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1.1.1 Seznam sodelavcev pri izdelavi načrta zunanjih površin

Meta Petrič, uni. dipl. ing. kraj. arh
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1.2 Kazalo vsebine načrta ureditve zunanjih površin 
št. 471_1

1.1 Naslovna stran načrta 

1.2 Kazalo vsebine načrta

1.3 Tehnično poročilo

1.3.1 tehnični opis
1.3.2 popis gradbeno obrtniških del in opreme

1.4 Risbe

št. lista risba merilo

1 geodetski posnetek m 1:500
2 obstoječe stanje m 1:500
3 prikaz celostne prenove igrišča m 1:250
4 ureditvena situacija m 1:250
5 višinska situacija m 1:250
6 situacija odvodnjavanja m 1:250
7 prerez odvodnjavanja m 1:250

detajli
8.1 sestave tlakov m 1:10
8.2 stiki površin m 1:10
8.3 jama za skok v daljino m 1:50
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1.3 Tehnično poročilo

1.3.1 tehnični opis
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OŠ FRANCETA BEVKA PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA - ŠPORTNO IGRIŠČE 471_1 PZI

1.3.1 Tehnični opis 

Splošno

Predmet projekta
Predmet projekta je celostna prenova obstoječega šolskega igrišča osnovne šole Franceta Bevka v 
Ljubljani.

Obstoječe šolsko igrišče ob osnovni šoli Franceta Bevka, Ulica pohorskega bataljona 1, je dotrajano in
tehnološko zastarelo, zato se je investitor, Mestna občina Ljubljana, odločil, da obstoječe igrišče 
prenovi in posodobi tako, da bo ustrezalo normativom za izvajanje pouka športa po osnovnošolskem 
programu in hkrati omogočalo vsem učencem 1. triade in podaljšanega bivanja nemoteno igro na 
ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču. V popoldanskem času in med vikendi bo igrišče odprto
tudi za zunanje uporabnike.

Obstoječe stanje
Šolska stavba leži na zemljišču s parcelno številko 966/1 in 961/4 v k.o. 1736 BRINJE I. Velikost 
celotne parcele je  13.010 (12.343 + 667) m2, od tega je zemljišče pod stavbo 3.749 m2, ostalo so 
odprte površine, deljene na šolsko dvorišče z gospodarskim vhodom, parkiršče, zelenice ob stavbi in 
šolsko igrišče, ki obsega približno 6.600 m2

Osnovna šola Franceta Bevka v Ljubljani izvaja pouk športne vzgoje na šolskem igrišču pri šoli. Na 
igrišču imajo tri asfaltne ploščadi za športno igro z žogo (rokometno igrišče, dvoje košarkaških igrišč), 
dve asfaltni ploščadi za igro na utrjeni površini, tekališče za tek na 60 m, tekališče in doskočišče za 
skok v daljino ter otroško igrišče. Asfaltna ploščad, na katerem je rokometno igrišče je bilo 
prenovljeno. Tekališče za tek na 60 m in skok v daljino sta dotrajani in potrebni prenove. Lokacija 
otroškega igrišča ni najbolj ustrezna, ker otroci v podaljšanem bivanju motijo pouk, ki se istočasno 
izvaja v sosednjih učilnicah. 

Območje urejanja in faznost gradnje
V aprilu je bila izdelana idejno programska zasnova z namenom, da se preveri možne variante 
prenove obstoječega šolskega igrišča, po možnosti v več fazah, glede na razpoložljiva sredstva. 
Izbrana varianta ohranja lokacije posameznih območij, predvsem delitev na otroško igrišče ob šolski 
stavbi na severnem delu in športno igrišče na južnem delu šolskega igrišča. 

Obstoječe prenovljeno rokometno igrišče se ohrani; ravno tekališče, skupaj z doskočiščem za skok v 
daljino se pripne obstoječim igriščem. Na mestu košarkaških igrišč se uredi večnamensko ploščad s 
krožnim tekališčem, igrišči za košarko, igriščem za odbojko in med dvema ognjema. Otroško igrišče se
prenovi z novimi igrali in umesti dodatno igrišče ob vhodu za zunanje porabnike, ki služi otrokom v 
podaljšanem bivanju. Vsa vgrajena športna oprema (koši in mreža za odbojko) je fiksna. Za mirno igro
in počitek je na severni strani večnamenske ploščadi  pod drevesi postavljena skupina lesenih klopi in 
pitnik. 

Celostna prenova šolskega igrišča se bo, zaradi kompleksnosti prenove, izvajala v več fazah, ki si 
bodo sledile v odvisnosti od razpoložljivih sredstev. 

V grobem se lahko prenova igrišča izvede v treh zaključenih fazah, ki se lahko izvajajo neodvisno ena 
od druge, saj vsaka zase predstavljajo smiselno celoto. 

Ker so atletske naprave na igrišču OŠ Franceta Bevka popolnoma dotrajane se v letu 2018 
prednostno ureja športni del igrišča.

ureditev športnega igrišča
Predmet tega projekta je ureditev športnega dela na južni strani šolskega igrišča med 
telovadnico in Tolstojevo ulico. Ureditev obsega umestitev večnamenske športne ploščadi za 
igre z žogo in tekališčem za tek na 60 m in krožne teke ter skakališčem za skok v daljino.

