
PUMPTRACK
POLIGON
VEČNAMENSKO URBANO IGRIŠČE 
ZA VSE GENERACIJE



Pumptrack poligon ali Kolopark je 
sestavljen iz asfaltiranih grbin in zavo-

jev, ki so med seboj ritmično povezani 
v krožno celoto. 

Razgibanost poligona omogoča  za-
bavno, a varno športno izkušnjo za 

vse generacije.

Pumptrack poligon omogoča tako 
učenje vožnje s kolesom ali drugi-

mi rekviziti, kot tudi vadbo vrhunskih 
športnikov, ker je hitro gibanje po po-
ligonu fizično intenzivno. 

Po pumptracku se ne premikamo z od-
rivanjem ali vrtenjem pedal temveč s 
premikanjem težišča telesa. Prav ino-

vativen način poganjanja pumptrack 
poligone ločuje od ostalih objektov in 
stez.

KAJ JE
PUMPTRACK
POLIGON?
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Pumptrack je najboljša naložba v vašo skupnost. Z njim boste povezali skupnost in 
poskrbeli za zabavno in aktivno preživljanje prostega časa za vse generacije!

Vsestranski
Na pumptrack poligonu se lahko izvaja več kot 15 različnih športov (3 olimpijske 
discipline), po njih pa se je mogoče voziti tudi z invalidskimi vozički. Na enem 
objektu bodo zabavo ali priložnost za rekreacijo našli prav vsi, od začetnikov na 
poganjalcih do vrhunskih športnikov.

Varen
Vsi naši pumptrack poligoni so zasnovani v tesnem sodelovanju z neodvisnimi 
strokovnjaki za varnost, ki pred predajo v uporabo vsak zaključen poligon tudi 
podrobno pregledajo. Naši pumptracki so varni za uporabnike stare od 2 let in 
izpolnjujejo vse relevantne evropske in slovenske predpise in standarde.

Poživi sosesko
Pumptrack ni le športni objekt. Zaradi edinstvenega in privlačnega videza, široke-
ga spektra uporabnikov ter možnosti pozicioniranja v neposredni bližini uporabni-
kov, pumptracki poživijo urbana središča in soseske ter revitalizirajo neizkorišče-
na ali degradirana območja.

Hitro in preprosto
Izvedba pump tracka je hitra in enostavna. V skladu z veljavno uredbo se večina 
pumptrack poligonov uvršča med nezahtevne objekte. Pri Aliansi poskrbimo za 
celoten proces, od načrtovanja, pridobivanja gradbenega dovoljenja, do gradnje 
in atraktivne otvoritve. Večino pumptrackov zgradimo v manj kot 3 tednih.

Spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog
Pumptrack poligon predstavlja privlačno igrišče. Zagotavlja ure in ure zdrave za-
bave in vadbe za celotno skupnost. Spodbuja zdrav in aktiven življenjski slog ter 
krepi socialno integracijo.

Trajen
Naši pumptracki so zaradi asfaltne vozne površine trajni in odporni na vremenske 
vplive in vandalizem. Posledično zahtevajo minimalno vzdrževanje. Trajnost doka-
zuje tudi 7-letno jamstvo na vse naše pumptrack poligone..

ZAKAJ
ZGRADITI

PUMPTRACK?



PREUDARNA
ODLOČITEV

Politika urejanja javnega prostora danes narekuje ume-
ščanje športne infrastrukture, ki je raznolika a hkrati nas-
lavlja najširši spekter uporabnikov. Kolopark ustreza tem 
kriterijem, njegovo umeš anje v obliki javne športne infra-
strukture pa je preudarna odlo itev ker:

Lokalna skupnost bo hvaležna, saj bo dobila sodo-
ben, atraktiven in multifunkcionalen športni objekt, 
ki bo postal stična točka namenjena najširši skupi-
ni uporabnikov. To potrjuje intenzivna uporaba več 
kot 100 pumptrack poligonov, ki smo jih zgradili v 
Sloveniji in tujini.

