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1.4 TEHNIČNO POROČILO

1. UVOD
V 3. fazi izvajanja del je predvidena ureditev odvodnje na jugozahodnem delu igrišča, 
kar posledično pomeni tudi sanacijo in nadvišanje obstoječega opornega zidu ob cesti, 
in ureditev brežine z zatravitvijo 

2. OBSTOJEČE STANJE:

Del igrišča na zahodu nima urejene odvodnje, zato se del vode iz tekalne steze in 

igrišča za med dvema ognjema preko brežine ob cesti steka proti cesti. Istočasno voda 

odnaša tudi obstoječo zemljino, ker povzroča nastanek vedno višje nivojske razlike med

zelenico in tekalno stezo, kar je nevarno za igro otrok. Obstoječi oporni kamnit zid višine

50 cm ob cesti oziroma med pločnikom in igriščem je deloma razpokan in potreben 

sanacije. Igrišče se odvodnjava proti jašku na cesti na JV delu. 

pogled na obstoječi zid izpiranje zemljine
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poškodba vrhnjega dela zidu razpoke v zidu na mestu izvedbe odvoda 
meteorne kanalizacije iz igrišča

3. PREDVIDENA UREDITEV

Predvidena je ureditev odvodnje jugozahodnega dela igrišče z izvedbo drenaže ob 

obstoječem opornem zidu, ki ga bo potrebno sanirati in nadvišati za 60 cm. 

Predvidena so naslednja dela:

 odstranitev obstoječega robnika 240/25/5 cm na katerem sloni obstoječa 

zemljina

 odstranitev spodnjega panela ograje

 odstranitev ab kape nad obstoječim zidom, ki je poškodovana in mestoma že 

razpada

 nadvišanje obstoječega zidu za 60 cm glede na obstoječo višino z izvedbo 

opornih ab vezi ob obstoječih stebrih ograje, skupna višina obstoječega zidu in 

nadzidave znaša 110 cm 

 izvedba drenaže

 izvedba priklopa na meteorno kanalizacijo na SZ in JZ

 zasip s prodnimi kamni 

 dovoz zemlje, planiranje, humuziranje, zatravitev zelenice med ograjo in tekalno

stezo

 obbetoniranje obstoječih stebrov (fi 20 cm) 2 cm višje od zemljine, da ni stika 

med fe stebri in tlemi

 montaža nižjega panela ograje na mesto odstranjenega

 sanacija pokrova jaška glede na nov naklon zemljine

4. PREDNOSTI NOVE UREDITVE

Nova ureditev pomeni poleg ureditve odvodnje tudi manj strmo brežino ob tekalni stezi 

in počivališčih s klopmi pod drevesi kar pomeni več proste površine za igro otrok. 

Igrišče bo tudi bolj varno, saj je sedanji rob brežine ob tekalni stezi precej nevaren.
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5. USMERITVE ZA GRADNJO
- Vsi elementi ureditve morajo upoštevati varnost šolskih otrok  skladno z veljavnimi 
pravilniki in priporočili. Oporni zid mora biti dimenzionirane z upoštevanjem možne 
zamašitve kanalizacije oziroma dvignenega nivoja vode v primeru izdatnih padavin. 
Izvedba mora biti trajna in odporne na vandalizem.
- Uporabljati je le materiale z izjavami o skladnosti, kvaliteto vgrajevanja pa dokazovati z
izjavo o vgrajenih materialih oz. ustreznimi poročili – dokazili.
- Med izvedbo del je skladno z veljavnimi predpis potrebno zagotoviti ustrezno ureditev
gradbišča,  dostope  do  delovišča,  varnost  mimoidočih  ter  vse  potrebne  ukrepe  za
zagotovitev varstva in zdravja pri delu. 
-  Ponudnik  ali  izvajalec  je  dolžan  opozoriti  na  morebitno  tehnično  pomanjkljivost
izvedbenih  detajlov,  risb,  opisov  ali  popisov.  Predloge  potrdita  odgovorni  projektant
arhitekture in investitor.
-  V sklop izvajalčeve  ponudbe sodijo vsi  delavniški  načrti,  ki  jih  pred izvedbo glede
tehnične  pravilnosti,  zahtevane  kakovosti  in  izgleda  potrdi  odgovorni  projektant
arhitekture in investitor.
- Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v 
skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta je potrebno reševati v 
dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.  
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1.5 POPISI DEL
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1.6  RISBE

1. Ureditvena in komunalna situacija M 1: 200

2. Detajl obstoječega zidu M 1: 25

3. Detajl nadvišanega in saniranega zidu M 1:25
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