Zasnova športnega igrišča se prilagaja obstoječemu stanju v prostoru z upoštevanjem bodoče 
celostne ureditve šolskega igrišča. Ohranjajo se ključni dostopi in prehodi ter programska povezava 
med notranjimi in zunanjimi prostori.
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ureditev otroškega igrišča
V drugi fazi je predvidena prenova otroškega igrišča. Na mestu obsoječega igrišča se oblikujejo tri  
območja; tlakovana ploščad namenjena prosti igri in igri z žogo (mali gol in mali koš), območje s 
varovalno prodnato podlago in igrali ter območje, v senci dreves s klopmi in pitnikom, namenjeno 
počitku, sprostitvi in mirni dejavnosti. V to območje je umeščen tudi peskovnik. Med igriščem in 
traktom z učilnicami se oblikuje protihrupna in vizualna zaščita iz niza gosto zasajenih visokih 
grmovnic. Prostor se uporablja tudi kot učilnica na prostem.

ureditev območja ob športnem igrišču
Športno igrišče se dopolni z ureditvijo ploščadi z mizami za namizni tenis in ureditvijo prostora za 
prosto igro z velikim kombiniranim plezalom za najstnike. Za mirno igro in počitek se na severni strani 
večnamenske ploščadi pod drevesi postavi skupina lesenih klopi in pitnik. Uredijo se tudi dostopi in 
povezave z drugimi območji igrišča. Prostore se ozeleni z drevjem in grmovnicami ter opremi s klopmi,
koši za smeti,... Prenova se lahko izvaja samostojno ali hkrati s prenovo otroškega igrišča.

Zasnova

Programska zasnova
Objekt šolskega igrišča je namenjen izvajanju pouka športne vzgoje v devetletki, pouka na prostem pri
drugih predmetih ter prosti igri otrok 1. triade in podaljšanega bivanja. Igrišče je odprtega tipa, tako da 
ga lahko v popoldanskem času za svoje dejavnosti uporabljajo zunanji uporabniki. V nočnem času je 
igrišče zaprto.

Glede na velikost in obliko razpoložljivega prostora, bo na šolskem igrišču po zaključenih vseh fazah 
prenove možno izvajati naslednji program:

atletski program:
teki

• dvostezno krožno tekališče dolžine cca 120 m za teke različnih dolžin (npr. 300, 600,..) na 
večnamenski ploščadi

• štiristezno ravno tekališče za tek na 60 m
skoki

• skakališče za skok v daljino – doskočišče 3/8 m v podaljšku ravnega tekališča
• skok v višino se lahko izvaja na osrednji ploščadi s premično opremo

meti 
• met vortexa se izvaja na osrednji ploščadi 

program športnih iger:
košarka

• 1 x igrišče za košarko dim. 13/24 m
• 2 x igrišče za ulično košarko dim. 15/11 m

rokomet in mali nogomet
• 1 x igrišče za rokomet in mali nogomet dim. 20/40 m - obstoječe

odbojka
• 1 x igrišče za odbojko dim. 9/18 m s fiksno mrežo

med dvema ognjem
• 1 x igrišče za med dvema ognjema dim. 9/18 m - na igrišču za košarko

namizni tenis
• 2 x miza za namizni tenis na asfaltni ploščadi

športne igre z žogo za 1.triado (pepček, muhce zbijat, met v koš, brcanje v nogometno steno,...)
• 1 x prosta tlakovana ploščad dim. 12/20 m

po želji se za druge igre, kot npr. badminton,... lahko začrta ustrezno velika igralna polja na 
rokometnem igrišču

prosta igra:
igra na igralih za mlajše otroke, igrala umeščena na prodnati varnostni podlagi

• dvojna gugalnica gnezdo
• linijsko plezalo z mrežo
• trovišinski drog
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• peskovnik
igra na igralih za večje otroke, igrala umeščena na gumirani varnostni podlagi

• veliko prostorsko plezalo z mrežo
• vrtiljak supernova

počitek:
prostor v senci s klopmi in pitnikom na območju igrišča z igrali in na območju športnega igrišča

V nadaljevanju poročila se obravnava le 1. del prenove šolskega igrišča – športno igrišče, ki 
obsega večnamensko ploščad za športne igre in atletsko stezo z doskočiščem za skok v 
daljino.

Prostorska in oblikovna zasnova
Zasnova novega športnega igrišča izrablja celoten zunanji prostor na južnem delu šolskega zemljišča. 
Igrišče je že v celoti ograjeno. 

Obstoječe igrišče za rokomet in mali nogomet, ki je bilo pred kratkim prenovljeno, se ohrani. 

Posamezna igrišča za igre z žogo in atletske naprave se združijo na enotni večnamenski ploščadi z 
ustrezno sintetično športno podlago. Na ploščadi se organizirajo igrišča za košarko, ulično košarko, 
odbojko, badminton in med dvema ognjema. Okrog prostora za igre z žogo se začrta krožno tekališče 
z dvema progama, ob robu ploščadi pa se uredi trostezno tekališče za tek na 60 m, ki se zaključi z 
doskočiščem skoka v daljino. Vsa vgrajena športna oprema (koši in mreža za odbojko) je fiksna. 

Ob tekališču se uredi travnat grič, ki poleg teka »čez drn in strn« ponuja tudi možnost sprostitve in 
počitka ter služi kot tribuna v primeru dogodkov na večnamenski ploščadi.

