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2.3 Tehnično poročilo  
 
 

 

 

2.3.1  LOKACIJA 

 

Gradnja poligona je predvidena na parcelni številki 674/4, katastrska občina 2110- Grad. 

 

 

 
 

 

2.3.2  OBSTOJEČE STANJE 

 

Na parceli, kjer je predviden poligon se nahajajo igrala in nadstrešek. Površina je travnata z 

nekaj večjimi drevesi. Poligon se umesti na lokacijo tako, da se irala ohranijo, prav tako pa se 

ohranijo tudi vsa večja drevesa. 

 

 

2.3.3  KAJ JE PUMPTRACK? 

 

Pumptrack poligon ali grbinasti poligon je sestavljen iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med 

seboj ritmično povezani v krožno celoto. Razgibanost poligona omogoča pestro in zabavno, a 

varno kolesarsko izkušnjo tudi na površinah manjših od košarkarskega igrišča. Asfaltni 

pumptrack poligon je primeren za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Primeren je za  



  

vse kolesarje ne glede na njihovo predznanje. Omogoča tako učenje vožnje s kolesom, kot 

tudi vadbo vrhunskih kolesarjev, ker je hitro gibanje po poligonu fizično intenzivno. Za 

premikanje po pumptrack poligonu uporabiki ne uporabljajo poganjanja oziroma porivanja 

temveč se gibajo z usklajenim premikanjem telesa navzgor in navzdol. Inovativen način 

poganjanja pumptrack poligone ločuje od ostalih objektov in stez. Asfaltni pumptrack 

poligoni v nasprotju z zemeljskimi ne zahtevajo veliko vzdrževanja in so odporni na 

vremenske vplive. Prav zato njihova priljubljenost po svetu in tudi v Sloveniji strmo narašča. 

 

 
Slika: prikaz asfaltnega pumptrack poligona umeščenega v urbano okolje 

 

2.3.4  RAZVRSTITEV POLIGONA GLEDE NA UREDBO O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV 

 

Na podlagi uredbe o razvrščanu objektov, ki je bila sprejeta 30.5.2018 po novem tovrstni 

objekti spadajo med nezahtevne objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno 

dovoljenje za nezahteven objekt.  

 

Tovrstni poligoni po klasifikaciji spadajo v skupino 24122- Drugi gradbeni objekti za šport, 

rekreacijo in prost čas.  

 

2.3.5  IZBIRA MATERIALA 

 

Osnova poligona se izvede iz kvalitetnega zmrzlinsko odpornega drobljenca frakcij 0-32mm. 

Plato pod poligonom s prav tako izvede iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala, ki pa 

je lahko frakcij do 100mm. Odvodnjavanje se izvede iz PVC 



  

cevi DN 160 mm in požiralnikov. Vozna površina se izvede iz asfalta AC8 surf B70/100 A5. 

Informacijska tabla se izvede z UV laminirano folijo na dibond plošči, ki je pritrjena na nosilne 

stebre iz macesnovega lesa. 

 

POTEK DEL 

 

Tabela: konstrukcija poligona 

Debelina (cm) Oznaka Opomba 

6-8 cm AC8 surf B70/100 A4 Obrabno zaporni sloj asfalta 

min. 20 cm TD 0-32 Zmrzlinsko odporen drobljenec 

 

V prvi fazi izgradnje poligona je potrebno humusni sloj (zgornjih 20 cm) odstraniti. Plato se 

splanira in na območju kolesarskega poligona nasuje s kamnitim materialomv debelini 20 

cm. Nasutje je potrebno utrditi. Predhodno se uredi odvodnjavanje, glede na karakteristike 

posameznega poligona po detajlih iz načrta. 

 

Nasutje je potrebno utrditi z valjanjem. Predhodno se izvede odvodnjavanje. Nato pa se 

začne z gradnjo elementov poligona iz tamponskega drobljenca. Gradnja obsega strojno 

izvedbo nagnjenih zavojev in grbin, ročno oblikovanje grobe izvedbe, utrjevanje in finalno 

izvedbo ter pripravo za asfalt. 

 

 
Slika: prikaz utrjevanja tamponskega drobljenca na zavojih 

 



  

Asfalt se izvede v enem sloju v debelini od 6-8cm. Robovi se izvedejo pod kotom 45-60 

stopinj.  

 

 
Slika: prikaz vgradnje asfalta na poligonu 

 

Po asfaltiranju je potrebno humuzirati in zatraviti brežine s semeni na podlagi iz predhodno 

izkopanega humusa. V primeru manjkajočega humusa je treba manjkajoči humus dobaviti. 

Na koncu je potrebno postaviti informacijsko tablo na dva horizontalno povezana macesnova 

sterbra, ki sta preko kovinskih podstavkov sidrani v temelj dimenzije 40 x 40 x 40 cm. 

