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RAZŠIRITEV IN MODERNIZACIJA ŠPORTNO REKREACIJSKEGA PARKA 
MLAKE 

 

OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV 

1. Lega in opis 

Športno rekreacijski park Mlake se nahaja v severozahodnem delu Novega Trzina. V 

prostorskih aktih občine je območje označeno z oznako enote urejanja prostora NT 5/1 Športni 

park. Območje površine 9,5 ha je z vzhodne in jugozahodne strani zamejeno z vodotokoma, s 

severozahodne smeri pa z vzpetino Ovčje brdo. Na vzhodni strani meji na stavbna zemljišča 

namenjena za bivanje, z zahodne in severne strani pa ga obkrožajo pretežno gozdna 

zemljišča.  

Območje športnega parka je ravninski svet, za njegov zahodni rob pa so značilna močvirnata 

tla. Glavni dostop do območja je z Mlakarjeve (in Prešernove) ulice. Iz strnjeno pozidanih 

stanovanjskih površin so z vzhodne strani preko potoka Snugovec urejeni še trije peš dostopi 

z Reboljeve ulice in Ulice Rašiške čete (ki je hkrati tudi servisni dostop). Iz športnega parka 

vodi pot do obstoječe trim steze in naprej proti Dobenu. 

Na območju športno rekreacijskega parka so v trikotniku neposredno ob stanovanjskem 

območju med potokom Snugovec in obstoječo peš in servisno potjo od juga proti severu 

nanizani: otroško igrišče z igrali, dve stezi za balinanje ter med njima pokrit paviljon in 

večnamenska utrjena ploščad, na kateri se nahajajo športna ploščad za rokometno igrišče 

oziroma mali nogomet in dvoje igrišč za košarko utrjeni z umetno maso za športna igrišča ter 

plezalna stena in stena za tenis. Dostop do parka je za avtomobile urejen severno od športnih 

igrišč, kjer se vzdolž potoka nahajajo v makadamu utrjene parkirne površine. Vzdolž potoka 

Snugovec je med športnimi igrišči in strnjenim naseljem izveden protihrupni nasip z intenzivno 

visokoraslo vegetacijo. Preostali deli parka so v naravi predvsem gozdne površine ali kmetijske 

površine v zaraščanju. Trenutno je na območju športnega parka pozidanih (športna igrišča in 

druge urejene površine) približno petino površin Za zahodni rob območja so značilna 

močvirnata tla, v južnem delu pa se nahaja suhi zadrževalnik. 

Posamezni deli parka sovpadajo z območji ohranjanja narave, naravnima vrednotama Mlake 

– bajer (ev. št. 5344) in Rašica - Dobeno - Gobavica - osameli kras (ev. št. 5032), območjem 

Natura 2000 Rašica (SI3000275) in ekološko pomembnim območjem Rašica, Dobeno, 

Gobavica (ID 34300). 

Zaradi zahteve zavoda za varstvo narave, da se ugotovi od kod se mokrišče napaja ter 

posledično za ugotovitev sestave tal, hidrogeoloških in geotehničnih pogojev izvajanja gradenj 

je bil za območje športnega parka izdelan geološko geotehnični elaborat (STABI d.o.o., št. 

elaborata 49-g-2019, november 2019). V njem so med drugim opisane tudi geološke razmere 

in sestava tal. Iz opisa izhaja, da območje gradijo kvartarni sedimenti (zaglinjen prod, peščena 

glina in glina). V času preiskav (ki so jih izvajali po močnejšem deževju) je bil nivo podzemne 

vode na globini med 0,3 m in 1,8 m pod koto terena. V zaključku elaborata je podana 

ugotovitev, da sestava tal na območju ni problematična. Pod humusom so visokoplastične 

gline, ki so v trdnem konsistenčnem stanju. 

V območju športno rekreacijskega parka se nahajajo parcele ali deli parcel št. 857/2, 857/3, 

858/2, 858/3, 859, 860, 861/2, 861/3, 861/4, 861/6, 861/7, 863/1, 863/5, 863/6, 863/7, 863/9, 

864/1, 864/6, 866/1, 1051/7, 1051/22, 1051/25, 1055/4, 1055/9, 1055/11, 1055/12, 1055/13, 
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1055/14, 1056, 1057, 1058, 1103, 1573/1, 1573/24 in 1573/25, vse k.o. Trzin. Od teh so 

parcele ali deli parcel št. 585/3, 860, 861/2, 861/4, 861/7, 863/1, 863/5, 863/6, 863/7, 863/9, 

864/1, 864/6 in 1055/4, k.o. Trzin v lasti Občine Trzin. 

