da je naše mesto nekaj takšnega potrebovalo. 

 Kako ste prišli na idejo za maskoto?  

Maskota je glavni lik Fridinih zgodb. Nastala je pod rokami ustvarjalk Lutkovnega gledališča 

Maribor. 

 Koliko let se ta dogodek že odvija?  

Fridin rojstni dan – festival je letos praznoval 10. obletnico. 

 S katerimi dejavnostmi privabite največ mladine?  

Ni dejavnosti, ki ne bi pritegnila otrok, pa naj so to likovne kolonije, tabori, ustvarjalne 

delavnice različnih področij. Frido so otroci vzeli za svojo. In to je bil namen.  

 Kako promovirate dogodek širši javnosti?  

Sodelujemo z lokalno skupnostjo, javnimi zavodi in drugimi društvi, občino Slovenska Bistrica, 

gasilci, vojsko … z vsemi, ki so pripravljeni našim otrokom v mestu ponuditi nekaj več. Reklama 

se tako naredi sama po sebi. 

 Katere aktivnosti so v času vaše organizacije potekale na Fridini mišnici?  

Delavnice, praznovanje otroških rojstnih dni, pohodi in izleti. 

 Kakšni so bili vaši cilji, ko ste organizirali prvo Fridino mišnico?  

Dati otrokom en dan, ki bo njihov. Namenjen njim. Skozi igro in ustvarjalnost zbuditi njihovo 

radovednost in jim dovoliti sanjati! 

 Ali ima vaš dogodek dobrodelni namen? 

Dogodek Fridin rojstni dan je v celoti brezplačen. Vsi izvajalci delavnic in drugi podporniki ta 

dan delajo kot prostovoljci. To je poslanstvo. 
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3. NAČRT NALOGE  
 
Kaj je namen turistične naloge? 

Namen sodelovanja na 37. državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava je obogatiti 

turistično ponudbo športnega turizma domačega kraja, ki bi postala trajnostna.   

 Katere cilje smo si zastavili?  

Turizem bomo obogatili s športno-turistično ponudbo domačega kraja in obiskovalcem 

ponudili športno obarvano spoznavanje bistriških turističnih znamenitosti.  

 Obogatili bomo športni turizem v domačem kraju. 

 Z inovativnim pristopom bomo nadgradili športno-kulturni dogodek Fridina mišnica.  

 Nov turistični produkt oz. dogodek bo privabil mladino in postal trajnosten.  

 Sodelujoči bodo športno aktivni in hkrati bodo spoznavali kulturne znamenitosti. 

 Ustvarili bomo mobilno dogodivščino.  

Na kaj bomo še posebej pozorni?  

Še posebej bomo pozorni, da bodo pravila sodelovanja kratka, natančna in preprosta.  

Ker se dogodek odvija tudi na območju prometa, bomo sodelujoče na varnost v prometu 

posebej opozorili.   

Posebno skrb bomo namenili tudi varnosti osebnih podatkov vseh sodelujočih. 

Kako smo si razdelili naloge?  

Naloge smo si učenci turističnega krožka razdelili po parih, in sicer glede na naše zanimanje in 

področja, na katerih smo močni, uspešni. Fantje so poskrbeli za tehniški del, medtem ko smo 

dekleta poskrbela za vizualni in estetski videz naloge. Nikoli nam ni bilo dolgčas in vedno smo 

imeli zaposlitev. Vsi skupaj smo ustvarjali vsebino naloge.  Podrobnejši načrt bo predstavljen 

v nadaljevanju naloge.  

 

Kaj je Actionbound? 

Actionbound je mobilna aplikacija, ki vodi igralca na pot odkrivanja. Namenjena je igranju  

digitalno-interaktivnih lovov na zaklad. Program omogoča širjenje interakcije med ljudmi. Z 

aplikacijo lahko ustvarimo svojo igro pobega ali ogled zanimivih krajev z uporabo koordinat 

GPS ter vnaprej pripravljenih kod in skrivnosti. Vsebuje številne igralne elemente in orodja, 

kot so lokacije GPS, navodila, zemljevidi, kompas, slike, videi, kvizi, misije, turnirji, kode QR in 

še veliko več.   