Pumptrack je investicija v lokalno skupnost, ki 
zasleduje socialno-politične cilje. Botruje k večji 
privlačnosti soseske, promovira gibanje in zdrav 
načina življenja, socialno integracijo, itd..

Z umestitvijo pumptrack poligona ste lahko 
brezskrbni. Je namreč varen za uporabnike od 2. 
leta daje in ima vse potrebne varnostne certifikate. 
Zaradi asfaltne površine je obstojen, ima 7 let ga-
rancije, njegovo vzdrževanje pa je minimalno.

Poleg tega je pumptrack poligon cenejši od kla-
sičnih športnih objektov. Umestitev je hitra in eno-
stavna. Gre za nezahteven objekt, v Aliansi pa 
poskrbimo za celoten proces od načrtovanja do 
izgradnje in atraktivne otvoritve. Večino pumptrac-
kov zgradimo že v 14 dneh.



Lokalne skupnosti, kjer smo umestili 
pumptrack poligone so navdušene in 
hvaležne. 

Pumptrack je namreč atraktiven objekt 
namenjen celotni skupnosti. Primeren 
je za vse generacije od 2. do 70 leta 
in vse spretnostne ravni. Je dostopen, 
ker za uporabo niso potrebni novi ali 
dragi športni rekviziti.

Edinstvena zasnova pumptracka omo-
goča uporabo ne le s kolesi, temveč 
tudi z s skiroji, rolkami, rolerji, poga-
njalci in celo invalidskimi vozički.

Atraktiven izgled pumptrack poligona 
poleg tega poživi sosesko ter spodbu-
ja gibanje in motorično-gibalni razvoj 
vseh generacij na inovativen način. 
Pumptrack tako postane medgenera-
cijsko stičišče za celo lokalno skup-
nost.

Pumptrack je sodoben in multifunkci-
onalen športni objekt za vso skupnost 
(za uporabnike od 2. do 70 leta na ko-
lesih, rolkah, rolerjih, poganjalcih, ski-
rojih in celo invalidskih vozičkih).

Vožnja po pumptrack poligonu je eno-
stavna, intuitivna, varna in zabavna.

NAVDUŠENA
LOKALNA
SKUPNOST



VARNO
TRAJNO

BREZSKRBNO

Varnost in kvaliteta sta naši prioriteti tako pri 
načrtovanju kot pri gradnji in vzdrževanju, 
zato da ste lahko vi kot investitorji popolno-
ma brezskrbni. Pumptrack poligone smo pri-
lagodili za uporabnike od 2. leta dalje.

Varnost izkazujemo s certifikatom o skladnosti 
z evropskimi in slovenskimi varnostnimi stan-
dardi, za vse pumptracke pa pridobimo tudi 
oceno varnosti neodvisnega strokovnjaka. 
Kljub varnosti so pumptrack poligoni atrak-
tivni in spodbujajo gibanje na zabaven način. 
Na področju varnosti se vseskozi izpopolnju-
jemo ter smo člani priznane mednarodne in-
štitucije za preprečevanje poškodb RoSPA 
(The Royal Society for the Prevention of Acci-
dents). Tesno pa sodelujemo tudi z vodilno 
inštucijo za varnost v regiji TUV SUD.

Pumptrack poligoni imajo asfaltno vozno 
površino, ki je varna za uporabo v vseh vre-
menskih razmerah, hkrati pa je obstojna in 
praktično ne zahteva vzdrževanja. Ker se 
zavedamo, da je pumptrack dolgotrajna na-
ložba v lokalno skupnost, zagotavljamo na 
osnovi bogatih izkušenj, kakovostnih materi-
alov in natančne izvedbe, 7 let garancije.



