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Zadeva: OBNOVA IGRIŠČA OŠ MAREZIGE 
 

 

Zaradi dotrajanosti igrišča in celotne ograje okoli igrišča je potrebna temeljita rekonstrukcija 

površin, športne opreme in ograje igrišča OŠ Marezige. 

 

Za potrebe obnove igrišča OŠ Marezige je potrebno izvesti sledeča dela: 

- odstrani se vse obstoječe ograje višine 400 in 200 cm, 

- odstrani se vsa športna oprema (goli, koši, …), 

- nad podpornim zidom otroškega igrišča se teren »škarpira« oziroma zmanjša naklon brežine, 

- odstrani se vse mejne robnike igrišč, 

- celotna površina asfalta se odstrani, 

- pazljivo se odstrani vse pokrove kanalizacije in talne požiralnike za kasnejšo ponovno uporabo, 

- poruši se obstoječe doskočišče za skok v daljino, 

- izvede se ojačana panelna ograja višine 400 cm in 200 cm vključno s postavitvijo betonskih 

robnikov, 

- za rokometnimi goli se izvede dodatna zaščita ograje z lovilnimi mrežami za blaženje udarcev 

žoge, 

- vgradijo se nova dvokrilna in enokrilna vrata, 

- izdela se nove temelje za košarkaško igrišče (2x), odbojkarsko igrišče in rokometno igrišče, 

- izvede se fino planiranje celotne površine z delnim dosipom kamnite podlage za zagotovitev 

ustreznih naklonov igrišča, 

- izdela se novo doskočišče za skok v daljino vključno z dobavo nove mivke ter trodelnim 

drsnim zaščitnim pokrovom doskočišča, 

- izdela se nova asfaltna površina s predvidenimi višinami za nadaljnjo obdelavo, 

- igrišča se dodatno izvede s slojem SUPERSOFT 2 ter igralne površine označi, 

- površina za tek se izvede s poliuretanskim materialom (d = 13 mm) ter zariše tekaške steze.  

 

 Lep pozdrav, 

  

 Marko NEDVED 
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