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KRATEK OPIS 
 

ZGODBA 
V letu 2016 sva se s Tino prvič srečala z Gregorjem Rožancem. Srečali smo se na bodoči lokaciji, kjer 
smo želeli ustvariti doživljajsko igrišče, namenjeno otrokom in prosti igri. Se mi zdi, da smo se kaj 
kmalu začutili, saj smo se srečali s podobnimi zamislimi. Gregor je predstavil svojo zamisel in nabiral 
svojo sanjsko ekipo, ki bi mu pomagala prenesti le-to v resničnost. 

ZAMISEL 
Zamisel je bila zelo preprosta, a v sodobnem svetu pravil, zakonov in omejitev na prvi pogled 
nemogoča. 
Glasi pa se:'' Ustvarimo otrokom iz mestnega okolja prostor, kjer se bodo lahko igrali, ustvarjali ali 
samo bili brez stalnega nadzora staršev.'' 

Sama zamisel je sicer stara, razvila pa se je iz opazovanja. Strokovnjaki so opazovali otroke po drugi 
svetovni vojni, kako izbirajo svoja igrišča. Pokazalo se namreč je, da so otroci pogosto prednostno 
izbrali razne ruševine in druge nedefinirane objekte pred končno oblikovanimi mestnimi igrišči. 

NAMEN 
Prvotni namen je torej služil tudi prvotni zamisli, ustvariti otrokom prostor za prosto igro. A se seveda 
nismo morali podati v to ''brez nadzora'', zato smo začeli ustvarjati sistem playwork nadzora, kjer je 
bil v prostoru z jasnimi robnimi pogoji, ustvarjen nedefiniran prostor ter pod nadzorom skrbnika 
prostora. 

Skrbnik prostora (tujka playworker) ima zelo pomembno vlogo, in sicer, da je v prostoru vseskozi 
neopazno prisoten. Torej otroci vedo, da se lahko nanj obrnejo, če imajo težave, hkrati pa se nihče ne 
vmešava v njihovo igro. 

IZZIVI 
Prostor, ko smo ga dobili v uporabo, nam je predstavljal nekaj izzivov. 

Prvi izziv je bil, da so je bil mnoga leta prostor zapuščen, prerasel s trnjem in skrit očem. Zato pa 

vabljiv za najstnike in mladostnike, da se skrijejo in preizkušajo, kar sicer niso smeli. Tako smo se 

ukvarjali s socialnim problemom mejne skupine. Odziv je bil odpiranje prostora, da je bil viden očem, 

hkrati pa vabilo mladostnikom, s katerimi smo se srečali, naj le prihajajo a naj za seboj pospravljajo. 

Drugi izziv je bil, da se je v teh letih ''podzemne'' uporabe prostora nabralo veliko smeti. Le-te pa so 

bile z lati pokopane pod kupe listja, v kompost. Ko smo začeli prostor redno uporabljati, so začele 

smeti lesti na dan kot gobe po dežju. Le-te smo redno čistili, hkrati pa prirejali več delovnih akcij z 

množico ljudi, ki je prostor ped za pedjo prekopala in jo sčistila večino smeti. Tega je bilo blizu 

4000m2.  

Manjši izziv so bili tudi sosednje, saj so se ustrašili, da bomo s takšnim delovanjem priklicali še več 

''prestopnikov''. Nekateri so svoje nestrinjanje z izbrano lokacijo tudi jasno in glasno izražali. A kljub 

temu, večjih težav zaradi sosedov nismo bili deležni. Celo kasneje so nekateri začeli sodelovati z nami. 

Poleg omenjenih izzivov, je bilo še število manjših, a smo jih reševali sproti. Nekateri pa še čakajo na 

odrešenje. 
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LOKACIJA 
Lokacijo izbranega prostora, namenjenega doživljajskemu igrišču, je Gregor iskal še pred našim 
srečanjem, zato smo v trenutku začetka sodelovanja, le-to že imeli dokaj definirano. Kljub temu sva s 
Tino, kot domačina, ponovno pregledala možnosti. 

Pomembno pri iskanju lokacije je bilo, da je blizu stanovanjskih blokov, torej, da imajo otroci možnost 
vsak dan priti sami na igrišče. 

Tako je bila izbrana lokacija v mestu Kranju, na južnem robu Planine 1 oziroma na zgornjem robu 
savske doline (koordinate: N 49° 13' 53''   E 14° 21' 47''). S severne in vzhodne strani je omejena z 
lokalno cesto, ki napaja nekaj hiš in blok, na jug meji na pešpot in hišo Kraljestva Jehovih prič, na 
zahodu pa meji na gozdni rob nad katerim pa gre električna napeljava visoke napetosti, zato je za 
igrišče neprimerna. Parcela, namenjena Doživljajskemu igrišču, meri okrog 4000m2. 

 

Slika 1 in 2: Sliki prikazujeta zemljevid lokacije Doživljajskega igrišča v Kranju, na Planini. 