Actionbound smo izbrali, saj z njo lahko ustvarimo zabavno in razburljivo mobilno aplikacijo za 

svojo pustolovščino. V njej lahko sodeluje veliko ljudi in je preprosta za uporabo.  

Predstavila nam jo je učiteljica športa Natalija Ferk, ki jo uporablja pri svojem delu z učenci.  
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4. IDEJA O TRIATLONU … FRIDATLONU 
 
Avtorji Berčič, Sila, Slak in Pintar (2010) v svojem delu navajajo, da danes ne moremo 
spregledati dejstva, kako postajajo športne vsebine pomemben segment celovite turistične 
ponudbe. Menijo, da postaja turizem nepogrešljiva sestavina sodobnega življenjskega sloga 
prebivalcev.  
Vemo, da je triatlon šport, ki je sestavljen iz treh disciplin – plavanja, kolesarjenja in teka. Je 
dinamičen in zanimiv šport. Poseben čar predstavlja izziv osvojiti vse tri discipline ter jih s 
hitrimi prehodi povezati v celoto. 
 

Mi pa smo razmišljali tako: » GIBANJE, KULTURA, DOŽIVETJE!« 

Če povežemo te tri aktivnosti, dobimo edinstven turističen produkt. V naši 

nalogi smo povezali gibanje in kulturo z doživetjem ter dobili odlično izhodišče 

za nadaljnje ustvarjanje vsebine naše naloge. 

 

 

4. 1 FRIDATLON  SLOVENSKA BISTRICA 
 
V parku Slovenska Bistrica se bo tudi letos odvijal tradicionalni Fridin rojstni dan.   
 

FRIDINA MIŠNICA  

Otroško mladinsko društvo Fridina mišnica vsako leto v mesecu 
septembru organizira v parku Slovenska Bistrica Fridin rojstni dan, kjer 
miška Frida želi vedno znova spoznati nekaj novega, drugačnega, 
zanimivega ter pritegniti čim več otrok in mladine. Praznujemo ga v obliki 
raznolikih delavnic.  
 

Slika 4: Logotip Fridine mišnice 
Vir: https://sl-si.facebook.com/FridinaMisnica/ 
 

Mi bomo Fridin rojstni dan obogatili z našim novim športno-turističnim produktom Fridatlon, 

ki bo na dogodek privabil tudi mladino.  

Miška Frida vas bo popeljala na novo  športno-kulturno dogodivščino, imenovano Fridatlon. S 

pomočjo mobilne aplikacije Actionbound ali zemljevida boste lahko spoznavali  naše lepo 

mesto Slovenska Bistrica, njegove znamenitosti,  in poskrbeli za dobro kondicijo nog in 

možgančkov. Za najmlajše bomo poskrbeli z mini Fridatlonom, ki bo potekal v parku. Točke 

Fridatlona so oštevilčene in si sledijo po vrsti. Lahko je tekmovalne ali pa zgolj raziskovalne 

narave. Odločitev je popolnoma vaša. Izhodiščna točka za vse tri trase  je ob vstopu v park. 

 

 

https://sl-si.facebook.com/FridinaMisnica
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Slika 5: Trasa Fridatlona 

 

 
 
Slika 6: Načrt mesta in trasa Fridatlona 
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4.2 KAKO FRIDATLONIMO?  
 
 
Odločite se, kako boste pristopili k pohajkovanju. Ste bolj tekmovalne narave? Ali turistični 
sprehajalci? Morda pa ste še premajhni za eno ali drugo? Ne skrbite. Za vsakega se najde prava 
pot.  
Udeležba na Fridatlonu poteka na lastno odgovornost. 