 

2. Zakonodajni okvir 

Obravnavani športno rekreacijski park je v Odloku o občinskem prostorskem načrtu 

Občine Trzin – izvedbeni del (Uradni vestnik OT, št. 8/10, 7/11, 1/13, 5/13, 6/13, 3/16, 2/18) 

označen z oznako enote urejanja prostora NT 5/1 ŠPORTNI PARK – ŠRP MLAKE, zanj je 

določena podrobnejša namenska raba prostora ZS – površine za rekreacijo in šport. V 

skladu z njegovim 102. členom se območje ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu območja 

športno rekreacijskega parka v Trzinu (Uradni vestnik OT, št. 10/01) – območje urejanja je 

nekoliko večje od enote NT 5/1. 

Ta vsebuje tekstualni in grafični del, območje športnega parka pa deli na osem urejevalnih 

celot, ki so razdeljene na posamezne enote in sicer:  

- otroško igrišče,  

- balinišče in paviljon, 

- ploščad za rokometno igrišče oz. mali nogomet, 

- večnamensko ploščad, 

- večnamensko športno ploščad (košarka, odbojka, kotalkanje, rolanje), 

- cesto in parkirišča, 

- večnamenski objekt za delovanje športnih društev in upravljanje športno 

rekreacijskega parka s funkcionalnim zemljiščem, 

- bajer – drsališče, 

- večnamensko športno površino, 

- nogometno igrišče z atletsko stezo, 

- potok – jug, 

- potok in protihrupni nasip ob otroškem igrišču in športni ploščadi, 

- potok – sever, 

- urejene zelene površine, 

- dvoje območij močvirnega travnika v zaraščanju, 

- gozd – zeleni pas med ureditvenim območjem in stanovanjsko hišo, 

- obstoječa stanovanjska hiša s spremljajočimi urejevalnimi površinami, 

- gostilna Trzinka s parkiriščem, 

- zelene površine ob gostilni Trzinka. 

 

Na osnovi ureditvenega načrta so v celoti realizirani: otroško igrišče, balinišče in paviljon, 

ploščad za rokometno igrišče oz. mali nogomet, večnamenska ploščad, večnamenska športna 

ploščad (košarka, odbojka, kotalkanje, rolanje …). Izvedeni so tudi motoriziran dostop v park, 

peš dostopi, protihrupni nasip ter razsvetljava športnih igrišč. 

 

Občina si že vrsto let prizadeva za izgradnjo v ureditvenem načrtu predvidenega nogometnega 

igrišča in je v ta namen pristopila tudi k nakupu zemljišč na zahodni strani ob servisni poti. Ker 

se nogometno igrišče načrtuje na območjih ohranjanja narave, je za pogoje za njegovo 

načrtovanje zaprosila pristojni zavod za varstvo narave. Ta je v letu 2014 za nogometno igrišče 

podal predhodno mnenje št. 2-II-439/2-O-14/MB,SR z dne 11. 12. 2014, v katerem ugotavlja, 

da lahko z ureditvenim načrtom načrtovano nogometno igrišče (le-to se predvideva v 

zahodnem delu enote NT 5/1) poslabša hidrološke pogoje rastišč kvalifikacijske vrste orhideje 



 

BIRO RUTAR D.O.O. 