PREPROSTO IN 
ATRAKTIVNO

Pumptrack poligoni so dostopnejši od 
ostale športne infrastrukture. Njihovo 
umeščanje je hitro in enostavno, ker je 
v večini primerov potrebno le gradbe-
no dovoljenje za nezahteven objekt. Iz-
gradnja je mogoča v manj kot 14 dneh. 
Asfaltna vozna površina zagotavlja 
trajnost ter zahteva minimalno vzdrže-
vanje.

Pumptrack ni le športni objekt. Zara-
di edinstvenega in atraktivnega izgle-
da, širokega spektra uporabnikov in 
možnostjo umeščanja na manjše povr-
šine, pumptrack poligoni poživijo urba-
na središča ter soseske. 

Uporaba pumptrack poligona je tiha in 
čista, zato je zelo prijazna do okoliških 
prebivalcev.

Vsi naši pumptrack poligoni so in-
dividualno zasnovani in prilagoje-
ni potrebam lokalne skupnosti ter 
specifiki območja. V kolikor želimo 
pumptrack približati izbrani ciljni 
skupini, lahko zasnovo ustrezno pri-
lagodimo. V nadaljevanju si lahko 
ogledate različne tipe pumptrack po-
ligonov.

TIPI PUMPTRACK POLIGONOV



Otroški pumptrack je primarno za-
snovan za najmlajše, ki na poganjal-
cih usvajajo prve kolesarske vešči-
ne. Omogoča jim razvoj ravnotežja 
in koordinacije na poganjalcih, kole-
sih ter drugih rekvizitih, v varnem in 
nadzorovanem okolju.

Tovrsten poligon je zaradi blagih nak-
lonov grbin in zavojev nadvse prime-
ren tudi uporabnikom na invalidskih 
vozičkih. Otroški pumptrack poligoni 
so manjši od standardnih in jih lah-
ko zato umestimo praktično povsod; 
na šolsko igrišče, pred nakupovalni 
center ali ob večji pumptrack.

OTROŠKI
TIPI PUMPTRACK 

POLIGONOV



Osnovni pumptrack poligon je odlič-
na izbira  za šole, izobraževalne 
ustanove ter soseske, saj je zasno-
van posebej za mladostnike in za-
četnike.

Predstavlja nadgradnjo otroškega 
poligona, saj ima višje grbine in za-
voje ter tako omogoča začetnikom 
hitro in varno usvajanje osnovnih ve-
ščin na različnih športnih rekvizitih. 
Prav tako kot otroški poligon je tudi 
osnovni pumptrack primeren za in-
validske vozičke.

OSNOVNI
TIPI PUMPTRACK 
POLIGONOV



Kot nam pove že samo ime, so stan-
dardni pumptrack poligoni najbolj 
pogosti in namenjeni najširšemu 
krogu uporabnikov. Manj izkušeni 
bodo na standardnem pumptracku 
hitro usvojili veščine, kljub temu pa 
tovrstni poligonpredstavlja izziv tudi 
izkušenejšim.

Njegova zasnova namreč omogoča 
manj veščim uporabnikom, da grbi-
ne enostavno prevozijo, izkušenejši 
uporabniki pa lahko isti element pre-
skočijo. Standardni poligon omogo-
ča hitro in varno usvajanje veščin, 
predvsem pa ostaja zanimiv tudi na 
dolgi rok.

STANDARDNI
TIPI PUMPTRACK 

POLIGONOV



TIPI PUMPTRACK 
POLIGONOV

TEKMOVALNI
Pumptrack poligon je primeren za 
vadbo vsaj 3 olimpijskih športov. 
Tekmovalni pumptrack zasleduje 
potrebe izkušenih uporabnikov, ki 
ga uporabljajo za treninge in tekmo-
vanja.

Višji zavoji, večje grbine ter posebni 
elementi omogočajo razvoj višjih hi-
trosti in možnosti izvajanja različnih 
trikov. Na tekmovalnih poligonih lah-
ko izvedemo tekmovanja in dogodke 
najvišjega ranga. Seveda pa je tovr-
stni poligon kljub temu primeren tudi 
za manj izkušene uporabnike.