 

4.2.1 FRIDATLON ZA TEKMOVALCE  
 

Če želite sodelovati v tekmovalnem duhu, je vaš cilj, da s svojo skupino čim hitreje obidete vse 

točke, kot so oštevilčene po vrstnem redu, in pravilno rešite naloge v aplikaciji. Potrebujete 

telefon, na katerega si naložite aplikacijo Actionbound in drug drugega.  

Pomembno je, da se zabavate in pazite na varnost ter prometne predpise! 

 

 PROGRAM 

Pozdravljeni, Fridatlonci! 

Trenutno se nahajate pred vstopom v park. To je začetek vašega športno-

kulturnega pohajkovanja po Slovenski Bistrici. Vaša naloga je, da odkrijete 14 

doživljajskih točk in uspešno rešite naloge. 

1. postaja: grajski park 
Skupine (3 do 5 oseb) se zberejo na izhodiščni točki pred vstopom v park ob Osnovni šoli 
Pohorskega odreda Slovenska Bistrica. Tam se jim predstavijo navodila (zemljevid, telefon – 
aplikacija) ter podajo ostali napotki.  
V smeri proti gradu jih pred vhodom čaka prvo vprašanje, objavljeno v aplikaciji.  
 
2. postaja: grad 
Ko skupina odgovori na vprašanje, dobi novi namig. Pokaže se jim naslednja lokacija, kjer 
morajo poiskati in skenirati QR kodo ter odgovoriti na vprašanje in opraviti nalogo. 
Tekmovalci nato odidejo do Cuker Kuhne, kjer se okrepčajo z našo žitno ploščico. Po kratki 
malici morajo ugotoviti 3 sestavine, ki se skrivajo v njej. Ko odgovorijo, se jim pokaže naslednja 
lokacija.  
3. postaja: Glasbena šola Slovenska Bistrica 
Ko skupina prispe do vhodnih vrat Glasbene šole Slovenska Bistrica, se posnamejo in zapojejo 
pesem.  
 
4. postaja: Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica 
Ko zapojejo pesem, se jim pokaže QR koda, ki jo morajo skenirati. Potem se jim pokaže 
vprašanje in navodila za nadaljnjo pot.  
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5. postaja: središče mesta (TIC) 
Skupina dobi vprašanje ter nanj odgovori, nato se jim pokaže zemljevid, ki jih vodi do naslednje 
lokacije. 
 
6. postaja: Trg svobode 
Ko tekmovalci prispejo na trg, odgovorijo na vprašanje. Dobijo koordinate naslednje točke in 
namig.  
 
7. postaja: Graslov stolp 
Ko pridejo do Graslovega stolpa, moraj najprej najti prave koordinate, nato pa se jim pojavita 
dve vprašanji o poznavanju Slovenske Bistrice. Izmenjaje morajo narediti 10 počepov in sklec. 
Skupini se v aplikaciji pojavi namig, ki jih pripelje do naslednje lokacije.  
 
8. postaja: Srednja šola Slovenska Bistrica 
Ko skupina pride do Srednje šole Slovenska Bistrica, posname fotografijo, ki je čim bolj 
podobna fotografiji v  aplikaciji. 
 
9. postaja: stadion Slovenska Bistrica 
Ko skupina prispe do stadiona, gre do stopnic, ki so blizu cilja za tek na 100 metrov in  tam 
posname naslednjo vajo, ki jo morajo opraviti vsi. Povzpnejo se po stopnicah tako, da sonožno 
skočijo na vsako stopnico. 
 
10. postaja: fitnes na prostem 
Vsak v skupini naj opravi pravilno izvedeno vajo na eni izmed postaj fitnesa na prostem (vsak 
naj opravi drugačno nalogo). Naložiti morajo sliko, ki potrjuje, da so nalogo opravili. 
 
11. postaja: športna dvorana Slov. Bistrica 
Opravi nalogo, kot kaže video. Naredi 10 poskokov čez klop. To nalogo morata opraviti 2 v 
skupini. 
 