 

ŠPORTNI PARK TRZIN  3 

 

Loeselove grezovke, ki raste na barjih in vlažnih travnikih z modro stožko. V zvezi s tem podaja 

pogoje in usmeritve, s katerimi se lokacijo nogometnega igrišča pomika proti vzhodu ob že 

realizirano območje športnega parka vzporedno ob peščeni poti, kjer je redek - verjetno 

umetno zasajen iglast gozd smreke in rdečega bora. Med drugim iz njihovega predhodnega 

mnenja povzemamo še naslednje pomembnejše pogoje in usmeritve: 

- nogometno igrišče se prostorsko prilagodi tako, da se umesti izven vegetacije, ki je 

značilna za prehodno barje,  

- za ureditev igralne površine se uporabi umetno travo, 

- meteorne vode z igrišča je treba razpršeno razlivati proti zahodu proti območju rastišč 

in se jih ne kanalizira oziroma linijsko odvaja proti vzhodu (v zvezi z izpolnjevanjem 

navedenega pogoja je bil skladno z dogovorom z zavodom izdelan zgoraj navedeni 

geološko, geotehnični elaborat, v katerem je ugotovljeno od kod se mokrišče napaja in 

opredeljeni omilitveni ukrepi), 

- nogometnega igrišča in vseh ostalih igrišč se zaradi ohranjanja kvalifikacijske vrste 

netopirja malega podkovnjaka v času od 1. marca do 1. oktobra, ko so netopirji aktivni, 

ne osvetljuje oziroma se zmanjša na najnižjo raven itd. 

Načrtovanje nogometnega igrišča na lokaciji, pogojevani s strani zavoda za varstvo narave ni 

mogoče na osnovi veljavnega ureditvenega načrta, zato se (glede na to, da je v veliki meri že 

realiziran) v trenutno potekajočih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta 

– izvedbeni del – spremembe št. 2 določa prenehanje njegove veljavnosti in so za njegovo 

urejanje konkretizirani potrebni prostorski izvedbeni pogoji. S to idejno zasnovo načrtovane 

gradnje in ureditve so v veliki meri s spremembami občinskega prostorskega načrta že 

usklajene oziroma se jih po potrebi še naknadno uskladi. 

 

3. Opis ureditvene situacije 

Na območju parka se v trikotniku neposredno ob stanovanjskem območju med potokom 

Snugovec in obstoječo peš in servisno potjo (iz Ulice Rašiške čete) nahajajo obstoječa športna 

igrišča. Dostop do parka je za avtomobile urejen severno od športnih igrišč, kjer se vzdolž 

potoka nahajajo v makadamu utrjene parkirne površine, urejeni pa so tudi trije peš dostopi 

(eden je hkrati tudi servisni dostop). 

Z obravnavano idejno zasnovo se (ob upoštevanju zgoraj obrazloženih okoliščin) na območju 

športno rekreacijskega parka načrtuje umestitev naslednjih objektov: 

- nogometno igrišče in možnost izgradnje tribun, 

- večnamenska stavba (garderobe, sanitarije, priložnostni gostinski lokal, društveni in 

drugi prostori za potrebe igrišč) in nadstrešek, 

- »pumptrack« in skejtpark, 

- večnamenska ploščad, 

- odbojka na mivki in balinišče, 

- parkirne površine, 

- pasje igrišče. 

Večina načrtovanih objektov je nanizanih zahodno od obstoječe servisne poti. Tako si od juga 

proti severu sledijo krožno oblikovan prostor, v katerega sta umeščena večnamenska ploščad 

ter »pumptrack« in skejtpark. Temu sledi nogometno igrišče in tribune, vmes pa se uredi še 

pasje igrišče. Obstoječe balinišče ob otroškem igrišču se prestavi v zelenje nad nogometno 

igrišče, zraven pa se umesti še igrišča za odbojko na mivki. Na mestu obstoječega igrišča se 

načrtuje gradnja večnamenske stavbe za potrebe športnih igrišč in nadstrešek. 
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Večnamenska ploščad je zasnovana kot kotanja v obliki elipse (min. dim. 20 m x 40 m ), ki se 

jo lahko pozimi zaledeni, lahko pa se jo tudi prekrije. Uporabi se jo lahko tudi kot suhi 

zadrževalnik in s tem nadomesti obstoječega (premislek za nadaljnje faze načrtovanja). 

»Pumptrack« se predvidoma utrdi v asfaltu. 

Nogometno igrišče (okv. dim. 68 x 105 m) se načrtuje vzdolž servisne poti v smeri JV – SZ. 