Posebna, od pumptracka ločena li-
nija skokov, predstavlja atraktiven 
dodatek k standardnemu ali tekmo-
valnemu pumptrack poligonu.

Linija s skoki ponazarja t.i. »dirt 
jump« skoke, le da so tu prevlečeni z 
asfaltom in tako obstojni. Na tovrstni 
liniji lahko bolj izkušeni uporabniki iz-
vajajo atraktivne trike, manj izkušeni 
pa se učijo skakanja.

LINIJA
SKOKOV

TIPI PUMPTRACK 
POLIGONOV



GRADIMO 
BOLJŠI SVET

S pumptracki prinašamo zabavo v skupnosti po vsem svetu. Spodbujamo 
aktiven življenjski slog in nad akcijskimi športi navdušujemo tako mlade, kot 
mlade po srcu. Pri tem vključujemo lokalne podjetnike in obrtnike ter posku-
šamo pustiti čim manjši Trudimo se podpreti lokalna podjetja ter čim manj 
obremenjevati okolje.

PREDANI OKOLJU
Zmanjševanje vpliva na okolje se začne s temeljito izbiro primerne lokaci-
je za umestitev pumptrack poligona Kjer je le mogoče, se osredotočamo 
na degradirana in opuščena območja. Uporabljamo reciklirane materiale in 
poskrbimo za najkrajše transportne poti. Naše rešitve so dolgotrajne in eno-
stavne za vzdrževanje.

ZAVEZANI LOKALNEMU GOSPODARSTVU
Naša infrastruktura je praktično v celoti izdelana lokalno. Uporabljamo ma-
teriale iz lokalnega okolja, saj s tem podpiramo lokalna podjetja in lokalno 
gospodarstvo. Pri izvedbi pa sodelujemo tudi z lokalnimi izvajalci in obrtniki.

ZAVEZANI LOKALNI SKUPNOSTI
Preko naših poligonov in dogodkov spodbujamo aktiven življenjski slog. 
Naši pumptracki so inkluzivni in dostopni ter primerni tudi za gibalno ovira-
ne obiskovalce. Ker sami v mladosti nismo imeli ustrezne infrastrukture za 
akcijske in urbane športe, razumemo njeno vrednost za lokalno skupnost. 
Zato vsako leto pomagamo skupnostim, da dobijo primerno infrastrukturo.



DOMA V 
SLOVENIJI, 
GRADIMO PO 
VSEM SVETU
V Aliansi nudimo projektantske, gradbene in svetovalne storitve na 
področju akcijskih in urbanih športov. Od leta 2007 smo pomaga-
li več kot 170 destinacijam, občinam in zasebnim vlagateljem po 
vsem svetu,pri umeščanju infrastrukture za gorsko kolesarjenje, 
skate parkov, snežnih parkov, pumptrackov, ipd., ki so pomagali 
spodbuditi razvoj turizma in aktivirati lokalne skupnosti.

Našo ekipo sestavljajo strokovnjaki z različnih področij; športa, 
gradnje, arhitekture, oblikovanja in trženja. Združuje nas strast do 
akcijskih in urbanih športov ter aktivnega preživljanja časa v naravi. 
Našim strankam nudimo kreativne in kvalitetne rešitve, v skladu z 
najvišjimi varnostnimi standardi.

270+
PROJEKTI

15
LET IZKUŠENJ

170+
DESTINACIJ
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Z več kot petnajstimi leti izkušenj na podro-
čju načrtovanja in umeščanja infrastrukture 
za akcijske športe ter več kot 100 izvede-
nimi pumptrack poligoni smo pridobili zna-
nja in izkušnje, potrebne za načrtovanje in 
gradnjo kvalitetnih pumptrack poligonov, ki 
bodo navdušili vašo skupnost. Poskrbimo 
za celovite rešitve, dela pa izvedemo skrb-
no, hitro in v dogovorjenih rokih.

