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Zadeva: Vprašanje in pobuda za ureditev zunanjih športnih površin pri OŠ N.H. Maksa 

Pečarja 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu Svetniškega kluba Socialnih demokratov, 

dajem županu ter pristojnim službam naslednje vprašanje oz. pobudo: 

 

Ali je v sklopu gradnje nove večnamenske dvorane pri OŠ N.H. Maksa Pečarja predvidena 

tudi ureditev zunanjih športnih površin? Kakšna je predvidena časovnica in načrt 

ureditve? 

 

 

Obrazložitev: 

V prihodnjem letu (2017) je predvidena gradnja oz. izgradnja nove telovadnice oz. večnamenske 

dvorane za potrebe OŠ N.H. Maksa Pečarja in ČS Črnuče. 

 

V sklopu gradnje nove večnamenske športne dvorane je bila v osnovni izvedbi DIP in DIIP 

predvidena tudi ureditev zunanjih športnih površin: 

- Asfaltirana večnamenska plošča za rokomet, nogemet in odbojko, obkrožena s 4 steznim 

atletskim tekališčem s tartanom, s stezo za skok v daljino;  

- Ločena asfaltirana košarkarska plošča z dvema košema in 4 malimi koši z malo betonsko 

stopničasto tribuno ob južni strani dvorane. 

  

Ureditev zunanjih športnih površin je bila predvidena v osnovi pobude in izdelanega DIP in DIIP 

v projektu izgradnje nove večnamenske dvorane v fazni gradnji kot 2. Faza.  

Predvidene postavke za zunanje športne površine v letu 2014 v rebalansu proračuna MOL ni bilo 

več oz. je iz planskih dokumentov MOL izpadla. Proračun za leto 2016 je predvideval ureditev 

igrišča za predmetno in razredno stopnjo, ki je načrtovana predvidoma v 2018/2019. Ureditev 

zunanjih športnih površin pa se v proračunih za 2017 in 2018 ne omenja. 

 

V kolikor ureditev zunanjih športnih površin ni predvidena, predlagam oz. dajem pobudo, da se 

zunanje športne površine uredi v sklopu gradnje večnamenske dvorane - kot je bilo predvideno v 

osnovni izvedbi DIP in DIIP: 

- Asfaltirana večnamenska plošča za rokomet, nogemet in odbojko, obkrožena s 4 steznim 

atletskim tekališčem s tartanom, s stezo za skok v daljino;  

- Ločena asfaltirana košarkarska plošča z dvema košema in 4 malimi koši z malo betonsko 

stopničasto tribuno ob južni strani dvorane. 

 

Investicija v zunanjo ureditev športnih površin je smiselna predvsem iz potrebe po varnem in 

optimalnem pedagoškem procesu pri izvedbi pouka telesne vzgoje za učence 2. in 3. triade, ki 

obiskujejo Osnovno šolo Maksa Pečarja na Črnuški 9. 
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Prosim za pisni odgovor na pobudo. 

 

 

 

Anton Colarič 

mestni svetnik SD 