12. postaja: Mestno kopališče Slovenska Bistrica 
Poišči QR kodo in razišči, kakšen je odpiralni čas Mestnega kopališča Slov. Bistrica. 
 
13. postaja: Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
Čim bolj se približajte odgovoru: koliko učencev trenutno obiskuje OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica? 
 
14. postaja: grajski park 
 S skupinskim selfijem, ki ga je potrebno naložiti v aplikacijo, zaključite Fridatlon. 

 

Čestitke, ob športnih aktivnostih si spoznal in se naučil marsikaj novega o 

našem mestu! 
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 NAGRADE 

Prve tri skupine, ki bodo najbolje opravile izziv, prejmejo mamljive nagrade. Izbrali smo 

nagrade, ki imajo športno-kulturni turistični pridih.  

1. NAGRADA: Voden ogled po starem mestnem jedru Slovenske Bistrice, ki vključuje lokalnega 

vodiča, ogled gradu Slovenska Bistrica in sladko presenečenje v Grajski kavarni.   

2. NAGRADA: Brezplačne karte za bistriško kopališče za celotno skupino.   

3. NAGRADA: Brezplačno sodelovanje na naslednjem Fridatlonu. 

Za vsako tekmovanje so potrebna natančna pravila sodelovanja. Tudi mi smo jih zapisali.   

 PRAVILA SODELOVANJA 

PRAVILA TEKMOVANJA: 

 skupino lahko sestavlja 3-5 tekmovalcev 

 osebe, mlajše od 10 let, morajo biti v spremstvu starejše osebe  

 dosledno je potrebno upoštevati označeno pot na zemljevidu 

 na poti je potrebno upoštevati cestnoprometne predpise 

 potrebno je slediti navodilom v aplikaciji 

 ekipe si ne smejo pomagati med seboj 

 ekipa lahko uporablja samo en telefon naenkrat 

 ekipe se med seboj ne smejo ovirati in premikati QR-kod 

 QR-kod ne smete trgati ali kako drugače poškodovati 

POSLEDICE OB KRŠENJU PRAVIL TEKMOVANJA: diskvalifikacija skupine 

Vsa druga potrebna navodila pa so v aplikaciji. 

  

4.2.2  FRIDATLON ZA TURISTIČNE POHAJKOVALCE 
 

Točke na zemljevidu Fridatlona so sicer oštevilčene, vendar za turistične pohajkovalce to ni 

nujno najkrajša ali najlažja pot med njimi. Uporabljajte le zemljevid poti, iščite bližnjice ali 

daljšnice in si vmes privoščite kak sladoled ali osvežilni napitek. Vaš čas ni omejen. Hodite 

lahko hitro, počasi, pomembno je le, da se zabavate in pazite na varnost in prometne 

predpise!  

Vaša naloga je, da na vsaki od označenih točk zemljevida s križanko, ki jo boste prejeli na 

izhodiščni točki ob vstopu v park, poiščete skrivno sporočilo z nalogo in nagradnim 

vprašanjem, katerega odgovor zapišete v križanko. S pomočjo rešene križanke boste sestavili 

geslo. Če želite sodelovati pri žrebanju za nagrade, rešeno križanko z izpolnjenim geslom in s 

pripisom svojih kontaktnih podatkov oddate v zabojček. Nahaja se na vidnem mestu pri 

izhodiščni točki.  
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  KRIŽANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodoravno 

5. Za katero skupino ljudi je članstvo v knjižnici brezplačno? 
8. Stoji na začetku notnega črtovja (violinski ...). 
10. Kraljica športov je … 
11. V njej se gibamo in rekreiramo. 
13. Nahajaš se na trgu ... 