S kombinacijo širokega spektra znanj z raz-
ličnih področij in dolgoletnih izkušenj lah-
ko pri Aliansi svojim strankam nudimo ce-
loten obseg storitev, od prvega koncepta 
do podrobnega načrtovanja, gradnje, nad-
zora, vzdrževanja in promocije pumptrack 
poligona. Ker nismo posredniki, lahko nad-
ziramo celoten proces ter zagotovimo hitro 
in kvalitetno izdelavo.



DUNAJ
AVSTRIJA

CELOTNA POVRŠINA: 1200 m2

VOZNA POVRŠINA: 610 m2

TIP PUMPTRACKA: OSNOVNI



KIRCHDORF
AVSTRIJA

CELOTNA POVRŠINA: 800 m2

VOZNA POVRŠINA: 300 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI



EDT BEI LAMBACH
AVSTRIJA

CELOTNA POVRŠINA: 700 m2

VOZNA POVRŠINA: 300 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI



WELS
AVSTRIJA

CELOTNA POVRŠINA: 2150 m2

VOZNA POVRŠINA: 820 m2

TIP PUMPTRACKA: TEKMOVALNI + LINIJA 
SKOKOV + OTROŠKI



FELDKIRCHEN AN 
DER DONAU

AVSTRIJA
CELOTNA POVRŠINA: 1200 m2

VOZNA POVRŠINA: 420 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI



TROFAIACH
AVSTRIJA

CELOTNA POVRŠINA: 2400 m2

VOZNA POVRŠINA: 750 m2

TIP PUMPTRACKA: TEKMOVALNI + LINIJA 
SKOKOV + OTROŠKI



LEBRING
AVSTRIJA

CELOTNA POVRŠINA: 3500 m2

VOZNA POVRŠINA: 1400 m2

TIP PUMPTRACKA: TEKMOVALNI + LINIJA 
SKOKOV + OTROŠKI



ZAGREB
HRVAŠKA

CELOTNA POVRŠINA: 1700 m2

VOZNA POVRŠINA: 650 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



DONJA STUBICA
HRVAŠKA

CELOTNA POVRŠINA: 680 m2

VOZNA POVRŠINA: 300 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



KUTINA
HRVAŠKA

CELOTNA POVRŠINA: 800 m2

VOZNA POVRŠINA: 350 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



RABAC
HRVAŠKA

CELOTNA POVRŠINA: 200 m2

VOZNA POVRŠINA: 200 m2

TIP PUMPTRACKA: OTROŠKI 



PAPA
MADŽARSKA

CELOTNA POVRŠINA: 1400 m2

VOZNA POVRŠINA: 700 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI + OTROŠKI 



VELES
SEVERNA MAKEDONIJA

CELOTNA POVRŠINA: 640 m2

VOZNA POVRŠINA: 330 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



SKOPJE
SEVERNA MAKEDONIJA

CELOTNA POVRŠINA: 1700 m2

VOZNA POVRŠINA: 620 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



LJUBLJANA
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 1000 m2

VOZNA POVRŠINA: 600 m2

TIP PUMPTRACKA: OSNOVNI 



ILIRSKA BISTRICA
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 680 m2

VOZNA POVRŠINA: 400 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



LUCIJA
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 850 m2

VOZNA POVRŠINA: 350 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



SLOVENSKE KONJICE
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 750 m2

VOZNA POVRŠINA: 440 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



ZREČE
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 980 m2

VOZNA POVRŠINA: 500 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



LJUTOMER
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 800 m2

VOZNA POVRŠINA: 400 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



IZOLA
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 640 m2

VOZNA POVRŠINA: 330 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



RAČE
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 670 m2

VOZNA POVRŠINA: 340 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



VRHNIKA
SLOVENIJA

CELOTNA POVRŠINA: 700 m2

VOZNA POVRŠINA: 350 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



MOSKVA
RUSIJA

CELOTNA POVRŠINA: 5000 m2

VOZNA POVRŠINA: 3000 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI  + LINIJA 
SKOKOV + OTROŠKI 