Ozelenitev
Celostna zasnova igrišča v celoti ohranja obstoječo vegetacijo. V 1. fazi ni predvideno zasajanje 
dreves in grmovnic. V kasnejših fazah se dodajo nova drevesa na območjih, kjer je predvideno 
dolgotrajno zadrževanje in prostor to omogoča. Nove zasaditve bodo zasnovane kot dopolnitev 
obstoječih zasaditev ter v skladu z umestitvijo igral in drugih grajenih elementov.  

Komunalna ureditev in druga infrastruktura
Zaradi prenove igrišča niso predvideni posegi v javno komunalno infrastrukturo. Eventuelne 
preureditve in posodobitve se nanašajo na interne vode znotraj šolskega zemljišča. Pri gradnji je 
potrebno komunalne vode zakoličiti in jih ustrezno zaščititi.

kanalizacija
Obstoječe šolsko športno igršče se odvodnjava preko požiralnikov in interne kanalizacijske mreže v 
javno kanalizacijo. Ob prenovi in posodobitvi športnega igrišča je predvideno odvodnjavanje preko 
odvodnega sistema v ponikovalnice.

vodovod
V območju igrišča ni javnega vodovoda. V fazi prenove športnega igrišča ni predvidenih novih 
vodovodnih instalacij. Za zagotovitev tekoče vode na igrišču je v fazi izvedbe otroškega igrišča 
predvidena umestitev dveh pitnikov, ki bosta priključena na interno vodovodno omrežje šolskega 
objekta.

vročevod
V območju igrišča poteka javni vročevod. Za gradnjo v območju vročevoda je potrebno pridobiti 
soglasje h gradnji upravljalca Energetika Ljubljana d.o.o. Soglasje je v pridobivanju. V času gradnje je 
potrebno vročevodno omrežje ustrezno zakoličiti in zaščititi ter naročiti nadzor nad izvajanjem del 
upravljalcu sistema.

plinovod
V območju igrišča poteka javni plinovod. Predvidena gradnja športnega dela igrišča ne posega v 
območje plinovoda, zato za gradnjo ni potrebno pridobiti soglasja. 

Pred izvedbo prenove otroškega igrišča bo potrebno pridobiti soglasje h gradnji upravljalca Energetika
Ljubljana d.o.o. in v času gradnje plinovodno omrežje ustrezno zakoličiti in zaščititi ter naročiti nadzor 
nad izvajanjem del upravljalcu sistema.
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elektrika, razsvetljava
Kompleks šolskega igrišča ni opremljen z elektriko. Obstoječe stanje se ob prenovi ne spreminja. 
Območje je osvetljeno z javno razsvetljavo, igrišče ni dodatno osvetljeno, z izjemo izhodov iz šolske 
stavbe.

telekomunikacijski vodi
V območju igrišča ni javnega telekomunikacjiskega omrežja. 

cestni priključki in urgentni dovozi
V sklopu prenove igrišča niso predvideni posegi v javno cesto. Prometne površine in dostopi se ne 
spreminjajo. Urgentna pot do igrišča je urejena z Ulice Pohorskega bataljona s poglobljenim robnikom 
in ustrezno širokimi vrati v ograji.

Požarna varnost in varstvo pri delu
V okviru kompleksa so že urejeni intervencijski dostopi na vse površine v minimalni širini 3 m. 
Hidrantno omrežje je urejeno v okviru obstoječega objekta. Celotno območje igrišč mora biti urejeno 
varno, da se v čim večji možni meri preprečijo poškodbe med igro. Vsa oprema športnih igrišč, igrala 
otroškega igrišča, urbana oprema kot tudi vsi vgrajeni materiali, so izdelani iz zdravju in okolju 
neškodljivih materialov in imajo ustrezne certifikate, s katerimi se izkazuje varnost vgrajenega 
materiala ali opreme za uporabo v javnem objektu.

Varnost pri uporabi
Prenova upošteva veljavne predpise in standarde na področju načrtovanja zunanjih otroških igrišč. 
Igrala morajo imeti vsa dokazila o varnosti: veljavne certifikate, navodila za montažo, varno rabo in 
vzdrževanje.

- SIST EN 1176 – Standardi za zunanja igrala, 
- SIST EN 1177 -  Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč, 
- Splošne zahteve za igrala, Povzetek (Avtor Slavko Rudolf), 

Z vidika varnosti je posebna pozornost namenjena zasnovi robnikov med posameznimi tlakovanimi in 
drugimi površinami. Vsi talni robovi so zaobljeni. 

Varnost je pomemben vidik pri oblikovanju zasnove ograj. Polnila ograj onemogočajo plezanje, 
preprečeno je zatikanje prstov, oblačil ali delov telesa. Višina ograj je min. 120 cm.

Vsa oprema je prilagojena veljavnim varnostnim standardom za področje načrtovanja izobraževalnih 
ustanov. Pri umestitvi igral je upoštevana ustrezna varnostna razdalja. Ureditev omogoča dobro 
preglednost prostora.
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Izvedba in izbor materialov 
Za ugotovitev dejanske kakovosti raščenih tal v območju gradnje je potrebno pred začetkom gradnje 
izvesti geotehnične terenske preiskave, odvzeti vzorce za laboratorijsko določitev mejnih parametrov 
in izdelati izračun vodoprepustnosti tal. Na podlagi geotehničnega poročila o pregledu tal se v 
dogovoru s projektantom in nadzornikom po potrebi izvede dodatne ukrepe za doseganje končne 
kvalitete izvedenih del.