 

Navpično 

1. Kako najpogosteje imenujemo žitni/smodniški stolp? 
2. Kaj pomeni črka T v kratici TIC? 
3. Katero drevo raste v znamenitem slovenjebistriškem drevoredu? 
4. Naprava za vadbo na prostem. 
6. Grofje Attems so zadnji lastniki (gradu ali knjižnice)? 
7. V njem poteka Fridina mišnica. 
9. V katerem mesecu se odpre kopališče Slovenska Bistrica? 
12. Kaj pridobimo v šoli? 
13. Kratica Srednje šole Slovenska Bistrica. 
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4.2.3 MINI FRIDATLON  
 

Za naše najmlajše bo mini Fridatlon potekal samo v parku, kjer jih bo spremljala tudi miška 

Frida in njeni prijatelji. Vse sodelujoče čaka sladko presenečenje in ogled gradu z delavnico 

Pozeleneli grajski škrat.  

 

Slika 7: Pot mini Fridatlona 

Otroci morajo na vsaki postaji poiskati namig in opraviti nalogo. 

        1. postaja: grajska kapelica  

NALOGA: Naredite 10 sonožnih poskokov naprej in nazaj. 

       2. postaja: paviljon 

NALOGA:  Tecite trikrat okoli paviljona.  

       3. postaja: vhod v grajski park 

NALOGA: Tecite slalom med svetilkami v parku in se ustavite pri 9. svetilki. 

       4. postaja: 9. svetilka od vhoda 

NALOGA:  Čim hitreje poiščite 5 različnih rastlin in jih poimenujte. 

       5. (končna) postaja: točka, kjer se 2 poti stikata 

Primite se za roke ter z miško Frido zapojte pesem po svoji izbiri in zraven zaplešite. 

Čestitke! Dobite nagrado, ki ste si jo prislužili. 

 

Zdaj pa pot pod noge in dogodivščinam naproti! 
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4.3 RAZDELITEV NALOG PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU FRIDATLONA  
  
a) FRIDATLON ZA TEKMOVALCE 

 

DEJAVNOST IME UČENCA 

Pomoč, izvajanje Gal, Lukas 

Vodenje, usmerjanje Paulina 

Pregledovanje rezultatov aplikacije Rok, Marcel, Naj 

Razglasitev priznanj Eva Bezjak, Olivija 

Preizkušnja aplikacije, nalaganje 
videa 

Eva Goričan, 
Valentin, Eva 
Drevenšek 

 

Tabela 2: Fridatlon za tekmovalce – organizacija nalog 

 
b) FRIDATLON ZA TURISTIČNE POHAJKOVALCE 

 

DEJAVNOST IME UČENCA 

Sestava nagradne križanke Paulina, Gala 

Sodelovanje s TIC-em Hana, učiteljica 

Pregled križanke, žreb Eva Goričan, Valentin, 
Eva Drevenšek 

 

Tabela 3: Fridatlon za turistične pohajkovalce – organizacija nalog 
 

c) MINI FRIDATLON ZA NAJMLAJŠE 

DEJAVNOST IME UČENCA 

Pomoč, izvajanje Julija 

Vodenje, usmerjanje Mai 

Sestava načrta Gala, Hana 

Skrb za nagrado in razglasitev Eva Bezjak, Olivija 
 

Tabela 4: Mini Fridatlon – organizacija nalog 

 

5. FINANČNI NAČRT  
 

TURISTIČNA PONUDBA 

PONUDBA CENA 
Pristopnina za tekmovalce (vključuje majico 
in energijsko ploščico Fridatlon) 

10 EUR 

Majica Fridatlon 10 EUR 
Energijska ploščica Fridatlon 3 EUR 

 
Tabela 3: Olimpijski dosežki športnikov iz Slovenske Bistrice 
 

Za energijske ploščice Fridatlon bo poskrbela grajska kavarna Cuker Kuhna. 
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FINANČNI NAČRT 

IZDELEK CENA V EUR 
Majica in tisk, 1 kom. 8  EUR 

Zemljevidi za tekmovalce, 100 kom. 20 EUR 

Zemljevidi za turistične pohajkovalce, 100 kom. 20 EUR 

Zemljevidi za najmlajše, 100 kom. 20 EUR 

Križanka 15 EUR 

Promocijski material 100 EUR 

Oglaševanje 200 EUR 
 
Tabela 5: Olimpijski dosežki športnikov iz Slovenske Bistrice 

6. SPONZORSTVO 
 

Pri pisanju dopisov za sponzorstvo smo sledili smernicam, kako napisati dober dopis:  
- dopis naj bo dolg največ eno A4 stran 
- v središče postaviti zgodbo 
- ne prositi za pomoč, ponuditi sodelovanje 
- sklicujemo se na že obstoječe podpornike 
- napisati točno, kaj potrebujemo in kdaj ter nasloviti na pravo osebo. 