DELOVANJE 
Začetek sodelovanja z lastniki prostora, javnostjo, sosedi, upravno enoto, občino, krajevno 
skupnostjo in vsemi drugimi akterji, smo vgradili v Društvo Naturo. 

Društvo Naturo danes predvsem otrokom nudi kvalitetno preživljanje prostega, resnično prostega, 
časa v naravi. Skozi leta so se oblikovali mnogi kvalitetni programi, kamor se lahko otroci in starši 
vključijo. 

Temeljne zamisli, ki jo društvo zagovarja, jo želi predati naprej in na njej gradi svoje produkte, so: 

Spravimo otroke na ulico. Spravimo otroke v gozd. 

Podarimo otrokom svoj čas. Podarimo otrokom prosti čas. 
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OPAZOVANJE, POTREBA 
 

Gregor Rožanc,  po izobrazbi je univ. dipl. socialni pedagog, sicer pa mnogo več, je skozi svojo 
življenjsko izkušnjo, katero na svojih predavanjih redno deli, ter skozi študij, raziskovanje in 
opazovanje prišel do ugotovitve, da Kranj nujno potrebuje prostor za otroke, kjer bodo lahko izživeli 
samega sebe v točno takšni obliki, kot se življenje skozi njih kaže. 

Tako se je skozi Gregorja tudi oblikovala jasna potreba, da se takšen poligon umesti tudi v prostor. 

Veliko dela je bilo opravljenega in se ga še vedno opravlja na področju ozaveščanja staršev in javnosti 
o pomembnosti odnosa do otroka, otroka do staršev in otroka do narave. 

Ta dokument prikazuje predvsem razvoj in konkretizacijo zamisli izvedba Doživljajskega igrišča v 
Kranju. Prikazan je proces nabiranja zamisli, destilacija zamisli, postavljanje robnih pogojev, prvo 
približanje k izvedbi, izris načrtov, ter delno akcijskih načrtov. 

Del izrisanih načrtov se je tudi izvedlo, hkrati pa je načrt živ organizem, ki se skozi razvoj prostora 
spreminja, upošteva presenečenja na terenu, se popravlja na podlagi realnih virov in sledi toku 
dogajanja. Kljub temu pa nam je predstavljal temeljni dokument, na katerem smo lahko začeli graditi 
skupno pot k uresničitvi cilja. 

Upam tudi, da bo ta dokument služil in bo uporaben tudi ustvarjalcem prostora, ki pridejo za nami, 
kot navdih, motivacija in smer razmišljanja. 
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EKIPA 
Dokument se je oblikoval na podlagi aktivne skupine v času nastajanja in vsebuje pet ključnih akterjev 
ter druge, ki so postopek podpirali. 

Tina Pernuš [lahko popraviš] 

Tina Pernuš je velika ljubiteljica narave, navdušena gornica in neumorna jadralka, ki naravo dojema 
kot našo veliko učiteljico na vseh področjih življenja, tako z vidika osebne rasti, odnosov, družbe in 
okolja. V 15 letih aktivnega prostovoljstva je v vlogi skavtske voditeljice pridobila izkušnje dela z 
mladimi, se udeleževala mladinskih izmenjav in se naučila pristnega stika z naravo in odgovornega 
odnosa do narave in družbe. Življenje dojema kot igro in svet kot igrišče. Sledi misli ustanovitelja 
skavtov BI-PI, da bi svet zapustila za spoznanje boljši, kot ga je prejela. Vedoželjna krajinska 
arhitektka, oblikovalka in načrtovalka zunanje okolice, trenutno zaključuje študij naravovarstva, njen 
prosti čas pa krojita glasba in ples. V društvu Naturo je vodja rojstnih dni v Kranju. 

Eva Gašperlin[lahko popraviš] 

V šolskih letih zagrizena tabornica, danes pa aktivna športnica, mati dveh otrok in svetovalna delavka 
na Gimnaziji. Izkušnje z mladimi je nabirala kot taborniška vodnica, prostovoljka pri različnih društvih, 
vzgojiteljica v vrtcu, ter učiteljica v glasbeni šoli. Eno lepših izkušenj je doživela na študentski 
izmenjavi na Norveškem, kjer je spoznala skandinavski način sobivanja in povezovanja z naravo. 
Njihova ideologija ji je bila od nekdaj blizu, izmenjava pa ji je vzbudila gorečo željo, da ideologijo, v 
obliki gozdnega vrtca, prinese tudi v Slovenijo. 