Za zmanjševanje možnosti zablatenja in s tem tudi večjo trajnost objekta je po projektu predvidena  
vgradnja ločilnega geosintetika med temeljnimi tlemi in nasipom oziroma drenažnim materialom. V 
primeru ugodnih razmer med gradnjo in glede na kakovost temeljnih tal se lahko vgradnja geotekstila  
opusti, v kolikor takšno rešitev potrdi nadzor.

Glede na lokacijo in tip objekta izkustveno predvidevamo, da se naravna tla, ki se verjetno pojavljajo 
pod različno debelo plastjo antropogenega nasipa, sestojijo iz peščenega proda, ki je dobro nosilen in 
prepusten. Ker ureditev igrišča predstavlja majhno obremenitev, je pričakovati, da nosilnost ne bo 
problematična, prepustnost pa bo lahko mestoma tudi neustrezna. Na mestih slabše prepustnosti bo 
potrebno z drenažnimi zaseki zagotoviti dreniranje nasipa v naravni prod. Na mestih, kjer bo sestav 
antropogenega nasipa neustrezen bodo potrebne poglobitve in nadomestitev z dobro prepustnim 
kvalitetno zgoščenim gramoznim materialom. 

Pri pripravi širokega izkopa se čiste gramozne materiale selekcionira, ker so lahko uporabni za 
vgradnjo v spodnjo plast debeline 30 cm granulacije 0-64.

Pri gradnji igrišča mora biti ves čas vključen geotehnični nadzor, ki bo na podlagi geomehanskih 
preiskav na gradbišču podal natančnejša navodila v zvezi s pripravo temeljnih tal in izvedbo 
ponikovalnic ter izvajal tekočo kontrolo zemeljskih del. 

V projektu je predvidena vgradnja novega tamponskega sloja pod vsemi utrjenimi površinami na 
igrišču. Na obstoječih ploščadih na športnem igrišču ni opaziti bistvenih posedkov, kar kaže na to, da 
je teren dobro utrjen. Ob izvedbi geotehničnih raziskav pred začetkom gradnje, je potrebno preveriti, 
ali je obstoječi tamponski material primeren za ponovno vgradnjo. Ponovno vgradnjo obstoječega 
materiala potrdi nadzornik.

Planum temeljnih tal novih površin bo predvidoma na koti cca -0, 60 m od obstoječega terena. 
Temeljna tla se izvede v blagem nagibu, površina se utrdi (40 Mpa) in izravna, eventuelna slaba mesta
se sanirajo. 

Nosilni sloj iz tamponskega materiala se izvede v dveh plasteh:

• prva plast v debelini cca. 30 cm: agregat nazivne zrnavosti 0-63 mm, delež zrn pod 0,063 mm 
maksimalno 8% v vgrajenem stanju, nosilnost Ev2 > 40 MPa

• druga plast v debelini cca. 20 cm: agregat kakovosti za nevezane nosilne plasti zrnavosti 0-
32mm, delež zrn pod 0,063 mm na deponiji max. 5% v vgrajenem stanju max. 8%, zrnavostna
sestava čim bližje spodnji mejni krivulji, kar zagotavlja primerno vodopropustnost plasti in še 
primerno vgradljivost, nosilnost Ev2 > 60 MPa

• tretja plast 0-2 mm se uporabi samo v primeru potrebe za izravnano neravnin, oziroma 
saniranje lokalnih segregiranih mest vgrajene zaključne plasti spodnjega ustroja. Paziti je 
treba, da se s 3. plastjo ne zmanjša vodo prepustnost drenažnih plasti! 

Na tako pripravljeno podlago se izvedejo sloji finalnega tlaka, npr. drenažnega asfalta in sintetične 
prevleke.

Odvodnjavanje
Odprte površine se odvodnjavajo v raščen teren preko ponikovalnic. Na nov sistem odvodnjavanja se 
priključi tudi obstoječe igrišče za rokomet in mali nogomet, ki je bilo pred kratkim prenovljeno. V 
nadaljnih fazah prenove šolskega igrišča se na nov sistem odvodnjavanja priključijo preostale utrjene 
površine in eventuelno tudi odvodnjavanje strešnih površin na južni strani šolskega objekta.

Vse utrjene površine so nagnjene v minimalnem padcu proti obodu osrednje večnamenske ploščadi. 
Večina vgrajenih materialov je za vodo prepustnih (sintetična poliuretanska športna prevleka, drenažni
asfalt, vodopropusten tlak iz zmesi drobljenca in EPDM granulata) kar omogoča tudi odvod meteorne 
vode s pronicanjem preko tamponskega sloja oz. planuma. Prečni naklon tamponskega sloja oz. 
planuma se uskladi z naklonom tlaka oz. se izvede proti drenažnim »šlicem« v kolikor se jih na 
zahtevo geomehanika izvedejo.

Za neposreden odtok vode se ob robu večnamenske ploščadi in tekališča vgradi tipska kanaleta z 
rešetko. Kanaleta in rešetka sta izdelani iz umetne mase, rešetka ima vgrajen zaklep. Sistem se z 
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vgradnjo zbiralnikov vode oz. peskolovov priključi na odvodni meteorni kanal, ki je speljan do zbirnih 
jaškov iz betonskih cevi  60 in 80 cm in nato naprej v ponikovalnice, kjer je predvideno ponikanje. 
Ponikovalnice iz perforiranih betonskih cevi se izvedejo v efektivni globini cca 3 m do prodnatega 
ustrezno propustnega terena, skladno z navodili geomehanika. Da bo dosežen učinek odvodnjavanja 
je potrebno dosledno upoštevati predpisane nagibe, ravnost in trdnost vgrajenega tampona, 
ustreznost materialov brez glinenih primesi in vgraditev drenažnega asfalta.