 
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
Turistični krožek 
Kopališka ul. 1 
2310 Slovenska Bistrica 
 
Zavod za kulturo Slovenska Bistrica 
Grajska ul. 11 
2310 Slovenska Bistrica 
 

                                                                                                       Slovenska Bistrica, 27. 1. 2023 
 
ZADEVA: Sodelovanje na Fridatlonu 2023 
 
Spoštovani! 
Radi bi Vam ponudili sodelovanje na Fridatlonu 2023 v Slovenski Bistrici. Naš Fridatlon 
sestavlja tri različne dogodke, ki vključujejo tudi tri različne nagrade. Z njimi bi želeli 
zmagovalcem nuditi zanimivo in kakovostno izkušnjo, s katero bi radi tudi predstavili 
kulturno dediščino Slovenske Bistrice. Naše sodelovanje bi vključevalo vaše nagrade, in sicer 
ogled gradu, voden ogled starega mestnega jedra z lokalnim vodičem in ogled gradu z 
delavnico Pozeleneli grajski škrat, mi pa bi Vam v zameno ponudili promocijo tako ob 
nagradah kot tudi na naših majicah. 
 
V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljamo. 
Učenci in mentorici turističnega krožka 
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7. PROMOCIJA IN TRŽENJE 
 

Naš dogodek Fridatlon bomo aktivno promovirali: 

 v lokalnih in drugih časopisih (Panorama, Informator, Bistriške novice, Večer ...) 

 na jumbo plakatih 

 na družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat ...) 

 na slovenski televiziji in radiu (TV SLO, POP TV, lokalna TV, Radio 1, Radio Rogla …) 

 v poslovalnicah TIC po Sloveniji 

 s promocijskimi letaki 

Na samem dogodku Fridatlona bomo obiskovalcem ponudili možnost nakupa: 

 majica Fridatlon 

 energijska ploščica Fridatlon 

V želji, da bo dogodek postal v naši občini trajnosten, ga bomo tržili tudi za namene šolskih 
dejavnosti.  
 

 

 

 
Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
Kopališka ulica 1 
2310 Slovenska Bistrica 

Slov. Bistrica, 10. 2. 2023 
 

S. P. Plod d.o.o. 
Preloge 25 
2316 Zgornja Ložnica 
 
Prošnja za sponzorstvo 
 
Spoštovan gospod Stanislav Pšeničnik! 
 
Prosimo vas, da podprete našo turistično nalogo Fridatlon Slovenska Bistrica in produkt s finančnimi 
sredstvi.  
 
Že vnaprej se vam zahvaljujemo. 

 
 

Člani turističnega krožka Slovenska Bistrica 
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8. TURISTIČNA TRŽNICA 
 

Naš turistični produkt Fridatlon bomo predstavili na turistični tržnici. Kot vsako leto bomo tudi 

tokrat ubrali inovativen, nepozaben in obiskovalcem vabljiv pristop. 

Izgled in postavitev  

 Promocijski material: letaki, plakati, zemljevid Fridatlona, križanka Fridatlon 

 Maskota: miška Frida 

 Digitalna predstavitev: predstavitev Fridatlona v aplikaciji Actionbound na računalniški 

tablici, QR kode 

 Kulinarična predstavitev: energijska ploščica Fridatlon s priloženim receptom 

 Oblačila učencev: promocijske majice 

 Promocijska animacija: nagradni kviz 

 Slogan: Gibanje, kultura, doživetje 

 Promocijski smerokazi, ki bodo vodili k naši stojnici 

 

Zadolžitve na stojnici 

 Priprava stojnice: vsi 

 Oglaševanje in pridobivanje strank: Julija, Eva B., Rok 

 Trženje izdelka pri stojnici: Mai, Paulina, Gala, Eva G. 