Gregor Rožanc[lahko popraviš] 

Gregor je soustanovitelj in predsednik Društva NATURO ter vodja podružnice društva v Kranju. 
Po izobrazbi je univ. dipl. socialni pedagog, kasneje pa je pridobil tudi naziv NLP Praktik in 
opravil Advanced Intensive Training iz realitetne terapije. Trenutno je zaposlen kot vzgojitelj v 
Vzgojnem zavodu Kranj, je oče dveh deklic, sicer pa se že več kot 15 let aktivno ukvarja z otroci in 
mladimi v različnih vladnih in nevladnih organizacijah. Vodil je številne delavnice in treninge za otroke 
in mladostnike, bil vzgojitelj, deloval kot svetovalec, njegova velika strast pa je organizacija in 
vodenje doživljajsko-pedagoških projektov za otroke v naravi. Verjame v otroke in v to, da narava in 
prosta igra v otroku podpreta razvoj njegovih naravnih kvalitet. 

Žiga Misjak 

Žiga Misjak je diplomiral leta 2010 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in leta 2011 postal magister 
inženir arhitekture. Med študijem se je izobraževal tudi v tujini (Oxford Brookes University, delavnica 
gradnje z lesom na Norveškem, delavnica suhe gradnje s kamnom na Irskem). Od leta 2008 je 
sodeloval z različnimi arhitekturnimi biroji in arhitekti (API arhitekti, Mojca Gregorski, Rok Benda, 
Srečko Kreitmayer), od leta 2013 pa deluje kot projektant arhitekture v biroju Moderna, na projektih 
poslovno-proizvodnih objektov, stanovanjskih stavb in interierjev. Ukvarja se tudi z grafičnim 
oblikovanjem. V prostem času rad hodi v hribe in na morje z družino in se ukvarja z glasbo. 

Jošt Kozelj 

Že med študijem gradbeništva se je posvetil osebnostni rasti, meditaciji in raziskovanju zanj 
relevantnih tem, ki ga vodijo k ustvarjanju novih projektov za trajnosten razvoj človeka v odnosu do 
samega sebe, do družbe in do okolja. Sodeluje v več aktivnih skupinah pri načrtovanju in izvajanju 
novih projektov. Sam meni, da je za dobro izveden projekt potrebno sanjanje, načrtovanje, izvajanje in 
praznovanje, bistveni sestavini načrtovanja trajnostnih sistemov, ki jih večkrat pozabimo, sta sanjanje 
in praznovanje. Veseli ga tako delo z zemljo kot delo z ljudmi, najpomembnejše pa je njuno 
povezovanje, sožitje.  
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METODOLOGIJA 
 

V procesu načrtovanja smo v ospredje stopili načrtovalci Tina Pernuš, Žiga Misjak in Jošt Kozelj, kjer 
smo lahko, skozi svojo ustvarjalnost, unikatnost in predhodne izkušnje ustvarili dokument za izvedbo. 

Na spodnji skici je prikazana izbrana metodologija priprave načrtov za izvedbo Doživljajskega igrišča 
Kranj. Znotraj teh korakov pa so bile v različnih fazah načrtovanja uporabljene različne metode za so-
oblikovanje procesa (brainstorming, analiziranje, mreženje, kartiranje, zmajevo sanjanje,…) ter metod 
za izris (skiciranj, risanje, merjenje in preslikovanje, modeliranje, raziskovanje, …) in izvedbo načrtov 
(permablisk delovne akcije, zmajevo sanjanje, …). 

 

Slika 3: Prikazuje potek načrtovalskega procesa do točke izvajanja. 
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POSNETEK STANJA IN PODLAGA 

MERJENJE DIMENZIJ IN OBLIKE LOKACIJE (delovna akcija) 
 
namen delovne akcije: 

− pridobitev osnovne mape terena, slikovno gradivo, spoznavanje s terenom, 
prostorom, s sodelavci 

− predvidena natančnost merjenja: ±0,5m do ±1m 
− foto-dokumentiranje (foto-panorame na stojiščnih točkah – za razumevanje posnetih 

mer) 
 

sodelujoči in čas:  
tukaj sodelujemo vsi, ki pridemo to nedeljo 11.12 ob 9h (moramo biti vsaj trije) 
(Če to nedeljo odpade, pa naslednji vikend 17./18.12.) 

  
po srečanju: 

prisotni smo bili Pernuš Tina, Žiga Misjak, Jošt Kozelj 
 

SEZNAM POTREBNE OPREME 
− laserski merilec (enega ima Jošt, enega jaz) 
− fotografski stativ (jaz imam enega enostavnega, če ima kdo boljšega dobrodošlo) 
− šiviljski meter (za merjenje obsega dreves) 
− palica višine ca 150cm z belim kartonom (2x) 
− količki, kamni, barvni lističi in bucike, vrvica (za označevanje stojišč in že pomerjenih 

elementov) 
− trdna podlaga za risanje, A3 listi, svinčniki, flomastri… 

 

KARTIRANJE BISTVENIH ELEMENTOV 
− gozdni rob 
− rob cestišča 
− večja drevesa 
− obstoječe strukture (hiška) 
− obstoječe poti (približno) 
− konglomeratne skale (približno) 
− mogoče električni stolp kot fiksni element v prostoru 
− mejni kamni, če obstaja kakšen 
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Slika 4: Ortofoto prikaz območja lokacije s sosednjimi objekti.   
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Slika 5: Izdelek meritev na terenu, popis lokacij, vrst in debelin dreves ter nakazana osnovna oblika 
prvotnega stanja. 
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VSEBINA 
namen: 