Tlaki
Materiali za tlakovanje so naravnih barv (z izjemo športne podlage, ki je v rdeči standardni barvi), 
obstojni in varni proti zdrsu. Na območju igrišča je predvideno tlakovanje utrjenih območij z različnimi 
materiali kot so športna poliuretanska podlaga na vodopropustnem asfaltu, tlakovci in vodopropustni 
tlak iz mešanice drobljenca, EPDM granulata in poliuretanskega veziva v območju, kjer so predvidena 
gradbena dela v nadaljnih fazah izvedbe.

Območja, ki so utrjena z naravnimi materiali so urejena kot travnata. 

sestave tlakov:

 enoslojni športni tlak na večnamenski ploščadi:

T1 / POLIURETAN
1,3 cm enoslojna vodopropustna športna podlaga iz EPDM granulata vezanega s poliuretanskim 

vezivom s certifikatom za uporabo na športnih igriščih in atletskih stezah
3 cm drenažni asfalt PA 8 PmB 45/80-65, A4 (DA8 – stara oznaka)
4 cm drenažni asfalt PA 11 PmB 45/80-65, A4 (DA11 – stara oznaka)
~ 2 cm peščeni posip TD 0-2 mm (izravnava neravnin)
*20 cm tamponski sloj TD 0-32 mm
*30 cm tamponski sloj TD 0-63 mm

ločilni geosintetik (200 g/m2) - se vgradi po potrebi
planum, utrjen in uvaljan v naklonu

60 cm

* Debelina posameznih slojev se določi po izvedenih geomehanskih preiskavah na podlagi 
geotehničnega poročila. Za tamponski sloj se lahko uporabi tudi obstoječi nasipni material v skladu z 
navodili geomehanika.

tlak med športnim tlakom oz. doskočiščem skoka v daljino in obstoječim igriščem:

T2a / TLAKOVCI
6 cm betonski tlakovci
4 cm peščeni posip TD 0-2 mm
*20 cm tamponski sloj TD 0-32 mm
*30 cm tamponski sloj TD 0-63 mm

ločilni geosintetik (200g/m2) - se vgradi po potrebi
planum, utrjen in uvaljan v naklonu

60 cm

* Debelina posameznih slojev se določi po izvedenih geomehanskih preiskavah na podlagi 
geotehničnega poročila. 

tlak med športnim tlakom in obstoječimi asfaltnimi in tlakovanimi površinami:

T2b / VODOPROPUSTEN TLAK
5 cm drobljenec z EPDM granulatom in poliuretanskim vezivom

peščeni posip TD 0-2 mm  za izravnavo neravnin
*20 cm tamponski sloj TD 0-32 mm
*30 cm tamponski sloj TD 0-63 mm

ločilni geosintetik (200g/m2) - se vgradi po potrebi
planum, utrjen in uvaljan v naklonu

55 cm

* Debelina posameznih slojev se določi po izvedenih geomehanskih preiskavah na podlagi 
geotehničnega poročila. 

doskočišče skoka v daljino:

T3 / MIVKA
40 cm mivka 0-20 mm, max 5% agregata do 0,2 mm (*)
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ločilni geosintetik (200g/m2)
8 cm tamponski sloj TD 10-25 mm
20 cm tamponski sloj TD 25-45 mm

ločilni geosintetik (200g/m2)
planum, utrjen in uvaljan v naklonu proti drenažni cevi v osi doskočišča

68 cm

* Prana mivka, izdelana z drobljenjem apnencev in dolomitov, ali kremenčeva mivka iz silikatnih 
kamenin, z velikostjo delcev nad 100μm, oziroma vsaj nad 50μm, podlaga pod mivko iz geotekstila na 
vodopropustnem utrjenem nasutju. Izvajalec obvezno predloži izjavo o ustreznosti mivke za otroške 
peskovnike in otroška igrišča v skladu z navodili IVZ Slovenije

zelenice

T4a /  ZELENICA
20 cm mešanica kvalitetne njivske ali vrtne zemlje, mivke (kremenčev pesek) in šote, zasajena s 

kvalitetno travno mešanico za močno obremenjene trate

T4b / ZELENICA NA BREŽINI
20 cm mešanica kvalitetne njivske ali vrtne zemlje, mivke (kremenčev pesek) in šote, zasajena s 

kvalitetno travno mešanico za močno obremenjene trate s tehnologijo hydromulchinga z 
biorazgradljivo matrico iz vezanih vlaken. (natančen opis postopka v prilogi 1)

ločilni elementi med različnimi tlaki

Različni tlaki so med seboj ločeni z robniki ali elementi za odvodnjavanje:

− med obstoječimi asfaltnimi oz. tlakovanimi površinami in novimi površinami preplastenimi s 
športno poliuretansko EPDM prevleko, se vgradi tipska kanaleta z rešetko 

− tlak proti zelenici je zaključen z armiranobetonskim vrtnim robnikom z enostransko posnetim 
robom.

Posebno pozornost je potrebno nameniti stiku sintetične športne podlage z ločilnimi elementi. Zaradi 
večje sprimnosti mase z robnikom oz. kanaleto in podlago, se ob notranji strani robnika v drugi plasti 
asfalta napravi utor dim. 3x3 cm.