Na njegovi vzhodni strani se predvideva možnost ureditve tribun. Skladno predhodnemu 

mnenju zavoda za varstvo narave se za ureditev igralne površine uporabi umetno travo. Kot 

izhaja iz geološko - geotehničnega elaborata predstavlja glavnino dotoka v mokrišče 

površinska voda (ob gradnji športnega parka ne bo prišlo do globljih posegov v sam teren, zato 

se bo voda še vedno prosto pretakala po terenu). Severni del nogometnega igrišča ter igrišča 

nad njim bodo vkopana v glino, južni del pa bo nadvišan z nasipom. Kot omilitveni ukrep se 

lahko predpiše posebno ureditev izkopa igrišč na način, da se v delu nogometnega igrišča 

oblikuje naklon proti vodotoku oz. mokrišču. Tako se bo ohranil tok površinske vode v smeri 

proti ravnini – mokrišču.  

Na območju balinišč, ki se jih prestavi zahodno od servisne poti, se predvideva gradnja 

večnamenske stavbe za potrebe športnega parka in nadstreška. Oba sta podolžne oblike okv. 

dim. 9 x 29 m. V večnamenski stavbi najdejo svoje prostore sanitarije, garderobe, shrambe za 

športno in drugo opremo, priložnostni gostinski lokal ter športno društvo. Višinski gabarit 

stavbe bo pritličen, nad delom pritličja pa se lahko uredi tudi mansarda. Nadstrešek bo služil 

za druženje, lahko pa tudi za rekreacijo v dežju ali vročini. Glede na to, da se stavbi načrtujeta 

v športnem parku je lahko oblikovanje objektov posebno (npr. paviljonskega tipa, priporoča se 

načrtovanje lahke lesene ali kovinske konstrukcije). 

Posamezni deli parka so medsebojno povezani z obstoječimi potmi, ki se jih po potrebi 

nadgradi z novimi. Poti in dostope, ki se jih pretrga z načrtovanimi objekti, se ustrezno prestavi. 

Obstoječo servisno pot se ustrezno uredi in se jo lahko uporablja tudi za spravilo lesa iz gozdov 

nad parkom. 

V trenutno veljavnem občinskem prostorskem načrtu – izvedbeni del je parkirni normativ za 

izračun potrebnih parkirnih mest za športna igrišča 1PM/150 m2 površine igrišč, s 

spremembami občinskega prostorskega načrta pa se ta spreminja in se za športno 

rekreacijska igrišča določa 1 PM/250 m2 igralne površine in 1 PM/10-15 obiskovalcev. 

Skupna površina obstoječih in predvidenih športnih igrišč je približno 1,4 ha, kar pomeni, da je 

treba po normativu iz veljavnega občinskega prostorskega načrta zagotoviti približno 95 

parkirnih mest. Po normativu iz sprememb občinskega prostorskega načrta (ob upoštevanju 

polne zasedenosti igrišč + enako število ostalih obiskovalcev, t.j. cca 200 obiskovalcev) je 

treba za funkcioniranje parka zagotoviti približno 70 parkirnih mest. 

S to zasnovo se s 34 parkirnih mest iz ureditvenega načrta, število parkirnim mest poveča na 

75 parkirnih mest (na isti lokaciji). Dodatna parkirna mesta je možno zagotoviti tudi ob Ulici 

Rašiške čete. 

Na površinah, kjer se s to idejno zasnovo ne načrtuje objektov in ureditev se v največji možni 

meri ohranja obstoječo vegetacijo. Podrobno je idejna zasnova razvidna iz priloženih grafik, 

podrobnejši pogoji za temeljenje, izvedbo izkopov in nasipov pa so podani v geološko - 

geotehničnem elaboratu. 
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4. Opredelitev faznosti izvedbe 

Z idejno zasnovo za športni park se predvideva naslednje posamezne faze izvedbe prostorske 

ureditve: 

- (1) nogometno igrišče, 

- (2) možnost izgradnje tribun, 

- (3) večnamenska stavba za potrebe športnega parka, 

- (4) nadstrešek za potrebe športnega parka, 

- (5) odbojka na mivki, 

- (6) balinišče, 

- (7) večnamenska ploščad (suhi zadrževalnik), 

- (8) možnost prekritja večnamenske ploščadi, 

- (9) »pumptrack« in skejtpark, 

- (10) parkirišče, 

- (11) pasje igrišče. 