− zberemo bistvene pojme, ideje, potrebe…  
− razmišljajmo daljnoročno, ambiciozno, kasneje bomo na podlagi načrta razdelali načrte po 

fazah in kaj je realno v bližnji prihodnosti 
 
vsebina: 

− ideje, principi, koncept  
− reference (kaj že obstaja) 
− tipi igre in posledično cone oz. območja igre 
− strukture za igro (premične in nepremične) 
− doživljanje prostora: 
− vhodi in poti 
− polno/prazno (gozd/jasa, več vsebine/manj vsebine) 
− zgoraj/spodaj  
− notri/zunaj 
− majhno/veliko 
− blizu/daleč 
− čuti (vid, sluh, voh, tip, toplo/hladno, ravnotežje) 
− letni časi (pomlad, poletje, jesen, zima) 
− elementi (voda, zrak, ogenj, zemlja) 
− ime igrišča? 

 
rastlina, živali, tla: 
-ocena obstoječega zelenja (drevesna kirurgija, sečnja) 
-nove zasaditve (užitni grmi in drevesa) 
-problem onesnaženosti tal (iskanje rešitev, npr.: nasutje, prekopavanje,…) 
 
funkcionalne potrebe: 

− zamejitev območja (ograja) 
− informacijske table 
− shranjevanje premične opreme (kontejner) 
− pokriti prostori (enostavni objekti) 
− sedenje (klopi, mize…), ležanje (viseče mreže,…) 
− infrastrukturni priključki: 

− vodovod / zbiranje deževnice 
− WC direktno v kanalizacijo / kompostni / dixi 
− elektrika / sončne celice / vetrnica / pridobivanje elektrike z gibanjem (npr. gonjenje 

koles) 
− dostop za pešce, kolesarje, avtomobile / parkirišče  

− potrebe starejših, gibalno oviranih, ljudi z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, slepih, 
gluhih, nosečnic, staršev z dojenčki 

 
sodelujočI: 
Tukaj sodelujemo vsi, od zdaj naprej: lahko posamično preko elektronskih sporočil ali skupinsko v 
smislu delavnice (zato, da se ves ta vnos tudi smiselno organizira). 
 
okvirni rok: 
konec Januarja 2017 
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POTEK PRIPRAVE VSEBINE 

 

Slika 6: Potek priprave vsebine.  
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BRAINSTORMING ELEMENTOV 
namen: zbrati čim širšo paleto elementov na izbrani podlagi 4 elementov zraka, ognja, vode in 

zemlje, za nadaljnji razvoj igrišča 

 

Slika 7: Brainstorming elementov igrišča na elementu zraka. 

 

Slika 8: Brainstorming elementov igrišča na elementu ognja. 
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Slika 9: Brainstorming elementov igrišča na elementu vode. 

 

Slika10: Brainstorming elementov igrišča na elementu zemlje. 
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ANALIZA ELEMENTOV 
namen: 

− analiza elementov igrišča 
− razumevanje posameznega elementa 
− razumevanje potreb elementov 

 
Elementi ZRAK 
 
IGRIŠČE 

− odprta površina 
− ravna površina 
− večnamenska površina 
− utrjena površina 
− goli, koš, mreža 

 
KOTIČKI  

− ustvarjanje (ples, glasba, risanje,...) 
− mirnejše aktivnosti 
− omejen, zaprt, intimen 
− manjši prostor 
− sedišča, gugalne mreže, mize,... 
− branje 
− šotor (npr. tipi?), bivak,.... 
− lokacije niso točno določene, se lahko 

spreminjajo, preoblikujejo,... 
 
PLEZANJE 

− višina 
− vrvi 
− mreže med drevesi 
− lestve 
− strukture iz vej 
− skale--(hrib) 
− deblo/podrto drevo 
− grajeni mostovi 
− gume 
− točkovna/linijska 
− vertikalna/horizontalna 
− tveganje 
− varnost in prva pomoč,... 

 
SKUPNOST 

− navzven: podpiranje in povezovanje 
lokalne skupnosti 

− navznoter: otroci med seboj gradijo 
skupnost, vrednote sodelovanja, 
pomoči, prijateljstva 

− skupaj gradimo igrišče 
− starši kot donatorji/podporniki 
− vabila na delovne akcije 
− obveščanje o novostih in razvoju igrišča 

 

 
 
 
 
 
 
Elementi OGENJ 
 
OGNJIŠČE 

− toplota 
− skupnost  
− sedišča  
− ognjevaren prostor 
− drva 
− točkovni element 
− mirno okolje 
− združevanje 
− zelo privlačen element 

 
KUHINJA 

− del ognjišča ali svoj prostor 
− priprava hrane 
− peč/ognjišče 
− posode, kotliček 
− shranjevanje posode 
− voda 
− drva 
− pult 
− pokrit prostor 

 
PEČ 

− del kuhinje 
− priprava hrane 
− ogrevanje delavnic 
− dimnik 
− raketna peč 
− materiali: glina, opeka,... 

