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OSNOVNI PODATKI 

 
V občini Preddvor se bo vzhodno od vasi Zgornja Bela in severovzhodno od vasi Srednja Bela zgradil 
športni park v skupni velikosti 27.136,40 m2, ki bo obsegal: 
- veliko nogometno igrišče, 
- tribune, 
- servisni objekt in nadstrešnico, 
- malo nogometno igrišče, 
- otroško igrišče, 
- zunanjo ureditev in komunalno infrastrukturo. 

Športni park se bo gradil v več fazah. 

Uvoz na športni park bo s severne strani, z občinske ceste LC 326021. 

Območje je trenutno zagozdeno. 20.000 m2 gozda se bo za pripravo gradnje posekalo, vse možne 

zelene površine se bodo nato na novo maksimalno zagozdile. 

OPIS OBJEKTOV 

Veliko nogometno igrišče (1. in 4.faza): 

Veliko nogometno igrišče ima neto mere 105 x 64 m (bruto mere z obrobnim pasom 112 x 72 m). 

Igrišče bo ograjeno s panelno ograjo višine 1,53 m, za goloma pa bo lovilna mreža višine 8 m nad 

terenom. Barva je antrazit siva RAL 7016. Igrišče bo imelo kompletni zalivalni sistem in rezervoar za 

vodo pod otroškim igriščem za zbiranje odpadne in namakalne vode ter vode iz vodovoda v času sušnih 

dni. Za razsvetljavo se bodo zgradili temelji za stebre z reflektorji in el. napeljavo (cevi in kabli). Reflektorji 

so max. višine 16 m z nizko osvetlitvijo 200 ali 300 lux. Barva stebrov je enaka barvi ograje. 

Servisni objekt (7.1 in 7.2 faza):  

Dimenzija servisnega objekta 32,78 m x 14,66 m. Pritličje bo nad koto urejenega terena 0,00 = 

483,5 nmv dvignjeno za 0,17 m (483,67 nmv). Servisni objekt se bo ogreval s toplotno črpalko 

zrak/voda. Objekt bo zgrajen iz montažnih kontejnerjev proizvajalca tipa REM s standardnimi oz. 

modularnimi dimenzijami 9,13 x 2,44 m. 

Servisni objekt bo imel: sanitarije, skladišče, kotlovnico, bar s skladiščem, garderobe in klubski prostor. 

Kontejnerji bodo imeli dvokapno streho, streha napušča je ravna. Fasada kontejnerjev bo obešena, 

lesena – letve (žgan les).  

Nadstrešnica z umivalniki (8.faza): 

Nadstrešnica z umivalniki, depojem in komunalnimi odpadki, dim. 16,18 x 2,00 m bo montažni objekt, 

Jeklena lahka konstrukcija, temeljna plošča, ravna streha, kritina sika, fasada Alu obloga, barva bela 

RAL 9010. 

Tribune na nasipu (2. faza): 

Tribuna je organizirana v smeri S-J med velikim in malim igriščem površine 375 m2. Tribuna je utrjen 

zelen nasip oz. brežina, v katerega so položeni betonski kvadri (modul 0,5, x 2 m) z lesenimi sedišči, 

320 sedišč, 220 sedišč za veliko igrišče, 100 sedišč za malo igrišče. 



Malo nogometno igrišče (1., 3. in 4.faza): 

Površina igrišča za igro: 65 x 45 m, grajeni del: 70 x 50 m. V 1. fazi se bo zgradila zatravljena površina 

na nižjem nivoju od končnega. V naslednjih fazah se bo zgradil spodnji ustroj z drenažami, možnost 

ogrevanja, umetna površina in lovilna ograja ter temelji za stebre za razsvetljavo z reflektorji (višine 12 

m) in el. napeljavo (cevi in kabli). 

Otroško igrišče (6.faza): 

Površina za igro: caa 16 x 49 m, ograjeni del: 18 x 50 m. V 1. fazi se bo pod igriščem zgradil rezervoar 

za vodo, površina bo zatravljena,.V naslednji fazi se bodo postavila igrala in uredile površine pod njimi. 

Zunanja ureditev in komunalna infrastruktura (1. in 5.faza): 

V sklopu zunanje ureditve bodo v 1. fazi narejeni: 
- makadamski cestni priključek, 
- makadamski dostopi in parkirišča, 
- priključki na javno infrastrukturo (elektro, TK, vodovod), 
- temelji za zastave, 
- sistem odvodnjavanja padavinske vode: jaški, cevi, 
- fekalna kanalizacija z MKČN in iztokom v ponikovalnico, 
- ponikovalnica za obstoječi prepust pod cesto, 
- javna razsvetljava objekta in parkirišča (stebri luči bodo barve antrazit siva, RAL 7016), 
- peš in kolesarske poti, 
- ozelenitev in zagozditev. 

V 5. fazi bo izvedeno asfaltiranje cestnega priključka. 

Prometna ureditev 

Na parceli je zagotovljeno 69 PM, od tega 4 PM za invalide. Na parceli sta na makadamu zagotovljena 

2 PM za avtobuse. Na parceli so zagotovljena tudi stojala – PM za kolesa.  

Utrjene površine 

Na parceli bodo utrjene makadamske površine, možnost travnate površine s satovjem (zeleno 

parkirišče ob servisnem objektu), tlakovane površine (servisni objekt) in asfaltirane površine (cestni 

priključek v dolžini min. 11,0 m). Padavinske vode bodo s streh preko peskolovov speljane v rezervoar 

za vodo. Površine okoli objekta so tlakovane, pešpoti bodo makadamske, nasipi bodo zatravljeni in 

zasajeni z novimi drevesi, grmovnicami, itd. Padavinske vode iz utrjenih površin ne bodo odtekale 

(ustrezni nakloni) na javno površino. 



 

 

 



 













 