TOSNO
RUSIJA

CELOTNA POVRŠINA: 900 m2

VOZNA POVRŠINA: 460 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



IVANOVO
RUSIJA

CELOTNA POVRŠINA: 3000 m2

VOZNA POVRŠINA: 1000 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI + 
LINIJA SKOKOV 



NIZHNY NOVGOROD
RUSIJA

CELOTNA POVRŠINA: 1000 m2

VOZNA POVRŠINA: 450 m2

TIP PUMPTRACKA: OSNOVNI 



ORENBURG
RUSIJA

CELOTNA POVRŠINA: 1900 m2

VOZNA POVRŠINA: 1000 m2

TIP PUMPTRACKA: STANDARDNI 



ZAKAJ NAM 
STRANKE 
ZAUPAJO

ENA KONTAKTNA TOČKA
Nudimo celovit obseg storitev, od zasnove, načrtovanja, gradnje, 

vzdrževanja in promocije vašega pumptrack poligona. Ker nismo po-
sredniki, lahko nadziramo celoten proces, ter zagotovimo hitro in kvali-

tetno izvedbo.

ZNANJE IN IZKUŠNJE
Oblikovanje organskih elementov pumptrack poligona in asfaltiranje 
brežin z nakloni do 70 stopinj zahteva posebna znanja in izkušnje. Z 
več kot 100 zgrajenimi pumptracki v Sloveniji in tujini ter preizkušeno 
tehnologijo gradnje ima naša ekipa vse potrebno, da vaši skupnosti 

zagotovi pumptrack poligon najvišje kvalitete.

JAMSTVO KAKOVOSTI
Ker smo predani kakovosti, s ponosom nudimo dolgotrajno jamstvo za 

vse naše pumptrack poligone. 7-letna garancija je najdaljša v panogi in 
dokazuje trajnost ter kakovost naših pumptrack poligonov. 

OSEBNI PRISTOP
Prav vsak pumptrack individualno oblikuje naša ekipa izkušenih načrto-

valcev pumptrackov, inženirjev in arhitektov. Le tako lahko pumptrack 
zadovolji potrebe investitorjev in lokalne skupnosti ter se popolnoma 

prilega razpoložljivemu območju.

PRILAGODLJIVI IN ZANESLJIVI
Z našimi izkušenimi in strokovnimi ekipami se prilagodimo vašemu ter-

minskemu planu, dela pa izvedemo hitro in kvalitetno.

VARNO IN CERTIFICIRANO
Varnost je naša prioriteta. Vse naše pumptrack poligone načrtujemo in 
izdelamo v skladu z relevantnimi evropskimi in slovenskimi predpisi in 
standardi. Skladnost izvedenih poligonov pa potrdijo neodvisno stro-

kovnjaki za varnost. 



KOLIKO STANE ALIANSIN PUMPTRACK POLIGON?
Cena naših pumptrackov je odvisna od več dejavnikov kot so: velikost, asfaltna 
površina, tip pumptracka, vrsta zatravitve, umestitev urbane opreme itd. Vsi 
naši pumptrack poligoni so individualno zasnovani in prilagojeni potrebam na-
ročnika ter razpoložljivemu zemljišču. Investicija v manjše pumptrack poligone 
se prične pri 25.000 €, največ pumptrackov v Sloveniji je stalo okoli 50.000 
€, največji pa stanejo tudi več kot 100.000 €. Investicija v tovrstni poligon ne 
pomeni le stopiti v korak s časom, temveč na razmeroma majhnem območju 
zgraditi igrišče, na katerem se lahko izvaja več kot 15 različnih športov. S tega 
vidika poligon predstavlja ugodnejšo investicijo v primerjavi s podobno športno 
infrastrukturo. V kolikor vas zanima cena umestitve poligona na izbrani parceli 
nas kontaktirajte za brezplačni izris in predlog umestitve.