 
DRVARNICA 

− pokrita in dvignjena od tal 
− prepišna 
− blizu ognjišča, kuhinje, peči 

 
ELEKTRIKA 

− povezava na omrežje 
− lokacija omarice 
− stroji, naprave za ustvarjanje v delavnici 
− razsvetljava v delavnici 
− gretje 
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Elementi VODA 
 
PITNA VODA 

− priklop na javno omrežje 
− lokacija priklopa 
− potek omrežja na igrišču (kje jo 

potrebujemo: kuhinja, umivalniki, 
stranišče) 

− dovoljenja 
− stroški izvedbe 
− stroški delovanja 

 
REZERVOAR ZA DEŽEVNICO 

− izkop 
− cisterna 
− črpalka (ročna ali na elektriko) 
− lovljenje deževnice iz strehe objektov 
− ”umetni izvir”--potoček---bajer 

 
BAZEN 

− kopanje 
− začasen (poleti) 
− iz palet in polivinila 
− menjavanje vode 
− odtok--blato za igro 

 
TUŠ 

− kabina (palete, polivinil,...) 
− zalivalka za vrt 

 
POTOČEK--->BAJERček 

− dotok vode (deževnica iz strehe?) 
− z glino utrjen  del območja, kjer se zbira 

voda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elementi ZEMLJA 
 
KONTEJNER 
umestitev v prostor glede na rabo! 
1. faza 

=skladišče materiala/rekvizitov 
=orodjarna 
=prva pomoč 

2. faza 
=prostor za skrbnike (playworkerje) 
=garderoba 
=pisarna 

 
OGRAJA 

− omejitev prostora 
− varovanje prostora pred zbiranjem 

nezaželenih skupin 
− prosojna/zaprta 
− obraščena/živa meja 
− potek, linija ograje 
− višina ograje 
− materiali (les, kovinska, mrežna,... 
− več funkcionalna (npr. plezalna stena na 

notranji strani?) 
 
PARKIRIŠČE 

− možnost koriščenja sosednjih obstoječih 
parkirišč? 

− velikost, kapaciteta (4-5 avtomobili) 
− kolesarnica  
− utrjena površina (pesek, trava) 
− namenjen za osebje 
− osenčen 

 
STRANIŠČE 

− kompostno stranišče 
− iztrebki (možnost odvoza ali 

kompostiranja) 
− posip (žaganje) 
− voda za umivanje 
− razkužila 

 
SKLADIŠČE 

− shranjevanje odlaganje materialov (les, 
kovina, tekstil, ipd.) 

− nadstrešek 
− utrjena tla 
− DOSTOP s tovornjakom/viličarjem 
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DELAVNICE 

− delovni prostor 
− pokrit prostor (lahko samo del) 
− shranjevanje orodja v zaprtem delu 

(lahko tudi samo omara, ki se zaklene) 
− bližina skladišča 
− elektrika 
− razsvetljava 
− utrjena tla (tlakovana) 
− velike mize 
− delovna miza (ponk) 
− pulti 
− določena namenska površina ločena od 

ostalih površin 
 
POTI 

− hierarhija poti (glavne, povezovalne, 
dostopi!) 

− dostopi: za večja vozila, glavni vhod, 
stranski vhodi) 

− glavni vhod z informacijsko tablo 
− usmerjevalne table do igrišča 
− določitev materialov za utrjevanje poti 

(tlaki, pesek,...) 
 
VRT 

− sadna drevesa, grmovnice, trajnice 
− sončna lega 
− ob gozdnem robu (gozdni vrt) 
− zeliščne gredice 
− skalnjak 
− uporaba komposta 

 
SKALOVJE/HRIB 

− plezanje 
− peskovnik 
− skalnjak 
− različne velikosti delcev (skala, prod, 

grob pesek, droben pesek, mivka, glina) 
− lokacija za dovoz materiala! 
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POVEZOVANJE V MREŽO ELEMENTOV 

 
Slika 11: Slika prikazuje vse elemente, povezano v mrežo medsebojnega prepletanja med posameznimi potrebami in uporabnosti. 