Oprema
Pri izboru igral in urbane opreme je bil pomemben vidik trajnost in odpornost materialov na 
vandalizem. Nosilni elementi so večji del izdelani iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla, kombinirani
z vrvmi iz jeklene sredice in poliamidne preje ter posameznimi elementi, izdelanimi iz visoko kvalitetne 
in okolju prijazne plastike v barvah po izboru projektanta. 

Športna oprema
Izbrana je oprema dveh različnih proizvajalcev. Za kombinirano igrišče odbojka / ulična košarka je 
izbrana športna oprema oblikovana posebej za odprta javna igrišča, izpostavljena vandalizmu. Za 
košarkarsko igrišče je po zgledu rokometnega igrišča izbrana klasična oprema za zunanjo uporabo 
istega proizvajalca, kot so rokometni goli. 

Kot alternativa je predlagana vsa nova športna oprema od enega proizvajalca.

Pred naročilom opreme, se na sestanku nadzornik / izvajalec / projektant / uporabnik (vodstvo šole in 
predstavnik učiteljev) dogovori, katero opremo naj izvajalec dobavi. Dogovor je odvisen tudi od 
dobavljivosti posameznega elementa opreme.

Za postavitev športne opreme je potrebno pripraviti betonske temelje po navodilih dobavitelja 
posameznega elementa, ki jamči za varno postavitev opreme.

koš za košarko

Fiksni koš za košarko na košarkarskem igrišču je klasične izvedbe. Komplet sestavlja  enocevna 
nosilna konstrukcija s projekcijo165 cm, tabla in koš z mrežico. Nosilni steber je zaščiten z mehko 
oblogo. Stojalo je vroče cinkano in z oporama in nosilcem plošče omogoča enostavno montažo 
plošče in obroča. Plošča je iz armiranega poliestra in z nosilnim vložkom po celi površini, 
primerna je za zunanjo uporabo, dimenzije 180 x 105 cm.

 koš za ulično košarko

Fiksni koš za ulično košarko, komplet z nosilcem, tablo in obročem z mrežo. Koš je robustne izvedbe; 
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izdelan v skladu s standardom DIN 7899. Konstrukcija je odporna na vibracije.

Nosilec koša iz okrogle jeklene, vroče cinkane cevi fi 108 mm. Konzola nosilca 100 cm, višina table 
275 cm, višina koša 305 cm. Tabla dim. 90 x 120 cm, izdelana iz jeklene, vroče cinkane mreže; s črno 
vrisanim poljem zadetka in robom table. Obroč fi 48,3 cm iz jeklene cevi z notranjim premerom 45 cm. 
Dva obroča koša sta vročecinkana in prašno barvana v oranžni barvi RAL 2003; mrežica je izdelana iz
črne Hercules vrvi z jeklenim jedrom (fi 16 mm). 

Nosilec koša s sidri privit v temelj, vijačenje je nevidno. Temelj se izdela na mestu po navodilih 
dobavitelja. Celotna konstrukcija mora biti ustrezno dimenzionirana na statično in dinamično obtežbo. 

 fiksna mreža za odbojko

Fiksna mreža za odbojko šir. 950 cm,  razdalja med stebri 110 cm, višina mreže 243 cm.
Mreža je robustne izvedbe, izdelana skladno s standardom EN 1271. Mreža je izdelana iz Hercules 
vrvi z jeklenim jedrom (fi 8 mm), črne barve, vozlišča speta s plastičnimi objemkami. Velikost oken je 
120 x 120 mm. Napenjalni stebri so izdelani iz jeklenih cevi 159,9 x 7,1 mm, vroče cinkani in prašno 
barvani v barvi po izboru projektanta. Napenjala mreže so skrita v stebrih, ki se po montaži zaprejo s 
kapo. 

Nosilna stebra mreže sta s sidri privita v temelj, vijačenje je nevidno. Temelji se izdelajo na mestu po 
navodilih dobavitelja.

Ograje 
Igrišče se že v celoti ograjeno s tipsko panelno ograjo močnejše izvedbe v višini 2,00 m. Vhod je 
opremljen z vrtljivimi vrati in vrat za osebni prehod. V območju urgentnega dovoza so vgrajena 
dvokrilna vrata širine 3,00 m.

 ograja na športnem igrišču

Ločilna ograja med igrišči opravlja funkcijo varovanja in lovljenja visokih žog. Obstoječa ograja na 
rokometnem igrišču je izdelana iz barvanih in varjenih jeklenih kvadratnih cevi. Stebri ograje so 
vbetonirani v pasovni armiranobetonski temelj. Dolžina ograje je cca 20,00 m, višina cca 5,50 m. 
Ograja je dotrajana in potrebna sanacije. Potrebno je popraviti poškodbe jeklene konstrukcije, 
konstrukcijo speskati, protikorozijsko zaščititi in prebarvati. Predvideno je barvanje v enako temno sivo
barvo, kot je panelna varovalna ograja okrog igrišča. Istočasno je potrebno sanirati ograji za obema 
goloma. V primeru, da sanacija strškovno ni upravičena, se zamenja le ograja med igriščem in jamo 
za skok v daljino.

Nova zaščitna ograja za lovljenje visokih žog mora biti min. višine 5,00 m. Sestavljena naj bo iz 
nosilne jeklene konstrukcije in panelov iz različnih materialov. V zgornjem delu morajo biti paneli iz, na 
jeklene pletenice napete, najlonske mreže. Sistem mora biti antivandalske izvedbe in opremljen z 
dušilci zvoka. 