JE PUMPTRACK VAREN?
Švicarska agencija za preprečevanje poškodb Bfu, pumptrack poligone uvr-
šča v »modro« skupino, v katero se uvrščajo tudi otroška igrala. Pumptrack je 
posledično varen in primeren za uporabnike od 2. leta. To izkazujemo s certifi-
katom o skladnosti z evropskimi in slovenskimi varnostnimi standardi EN 1176-, 
EN 1177, EN 15312 in EN 14974 ter zunanjim strokovnim nadzorom.

KAKŠEN OBSEG VZDRŽEVANJA ZAHTEVA PUMPTRACK?
Zaradi asfaltne vozne površine pumptracka je vzdrževanje minimalno ter ome-
jeno na čiščenje in urejanje zelenih površin.

POGOSTA 
VPRAŠANJA

ZAKAJ JE PRI NAČRTOVANJU IN IZGRADNJI PUMPTRACKA SMISELNO 
SODELOVATI S SPECIALIZIRANIM PODJETJEM?
Načrtovanje in umeščanje pumptracka je mešanica inženirstva in umetnosti. 
Zaradi organskih oblik je kljub natančnemu načrtovanju konfiguracijo poligo-
na potrebno prilagajati med samo gradnjo. Prilagajanje se izvaja na podlagi 
izkušenj ter testiranj z različnimi športnimi rekviziti. Poleg tega je potrebno tako 
pri načrtovanju kot pri gradnji poznati in upoštevati relevantne varnostne stan-
darde. Tovrstnih znanj in izkušenj pa navadno splošni arhitekturni in gradbeni 
ponudniki nimajo.

ALI PUMPTRACKE SAMO NAČRTUJETE ALI TUDI GRADITE?
Zaradi specifične oblike pumptrack poligonov, te načrtujemo, prav tako pa tudi 
gradimo z lastnimi ekipami, ki imajo večletne izkušnje z gradnjo tovrstnih poli-
gonov. Pripravljalna in splošna gradbena dela na pumptracku pa lahko na željo 
investitorja prevzamejo lokalni izvajalci.

KOLIKO ČASA POTREBUJETE ZA IZGRADNJO PUMPTRACKA?
Čas potreben za izgradnjo je odvisen od velikosti in zahtevnosti terena. Večino 
smo jih zgradili v manj kot treh tednih.

KAKŠNO VELIKOST ZEMLJIŠČA POTREBUJEMO?
Površine manjše od 400m2 so manj primerne za umeščanje poligona, poleg 
tega je pomembno, da zemljišče ni ožje od 15m. V kolikor bi želeli preveriti 
ustreznost določenega zemljišča, nam pošljite številko parcele in katastrske 
občine.

Niste našli odgovora na vaše vprašanje? 
Kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo poskušali odgovoriti.
Info@aliansa.eu



V Aliansi prisluhnemo vašim željam in po-
trebam ter v sodelovanju z vami poiščemo 
primerno rešitev. Na podlagi ciljne skupine 
uporabnikov, prostorskih, finančnih in drugih 
dejavnikov naši arhitekti in projektanti zasnu-
jejo najprimernejši pumptrack poligon na že-
leni lokaciji.

Nudimo vam celovito rešitev na ključ od na-
črtovanja do izvedbe, promocije in organi-
zacije dogodkov. Lahko se odločite za delni 
ključ in posamezne faze izvedete sami. Po-
magamo vam tudi pri pripravi razpisne do-
kumentacije, ker je za pumptrack poligone v 
nekaterih primerih mogoče pridobiti sofinan-
ciranje.

KONTAKTIRAJTE NAS ZA BREZPLAČNO 
UMESTITEV PUMPTRACKA

INFO@ALIANSA.EU
+386 31 338 603

PUMPTRACK 
PO VAŠI MERI
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POT DO VAŠEGA PUMPTRACK POLIGONA 
SE ZAČNE TUKAJ
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