Prikazane so glavne povezave in število povezav. Elementi, ki imajo večjo število povezav pri umeščanju v prostor potrebujejo posebno pozornost, saj bodo 
dali in potrebovali več energije za obratovanje. Prav tako nam pokažejo, katerim elementom moramo dati prednost, da bo igrišče čim prej zaživelo v svoji 
polnosti. 
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KREATIVNI PROCES 
 
namen: 
Tukaj združimo podlago in vsebino. 
 
potek: 

− določitev območij na osnovni mapi z glavnimi elementi 
− postavljanje vsebine na delovno maketo 
− skiciranje in iskanje variant 

 
sodelujočI: 
Tukaj sodelujemo vsi, najbolje skupinsko v smislu delavnice. 
 
okvirni rok: 
konec februarja 2017 
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DOLOČITEV OBMOČIJ NA OSNOVNI MAPI Z GLAVNIMI ELEMENTI 
 

 

Slika 12: Osnovni zemljevid s conami, tako imenovano ''branje prostora''. 

Območje je bilo razdeljeno na 4 glavne cone, ki že nakazujejo lastnosti, značaj in posebnosti 
posameznih prostorov znotraj celotnega prostora. 

Ta dokument nam služi kot osnova, kamor bomo postavili nov načrt, saj bomo danim smernicam 
sledili in tako prostor in bivanje v njem opolnomočili.   



Doživljajsko igrišče – Permakulturna diploma – december 2016 – 
– Jošt Kozelj | Tina Pernuš | Žiga Misjak | Gregor Rožanc | Eva Gašperlin –  

 

21 

IDEJNA ZASNOVA 1 

 

Slika 13: Prikazuje eno možnost idejne zasnove načrta igrišča.  
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IDEJNA ZASNOVA 2 

 

Slika 14: Prikazuje drugo možnost idejne zasnove načrta igrišča.  
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NAČRT 
namen: 
Narišemo sledeče risbe na podlagi izbrane variante iz kreativnega procesa za končen izris načrta. 
 
1 - enostavne idejne sheme posamičnih slojev: 

− obstoječe rastje 
− nove zasaditve 
− infrastruktura (voda, elektrika, WC/kanalizacija) 
− promet (dostopi, parkirišča) 
− ograja, vhodi, informacijske table, poti 
− enostavni objekti (kontejner, WC, hišice,…) 
− fiksne igralne strukture 
− premične igralne strukture 
− -cone oz. območja igre 

 
2 - zbirni tloris, ki prikazuje vse sloje na eni risbi (arhitekturna oz. krajinsko arhitekturna risba v 
merilu s tehničnimi elementi (kote, opisi, legenda, glava) – lahko risano na računalnik ali na roko) 
 
3 – 3D prikaz – tukaj vidim mešanico tlorisa in pogleda/prereza (kot so risali Egipčani ali kot rišejo 
otroci), v bolj ekspresivni barvni ročni risbi. Takšna risba je pomembna za komunikacijo s širšo 
javnostjo, ker marsikdo težko bere samo tehničen tloris. 
 
4A - končna maketa za predstavitev  npr. na občini, za sponzorje,… 
 
4B - fotografije makete 
 

 

Slika 15:  Izris končnega tlorisa načrta za doživljajsko igrišče. Načrt prikazan v večjem formatu v 
PRILOGI-A.  
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IZVEDBA 
 

IZVEDBENA VPRAŠANJA 
namen: 
Pripravimo oz. zberemo dokumentacijo za izvajanje. 
 
 
Upravni/birokratski del: 

− pridobivanje soglasij in dovoljenj (komunala, elektro, občina, upravna enota, sosedje) 
− sprememba namembnosti prostora 

 
Gradbeni del: 

− podrobnejše sheme, detajli (npr. za enostavne objekte, igralne strukture, ograjo, info tablo..) 
− popis del in materiala 
− ocena stroškov 
− plan izvajanja del / faznost 
− dela, ki jih izvedemo v lastni režiji 
− dela, ki jih izvedejo zunanji izvajalci (pridobivanje ponudb ali sponzorsko)  

 
sodelujoči: 
Tukaj sodelujemo Gregor, Jošt, Žiga + kdor se še javi 
 
rok: 
težko reči, čim več do začetka pomladi 
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NAČRT ELEMENTOV 
Po analizi elementov in povezavi v mrežo smo ugotovili, da sta nadstrešnica in kontejner za 

shranjevanje dva ključa elementa, ki bi podprla delovanje igrišča. 

Za izvedbo lesene nadstrešnice smo sledili načelo Manj je več, in tako iz ostankov lesa in nekaj 

spretnosti zgradili nadstrešnico. 

 

Slika 16: Načrt za izvedbo nadstrešnice.  

 

Slika 17, 18, 19: Izvedba nadstrešnice. 

Spodaj je izris lesenega kontejnerja v tlorisu, narisu in stranskem risu, s posamezniki plastmi nosilne 

konstrukcije ter seznamom popisa materialov in njihovimi količinami. 
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Slika 20: Stranski ris in naris lesenega kontejnerja za shranjevanje orodja. 

 

Slika 21: Tlorisi, nosilna konstrukcija tal in strešna konstrukcija lesenega kontejnerja. 