 

5. Okvirna ocena investicije 

SKUPNA REKAPITULACIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 

REKAPITULACIJA:  

1. Priprava gradbišča:  5.000,00 € 

2. Gradbena dela:  237.500,00 € 

3. Umetna trava:  256.500,00€ 

4. .Oprema:  15.000,00 € 

5. Ograja:  48.000,00 € 

6. Razsvetljava:  180.000,00€ 

7. Nepredvidena dela 5%:  37.100,00 € 

SKUPAJ brez D.D.V.:  779.100,00€ 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA VEČNAMENSKE STAVBE 

GRADBENA DELA 

1. Ureditev gradbišča 3.650,00 € 

2. Zemeljska dela 13.487,25 € 

3. Betonska dela 32.830,00 € 

4. Tesarska dela 11.686,50 € 

5. Zidarska dela 52.747,64 € 

6. Kanalizacija 2.569,10 € 

7. Fasada 30.000,00 € 

8. Zunanja ureditev 50.000,00 € 

9. Nepredvidena dela 20.000,00 € 

Skupaj gradbena dela: 216.970,48 € 
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OBRTNIŠKA DELA 

1. Estrihi 7.000,00 € 

2. Ključavničarska dela 5.000,00 € 

3. Krovskokleparska dela 18.000,00 € 

4. Stavbno pohištvo 12.000,00 € 

5. Keramičarska dela 15.000,00 € 

6. Tlakarska dela 12.000,00 € 

7. Mizarska dela 10.000,00 € 

8. Slikoplesarska dela 12.000,00 € 

9. Suhomontažna dela 5.000,00 € 

10. Razna dela 15.000,00 € 

Skupaj obrtniška dela: 111.000,00 € 

ELEKTROINŠTALACIJE 40.000,00 € 

STROJNE INŠTALACIJE 60.000,00 € 

OPREMA 70.000,00 € 

SKUPAJ 497.970,48 € 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA NADSTREŠNICE 

GRADBENA DELA 

1. Ureditev gradbišča 1.000,00 € 

2. Zemeljska dela 9.000,00 € 

3. Betonska dela 11.000,00 € 

4. Tesarska dela 4.000,00 € 

5. Zunanja ureditev 20.000,00 €  

6. Nepredvidena dela 5.000,00 € 

Skupaj gradbena dela: 50.000,00 € 
 

OBRTNIŠKA DELA 

1. Ključavničarska dela 35.000,00 € 

2. Krovskokleparska dela 15.000,00 € 

3. Razna dela 10.000,00 € 

Skupaj obrtniška dela: 60.000,00 € 

ELEKTROINŠTALACIJE 10.000,00 € 

SKUPAJ 120.000,00 € 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA PARKIRIŠČA 

1. Voziščna konstrukcija 23.688,00 € 

2. Odvodnjavanje 79.065,00 € 

3. Oprema 300,00 € 

4. Razsvetljava 6.165,60 € 

SKUPAJ: 109.218,60 € 
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SKUPNA REKAPITULACIJA PUMPTRACKA 

1. Preddela  1.100,00 € 

2. Zemeljska dela 9.009,00 € 

3. Voziščne konstrukcije 43.242,00 € 

4. Odvodnjavanje 1.890,00 € 

5. Ostale storitve 4.490,00 € 

SKUPAJ: 59.741,00 € 
 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA POKRITE VEČNAMENSKE PLOŠČADI 

GRADBENA DELA 

1. Ureditev gradbišča 1.000,00 € 

2. Zemeljska dela 15.000,00 € 

3. Betonska dela 50.000,00 € 

4. Tesarska dela 15.000,00 € 

5. Drenaže  15.000,00 € 

6. Zunanja ureditev 30.000,00 € 

7. Nepredvidena dela 10.000,00 € 

Skupaj gradbena dela: 136.000,00€ 
 

OBRTNIŠKA DELA 

1. Ključavničarska dela 160.000,00 € 

2. Krovskokleparska dela 100.000,00 € 

3. Razna dela 10.000,00 € 

Skupaj obrtniška dela: 270.000,00 € 

ELEKTROINŠTALACIJE 20.000,00 € 

SKUPAJ 426.000,00 € 

 

REKAPITULACIJA IGRIŠČA ODBOJKE NA MIVKI 2X 15.000,00 € 

  

REKAPITULACIJA POKRITEGA BALINIŠČA 105.000,00 € 

 