Grajeni elementi

jama za skok v daljino

Doskočišče skoka v daljino se izdela na licu mesta po projektiranih detajlih. Obod jame dim. 7,38 x 
2,88 m se izdela iz tipskih betonskih robnikov dim. 6/40/100 s plastificiranim robom, obdanih s tipskimi 
lovilci peska v obliki korit dim. 100/50 in 50/50 s pokrovom iz gumijaste mreže. Dno jame se izdela iz 
več slojev v naslednji sestavi:

− planumom v naklonu proti drenažnemu jarku z drenažno cevjo speljano v ponikovalnico
− ločilni geosintetik,
− spodnji ustroj izveden v dveh plasteh s kamnitim drobljencem različnih granulacij,
− ločilni geosintetik,
− nasutje iz mivke (prana mivka ali fini kremenov pesek, zrnavosti 0,1 - 1,0 mm) v debelini min. 

40 cm; 
V zaletišče se v fazi izvedbe asfaltnih plasti vgradi montažno korito za postavitev odrivne deske, način 
vgradnje poda dobavitelj opreme ali pa se po preplastitvi tekališča zariše cona odriva – obvezno 
dogovoriti v fazi izvedbe s projektantom, nadzorom in športnimi pedagogi!
Za vgrajeno mivko mora izvajalec obvezno predložiti izjavo o ustreznosti mivke za otroške peskovnike 
in otroška igrišča v skladu z navodili IVZ Slovenije.
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Zasnova vegetacije z navodili za izvedbo
Pri ureditvi športnega igrišča je potrebno obstoječo vegetacijo (drevesa) ohraniti. Izvajalec del, ki so 
vezana na rastlinski material mora obvezno upoštevati navodila v nadaljevanju tega tehničnega 
poročila!

Opis del

Pripravljalna dela
Varovanje dreves na gradbišču mora biti izvedeno v skladu s tehničnimi predpisi, tako da se za časa 
gradnje čim manj poškodujejo. Za njihovo zaščito poskrbi in je zanjo odgovoren izvajalec gradbenih 
del. Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se upošteva norma DIN 18920 (Vegetacijska
tehnika v krajinski gradnji; Zaščita dreves, rastlinskih sestojev in vegetacijskih površin pri gradbenih 
delih).

Zemeljska dela
Zasnova vključuje ureditev razgibanega terena. Obstoječi teren se spremeni na jugovzhodnem delu 
območja, kjer se teren nasuje v oblikovan grič. Nasutje se izvede v dimenzijah cca. 7 x 53 m, 
maksimalne višine 150cm, v plasteh s sprotnim utrjevanjem. Klančine morajo biti oblikovane zložno.

Odstiranje in hramba živice 
Pred pričetkom del (po odstranitvi vegetacije in večjih skal), je potrebno odstraniti in ustrezno shraniti 
živico (humozna površinska plast) do globine 20 cm. Živico naj se odrine po delu travne površine, kjer 
so predvidene nove ureditve oz. tistih površinah, ki so nujne za izvedbo gradbenih del (natančen 
obseg dogovoriti z izvajalcem). Odgrnjeno živico se shrani zunaj gradbenega zemljišča, ne hranimo je 
v visokih kupih, temveč v raztegnjenih, uravnanih kopicah, visokih največ 1,5 m. Kopico je potrebno 
ustrezno zaščititi pred izsušitvijo, če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), jo je 
priporočljivo začasno zazeleniti. Po vsej površini posejemo primerno rastlinsko vrsto, ki se uporablja v 
kmetijstvu za zeleno gnojenje (npr. mešanica ovsa in grašice). 

Po končanih gradbenih delih se živico razgrne po tistih delih območja, ki se jih na novo zatravi.

Z novo ureditvijo se na novo uredi teren, padci pa se izvedejo v enakomernih naklonih. Na strmejših 
delih je potrebno brežine zaščititi pred erozijo z zaščitno mrežo (glej poglavje Saditvena in setvena 
dela). 

Saditvena in setvena dela
Nova ureditev športnega igrišča vključuje obnovo trate.

 Priprava tal za setev 

Izvajalec gradbenih del je pred pričetkom setvenih del dolžan sanirati celotno površino gradbišča in 
vzpostaviti ustrezno stanje. Odstraniti je treba vse ostanke gradbenega materiala, ter druge odpadke 
in smeti (še posebej nevarni so plastika, topila in druge kemikalije, ki se jih kasneje na površini ne 
opazi več).

Morebitne zbite površine od delovnih strojev je treba globoko zrahljati do globine 40 cm, tudi na 
nagnjenih površinah. Na tistih z naklonom, večjim od 1 : 2,5, je treba površino prečno nagubati, da 
preprečimo morebitno drsenje po brežini.

Teren – podlago se oblikuje po projektu. Podlago se zravna, ravnost (planum) pa se meri s 4-metrsko 
lato, ki ne sme odstopati več kot +/- 5 cm od ravnine, pri priključkih na poti in objekte pa ne več kot +/- 
3 cm od nazivne višine. Zgornji rob brežine pa je potrebno ustrezno zaokrožiti z radijem vsaj 2 m. 
Brežina mora biti poravnana in očiščena vseh labilnih delov.

Debelino vegetacijskega oz. rastnega sloja, ki ga sestavljata obogatena živica (mešanica kvalitetne 
njivske ali vrtne zemlje, mivke (kremenčevega peska) in šote v globini 20 cm) in mrtvica je potrebno 
prilagoditi razmeram na terenu in predvideni vegetaciji, nasuje se 15 - 20 cm plast.

Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelnih trav: kostreba, srakonja, muhviči, pesjak.

Delovni stroji ne smejo spremeniti ravnosti podlage pri nanašanju zadnjega sloja zemlje. Navožen 
vegetacijski sloj se zravna tako, da na 4-metrski lati odstopa največ +/- 3 cm. Pri tem je potrebno 
upoštevati posedanje zemljine, to je  približno 10 %, odvisno od kosistence, teksture, strukture in 
vlažnosti.
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 Setvena dela - travne površine

Tratne površine se zasadijo po projektu, trate morajo biti primerne za močne obremenitve – vzdržljiva 
trata. 

Trato lahko sejemo ves čas vegetacije, razen v sušnem obdobju. Najprimernejši čas je od srede aprila
do konca maja in od srede avgusta do septembra. Površino zemlje je potrebno plitvo prekopati s 
prekopalnikom (frezo, ki tudi ravna površino). Trato sadimo na naprej pripravljeno površino  (20 cm 
rastni sloj, glej poglavje Priprava tal za setev in saditev). Pred setvijo je potrebno gnojenje s počasi 
topnimi gnojili za trato (40g/m2), ki ga vdelamo v tla. Sledi setev primerne travne mešanice. Obvezna 
je  strojna setev trav, ki enakomerno razporedijo, zagrebejo in povaljajo seme.

Mešanica za vzdržljivo trato (trata za močne obremenitve):

hitro rastoče trave, z gosto in trpežno rušo, ki se hitro obnavlja po uporabi in je dobro odporna na 
gaženje. Travna mešanica mora prenašati tudi pogosto in nizko košnjo. Sestavo travne mešanice 
potrdi projekatant.

Po setvi je treba seme rahlo zagrebsti, površino pa povaljati z lahkim valjarjem. 

Setev se lahko zavaruje s tanko (do 0,5 cm) enakomerno plastjo grobega peska, ki varuje seme in  
izboljšuje fizikalne lastnosti tal. Takoj po setvi je treba vso površino namakati s tako količino vode, da 
je površina zemlje ves čas rahlo vlažna (voda ne sme zastajati): približno10 l/m2 trave. 

Ko trava zraste prvih 8 - 9 cm jo prvič pokosimo na višino, ki ni nižja od 4 cm.

 Setvena dela - travne površine na brežini - grič

Površino griča se prebrizga s posebno rastno mešanico (voda, semenska mešanica za vzdržljive trate,
dodatki za izboljšavo sestave tal in za spodbujanje rasti, biorazgradljiva matrica iz vezanih vlaken). 
Prebrizg mora biti izveden z ustrezno mešanico, ki ima lastnosti, prilagojene razmeram na terenu 
(ustrezna semenska mešanica, stabilizatorji in lepila, mulči in ustrezni dodatki in gnojila). Mešanica 
mora biti nanešena pod dovolj velikim pritiskom.

 Oskrba trate

Oskrba trate od dneva sejanja, vendar ne dlje od ene vegetacijske dobe: zajema vsa potrebna 
oskrbovalna dela; vodo za zalivanje zagotovi naročnik. Stroški so vključeni v ceno ureditve trate.

Oskrba mlade trate: 1 do 2 rastni dobi (15. marca do 15. novembra): zajema vsa potrebna 
oskrbovalna dela; vodo za zalivanje zagotovi naročnik. Stroški so obračunani kot posebna postavka - 
2 letno investicijsko vzdrževanje.

Uporabne in vzdržljive trate se kosijo, ko so višje od 6 cm, največja višina uporabnih je 10 cm, 
vzdržljivih 8 cm. Število košenj na leto:
- vzdržljiva trata (višina košnje 3 – 5 cm) – 12 do 30 x letno
- uporabne trate (višina košnje 3 – 4 cm – 8 do 20 x letno.

Trato naj obnavlja zato usposobljen strokovnjak vrtnar ali parkovni drevesničar.

 Prevzem trate

Stanje za prevzem po DIN 18917, ko je enakomerno ozelenjena in dosežena 75 % pokrovnost po 
košnji, to je po nekaj košnjah odvisno od vremena in letnega čas, računa se vsaj 4-5 košnjah.

 Pri setvenih delih je potrebno upoštevati naslednje predpise:

DIN 18034 – Igrišča za igro na prostem,  Zahteve in opozorila za planiranje in vzdrževanje

DIN 18035 – Športna igrišča, Tratne površine (Sportplätze, Rasenflächen)

DIN 18915 /2002  – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Zemeljska dela (Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten)

DIN 18917 /2002 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Trata in setev (Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten

DIN 18918 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Inžinirsko biološka varovalna gradnja 
(Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen)

DIN 18919 /2002 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Ureditev in vzdrževanje zelenih površin 
(Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Grünflächen)
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1.3 Tehnično poročilo

1.3.2 popis gradbeno obrtniških del in opreme
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1.4 Risbe

št. lista risba merilo

1 geodetski posnetek m 1:500
2 obstoječe stanje m 1:500
3 prikaz celostne prenove igrišča m 1:250
4 ureditvena situacija m 1:250
5 višinska situacija m 1:250
6 situacija odvodnjavanja m 1:250
7 prerez odvodnjavanja m 1:250

detajli
8.1 sestave tlakov m 1:10
8.2 stiki površin m 1:10
8.3 jama za skok v daljino m 1:50
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