 

Slika 22: Kosovnica z vsemi količinami za izvedbo lesenega kontejnerja. 
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PRAZNOVANJE: Refleksija dela 
 

POGLED NAZAJ 
Ko pogledam nazaj, kako so se stvari dogajale in kam so vodile, lahko povem, da sem skozi proces 

dobil bogato izkušnjo. Kljub temu, da se je načrt izrisal in smo v projekt vsi vlagali veliko energije, nas 

je neslo pri bistveni stvari, nismo imeli nobenega finančnega načrta. 

Sicer je Društvo Naturo v svojem bistvu zasnovan tako, da del prihodkov od pridobitnih dejavnosti 

namenja razvoju Doživljajskega igrišča (ki je brezplačen za vse uporabnike), so v tistem času le-te 

dejavnosti predstavljale (pre)majhen delež, ki bi lahko projekt podprlo v kratkem času. Veliki del 

sredstev se je dobilo iz občinskega proračuna, ki pa je bolj namenjen izvajanju dejavnosti in ne 

razvoju projekta. 

Večino dela v tej fazi je bilo opravljenega prostovoljno in veliko energije je pogosto šlo za 

usklajevanje in iskanje rešitev. Ker se posamezniki v tej fazi še nismo poznali, bi morali več delati na 

spoznavanju drug drugega. 

Ker so bili načrti risani vzporedno z dogajanjem, so se nekateri elementi vnašali v prostor predčasno 

in morda premalo premišljeno. Hkrati pa smo različni oblikovalci iz ekipe videli različne pomembnosti 

kot prednostno obravnavanje za izvedbo in smo bili včasih zaradi tega rahlo paralizirani. 

Kljub temu nam je uspelo na igrišču izpeljati igralne dni in biti redno prisoten na igrišču (en krat 

tedensko popoldan) tako tisto leto, kot leta pozneje. Celoten prostor je bil b naslednjih leti prekopan 

in prečiščen smeti, izvedeno je bilo preprosto kompostno stranišče, izvedli smo prostor za gradbišče, 

kjer so skozi leta zrasle mnoge hišice, umestili smo ognjišče in tudi redno skrbeli za ogenj. Prvotni 

uporabni prostor smo s skupinskimi prostovoljnimi akcijami razširili za več kot 100%. Namesto 

izvedenega načrtovanega kontejnerja smo v bližnji garažni našli prostor za shranjevanje rekvizitov in 

orodja, kar bi sam dal pod začasno rešitev v odnosu do Doživljajskega igrišča. 

 Projekt živi še danes in vem, da se bo skozi čas tudi razvijal, saj vedno več, predvsem otrok, vidi 

dobrobit takšnega prostora. 

NAUK 
Lahko rečem, da smo v tem projektu upoštevali načelo permakulture Vključuj, ne izključuj, saj smo v 

razvoj prostora vključevali in vabili tako posameznike, sosede, uporabnike in druge. 

Upoštevali smo tudi Načrtuj od vzorcev k podrobnostim, hkrati pa sem ugotovil, da sta ta dva pojma 

vzorci in podrobnosti v velikem/večjem časovnem razmiku. Torej, morda so bili določene podrobnosti 

prekmalu načrtovane in potem niso bile uporabne. 

Načelo, ki pa sem ga morda spregledal, pa je Uporabljaj male in počasne rešitve. Kljub temu, da smo 

se tega zavedali, se mi zdi , da smo določene stvari želeli storiti prehitro. In če bi določene zamisli, ki 

smo jih imeli, upoštevali takrat kot malo rešitev, bi danes morda že služila namenu. 

STANJE 
Projekt še vedno živi. V drugo fazo oblikovanja prostora so prišli mladi, ki vodijo, izvajajo in vzdržujejo 

projekt. Seveda pa projekt nudi še ogromne možnost za rast. 
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Mislim, da bi le-ta potreboval finančnega botra, ki bi bil pripravljen vložiti nekaj finančnih sredstev za 

zvišanje standarda delovanja igrišča. In kar verjamem je, da se bo našel. Morda bo lahko tudi ta 

dokument pripomogel k njegovi rasti. 

Kar pa je seveda najpomembnejše, pa je, da otroci redno zahajajo na prostor, ustvarjajo samo ''svoj'' 

prostor, kamor imajo vstop samo oni. Žagajo, režejo, zbijajo, lomijo, kurijo in vse to skozi igro in pod 

očesom skrbnika. 

 

 

 

 

Slika 23 – 34: Pregled dogajanja v sliki. 

 

  



Doživljajsko igrišče – Permakulturna diploma – december 2016 – 
– Jošt Kozelj | Tina Pernuš | Žiga Misjak | Gregor Rožanc | Eva Gašperlin –  

 

29 

SAMO OCENITEV NAČRTA 
 

Ime vajenca: Jošt Kozelj 

Datum prijave v proces diplome: 2016 

Datum ocene projekta: november 2019 

Ime mentorja: Ira Zorko 

Ime načrta: DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE 

Datum začetka: jesen 2016 

Datum zaključka: jesen 2017 

Implementacija: DA – v procesu 

Zaporedna številka načrta: 02  
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Kriteriji ovrednotenja načrta 1: Prikaz načrtovalskih veščin 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Pravilna in primerna uporaba 
načrtovalskih procesov. 