  

2.3.6  UREDITEV ODVODNJAVANJA 

 

Pri gradnji poligona je zelo pomembno, da se izvede ustrezno odvodnjavanje, ki omogoča 

odvodnjo padavinske vode izven poligona. Odvodnjavanje je predvideno preko štirih 

požiralnikov izvedenih iz betonskih, ki se stekajo v ponikovalnico izven poligona s PVC cevmi 

DN 160 mm. Vsi požiralniki so izvedeni iz betonskih jaškov z luknjami, betonskim pokrovom 

in so obsuti s prodom.  Projektiran naklon cevi znaša 1%.  Vse cevi se obsuje do 20 cm nad 

temenom cevi.  

 

2.3.7  ZASNOVA POLIGONA 

 

Asfaltni pumptrack poligon je zasnovan na način, da se v največji meri prilagodi obliki 

razpoložljive površine. Poligon poleg zavojev sestavljajo grbine različnih višin, kar omogoča 

atraktivno izkušnjo tudi za bolj izkušene uporabnike, hkrati pa to ne preprečuje uporabe 

manj izkušenim. Površina med zavoji in grbinami je prav tako asfaltirana, kar razširi 



  

uporabnost in s tem atraktivnost poligona. Zasnova poligona je izvedena v skladu z normativi 

standardov SIST EN 1176-1, SIST EN 1177, SIST EN 15312 in SIST EN 14974. 

 

2.3.8  TEHNIČNI POGOJI 

 

Zavoji z naklonom (bande) morajo biti izvedene konkavno, v skladu s priloženimi prerezi. 

 

Vse dele poligona vključno z najbolj strmimi deli je potrebno utrditi do zadostne zbitosti, pri 

tem pa je potrebno ohraniti osnovno obliko poligona.  

 

Grbine in zavoji morajo biti enakomerno zaobljeni in omogočati gladko vožnjo brez zatikanja. 

Zaključki asfaltne vozne površine morajo biti urejeni pod naklonom 45-60°. Zaključke je potrebno 

urediti med vgradnjo asfalta.  

 

Na asfaltni vozni površini ni dovoljeno uporabljati emulzij in preparatov ki bi bi površino naredili 

lepljivo ali prekomerno gladko (pretirano drsenje). 

 

Asfaltna vozna površina mora biti vgrajena in utrjena na način, da omogoča gladko vožnjo s 

športnimi rekviziti, ki imajo kolesa manjšega premera (npr. rolke). 

 

 

2.3.9  ZNANJE IN IZKUŠNJE 

 

Uporaba pumptrack poligona je povezano z tveganjem poškodbe. Za zagotovitev varne uporabniške 

izkušnje je zato potrebno pumptrack poligon izvesti na način, da zadosti varnostim normativom, ki 

obravnavajo tako najbolj ranljivo skupino uporabnikov, torej najmlajše, hkrati pa je varen tudi za 

uporabo izkušenih uporabnikov, ki dosegajo visoke hitrosti. Od izvajalca asfaltnega pumptrack 

poligona se posledično pričakuje, da ima za izgradnjo asfaltnih pumptrack poligonov certifikat  o 

skladnosti z normativi standardov SIST EN 1176-1, SIST EN 1177, SIST EN 15312 in SIST EN 14974. 

 

Asfaltni pumptrack poligon ni klasično igrišče ali športni objekt. Sestavljen je namreč iz elementov 

organskih oblik, ki jih je potrebno med samo izvedbo prilagajati, njihovo ustreznost pa preverjati s 

testiranjem, pri katerem se uporabljajo kolesa in ostali rekviziti, ki se na poligonu uporabljajo. 

Posledično je varno in kvalitetno uporabniško izkušnjo na asfaltnem pumptrack poligonu nemogoče 

zagotoviti le na podlagi projektne dokumentacije. Izvajalec mora zato imeti znanje in izkušnje, ki jih 

dokazuje z referencami na področju izgradnje asfaltnih pumptrack poligonov. Le na ta način bo 

investitor imel zagotovilo, da bodo dela izvedena na način, ki bo omogočal varno in kvalitetno 

uporabniško izkušnjo. Kot primerne izkušnje se upošteva, da ima izvajalec dokazila o vsaj petih 

kvalitetno izvedenih asfaltnih pumptrack poligonih primerljivega obsega v zadnjih petih letih.  Ker so 

asfaltni pumptrack poligoni oziroma elementi, ki ga sestavljajo, predmet zaščitene intelektualne 

lastnine, mora imeti izvajalec tudi pisno dovoljenje lastnika teh pravic za samo izvedbo. 

 

Pripravil: Aleš Peternel, udia 

 