 Nagradna igra (zbiranje in žrebanje): Eva D, Hana  

 Pospravljanje: vsi 

 

9.  ZAKLJUČEK 
 

Ob letošnji temi festivala Turizmu pomaga lastna glava “Športna doživetja bogatijo mladinski 

turizem” smo bili spodbujeni k ustvarjanju turistične naloge. Z željo po vnovičnem uspehu in 

po večji turistični obiskanosti našega domačega kraja smo se potrudili, kolikor smo se le lahko, 

in ustvarili našo turistično nalogo.  

Sodelujoči smo se naučili, da se le s trdim in ekipnim delom pride do uspeha. Spoznali smo 

tudi, da je delo v ekipi boljše od individualnega dela, če se le razumemo. 

Naš namen je, da bi mladim čim bolj približali športne aktivnosti na prostem. Mislimo, da smo 

mladi tudi odgovorni za to, da starejše spodbudimo h gibanju na prostem. Sami ugotavljamo, 

da je gibanje lahko tudi zabavno, zato smo ustvarili zanimiv športno-kulturni dogodek za 

mlade. Menimo, da nam je z našo nalogo to tudi uspelo.  
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FRIDATLON  
 
Fridatlon je del festivala Fridine mišnice. 

 

Izdajatelj: OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

Uredništvo: Turistični krožek 

Besedila: Učenci turističnega krožka 

Oblika in ilustracije: Valentin Strmšek, Eva Goričan, Gala Aurednik, Paulina Potočnik, Hana Turk 

Ideja in vsebina: Učenci turističnega krožka OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

Varnostni načrt: Organizator Fridine mišnice 

Izvedba dogodka: september 2023 

Mentorici: Jasna Jančič in Patricija Žuraj 

 

V sodelovanju z: 
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 11. PRILOGA  
 

OSNOVNA ŠOLA 
POHORSKEGA ODREDA 
SLOVENSKA BISTRICA 

 
 
Datum: 14. 2. 2023 

SKUPNA IZJAVA ŠOLE 

 

Izjavljamo, da so učenci in starši učencev seznanjeni s potekom 37. festivala Turizmu pomaga 

lastna glava. Soglašajo z javno objavo rezultatov z imeni in fotografijami sodelujočih. 

 

Sodelujoči učenci:  

 

Gala Aurednik, 8. A 

Marcel Barukčič, 7. A 

Eva Bezjak, 8. A 

Julija Bračič, 8. C 

Eva Drevenšek, 8. A 

Eva Goričan, 8. A 

Lukas Kiker, 8. C 

Rok Knuplež, 7. A 

Nejc Kocbek, 8. C 

Paulina Potočnik, 8. A 

Olivija Prešern, 8. A 

Mai Rumež, 8. A 

Naj Strmšek, 7. D 

Valentin Strmšek, 8. A 

Hana Turk, 8. A 

Gal Župevc, 8. C 

 

 

Mentorici:                                                                                       Ravnateljica:  

Patricija Žuraj, prof.                                                                  Nadja Stegne, prof.  

Jasna Jančič, prof.  

a  

 

Kopališka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, p.p. 33  Tel./fax: 02 80 50 380; 02 80 50 378 

Internetna stran: www.ospo-slb.si  Elektronska pošta: info@ospo-slb.si 

Podračun pri UJP Slovenska Bistrica: SI56 0131 3603 0679 804  ID za DDV: SI48238112 

http://www.ospo-slb.si/
mailto:info
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NAČRT FRIDATLONA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

NAČRT MINI FRIDATLONA 

 

 