Proces načrtovanja je bil 
primeren. Izbor orodja nam je 
v danih situacij služil. 

V planiranje bi vključil pregled 
virov, finančno projekcijo ter 
fazno projekcijo. 

Uporaba permakulturnih etik, 
principov in teorije je primerna 
situaciji. 

Projekt skozi svoj značaj 
pokriva vse tri permakulturne 
etike. 
Permakulturna načela so 
služila (več v poglavju 
Praznovanje/Nauk). 

Princip Upoštevaj male in 
počasne korake/rešitve, bi 
skozi načrt skušal prizemljiti že  
prej. 

Uporabljen je nabor orodij, ki 
ustreza potrebam stranke in 
situacije. 

Uporabljeno orodje nam je 
služilo, da smo z minimalnim 
vnosom energije izvedli dober 
načrt. 

Vzporedno bi moral uporabiti 
model OBREDIM, ki predvidi 
tudi planiranje virov. 

Načrt je razumljiv, povezan in 
učinkovit (oz. ustreza 
potrebam stranke). 

Načrt je pripravljen za iskanje 
investitorjev. 

Če bi imel dovolj virov, bi ga iz 
tehničnega pristopa 
preoblikoval v 
obveščevalski/prodajni 
pristop, da bi bil bolj berljiv in 
ljub novim ustvarjalcem. 

Dokumentacija in predstavitev 
načrta je primerna stranki in 
ostalim. 

Načrt je berljiv in bistvene 
vsebine podane v njem. 

Enako kot zgoraj, za javno 
uporabo bi rabil estetsko 
prevetritev. 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 2: Uporabljanje permakulture v lastnem življenju 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Razložite opravljene 
spremembe za povečanje 
osebne in/ali gospodinjske 
trajnosti (potrebe in izzivi). 

Vzpostavili smo začasni 
kompostni wc sredi urbanega 
okolja. 

Projektni ekipi, ki je opisana 
zgoraj, bi morda na določeni 
točki moral predati določene 
teoretske vnose o 
permakulturi in njenih 
rešitvah. 
Ker je bilo opravljenega veliko 
prostovoljskega dela,  je bilo 
še faktor izobraževanje med 
projektno ekipo težko vključiti. 

Jasno razložite uporabo 
načrtovalskih procesov in 
permakulturne teorije v dani 
rešitvi. 

Načrtovalski procesi so bili 
mešani. Glavni so jasno 
prikazani na Sliki 3, ter 
''vrinjeni'' procesi v dani 
proces na Sliki 6. 

Preredko smo uporabili 
evalvacijo opravljenih 
procesov in preredko 
praznovali, kar je bilo 
ustvarjeno. Verjamem, da je 
bil to eden razlogov za upad 
motivacije. 
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Kriteriji ovrednotenja načrta 3: Učenje in napredek v permakulturnih veščinah 

  Kaj je šlo dobro? Kaj bi lahko naredili drugače? 

Ovrednotite efektivnost 
svojega načrtovanja na 
projektu. 

Efektivnost je bila velika. 
Ekipa je drug drugemu 
zaupala in sledila v dani 
situaciji. Hkrati smo bolj ali 
manj odgovorno prevzemali 
delovne naloge. 

Mislim, da bi v toku izvajanja 
projekta potrebovali 
zunanjega supervizorja (kot 
skupina), da bi nas potegnil 
nazaj na začrtano pot. 

Premislite uporabo 
načrtovalskih orodij in 
procesov ter permakulturne 
teorije in prakse. 

Dobro je šel preplet znanj in 
orodij, ki smo jih uporabljali 
med procesom. 

Linearni proces, prikazan v 
Sliki 3 bi sklenil v krog. Tako bi 
pridobil povratno zanko in s 
tem tudi evalvacijo 
narejenega. 

Kako se v načrtu kaže napredek 
v vaših veščinah in znanjih. 

Napredek se meri v 
primerjanju, zato v primerjavi 
z Načrtom 1 lahko podam, da 
je bila aktivirana ekipa. 

Isto kot prej, dodal bi 
supervizorja, ki bi spremljal 
napredek (lahko bi bil tudi 
notranji, t.j. iz društva, a ne 
vpleten v procese). 

  

Komentarji o projektu, splošnih ali specifičnih problemih. 

Komentarji: 
 
 
 

  

Zaključki 

Ali je načrt pripravljen za predstavitev?  DA 

Kaj so vajenčevi nadaljnji koraki?   

Pri tem projektu bi izpostavil. 
 

  

  

Ime mentorja:  Ira Zorko 

Podpis: 
 

  

Datum:   

  
 

 


