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Smo Pivotech, pionirsko in vodilno 
podjetje v Skandinaviji za načrtovanje  
skejt parkov in ostale skejterske 
arhitekture. Naša ekipa je sestavljena 
iz inženirjev, arhitektov in krajinskih 
arhitektov, ki skupaj delimo ljubezen 
do skejtanja. Zato smo se tudi odločili 
pripraviti ta priročnik kot nekomercialno 
pobudo za ustvarjanje več čudovitih 
prostorov za ljudi in skejterje. Slovensko 
verzijo priročnika smo pripravili v 
sodelovanju s Štajn arhitekti in podjetje 
za gradnjo skejt parkov Wallnut 
skateparks.

Namen tega priročnika je podati 
ustrezna priporočila za uspešno 
izvedbo projekta javnega skejt parka. 
Priročnik je namenjen skejterjem, 
javnim organom in vsem drugim, ki 
boste tako ali drugače sodelovali 
pri projektu. Naš cilj je, da vam s 
priročnikom podamo dovolj znanja in 
vas z njim tudi motiviramo. Z več kot 
10 leti izkušenj projektiranja skejterske 
arhitekture v Skandinaviji vemo, da za
uspešen projekt ni odločilna samo 
dobra zasnova skejtparka ali dober 
izvajalec, temveč korektno izpeljan 
celoten proces od začetka projekta pa 
vse do konca izgradnje skejt parka.

Kljub raznolikosti projektov glede na 
njihov kontekst, se je držanje opisanih 
smernic v tem priročniku izkazalo 
za uspešno prakso. V priročniku je 
zato predstavljen celoten proces in 
različne vloge, katere morajo prevzeti 
posamezniki, ki so vključeni v projekt.

01 PREDGOVOR

O PRIROČNIKU
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“Mesto Malmő se je ravno 
s skejt parkom postavilo 
na zemljevid kot mlado in 
ustvarjalno mesto.” 
Gunnar Ericsson 
(Stadsträdgårdsmästare, Malmö Stad)

01 PREDGOVOR
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Skejt park je veliko več kot samo 
površina, na kateri skejterji izvajajo trike. 
Skejt park je zbirališče otrok, mladine in 
odraslih, je program aktivnosti in dinamo 
za kulturne dogodke, je destinacija za 
številne potujoče skejterje, je prizorišče. 

Skejt park je okvir za vse zgoraj 
omenjene dejavnosti in dogodke ter 
nosi jasno sporočilo: »Tukaj se dogaja«. 
Javni skejt park doprinaša h kulturni, 
umetniški in izobraževalni vrednosti 
naših urbanih življenj. Pomaga pri 
reševanju enega večjih socialnih izzivov 
zapostavljene mladine pri načrtovanju 
mestnega prostora, saj otrokom in 
mladostnikom ponuja družbeni prostor, 
kjer preko skejtanja lahko pridobijo nova 
znanja in socialne veščine. V nasprotju 
s splošnim, ozkogledim prepričanjem, 
skejt parki niso zgolj športni objekti, ki 
so ločeni od mesta, temveč doprinašajo 
k raznolikosti javnega prostora in so 
pozitivna ter nedvomno dobrodošla 
pridobitev v urbanem prostoru.

Kako začeti projekt javnega skejt paka, 
je odvisno od vloge in konteksta, v 
katerem delujete.
Za nekvalificiranega posameznika brez 
podpore lokalne skupnosti in v občini z 
omejenim proračunom za aktivnosti, kot 
je skejtanje, so potrebni drugi koraki kot 
za zaposlene na mestni upravi večjega 
mesta, kjer je potreba po skejt parku že 
uveljavljena.

ZAKAJ SKEJT PARK?

KAKO ZAČETI?

.: skejt park Lund, Švedska

01 PREDGOVOR
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02 ZA SKEJTERJE

Če berete ta priročnik, potem vas očitno 
zanima postavitev javnega skejt parka v 
vaši občini.

Morda imate sina ali hčerko, ki skejta 
ali pa ste sami skejter, ki si že več let 
prizadeva za postavitev skejt parka. 
Ena stvar je gotova: po naših izkušnjah 
je uspešen projekt javnega skejt parka 
bolj odvisen od lokalne politike in manj 
od dejanskih potreb. To ne pomeni boja
proti občini in politikom. Prav nasprotno, 
treba jih je vključiti v projekt na različne 
načine. Ko lokalna politika in občinska 
uprava postanejo del projekta, vam je 
resnično uspelo. 

Naslednji ukrepi znatno povečajo 
možnosti za izvedbo uspešnega 
javnega skejt parka. Lahko se izvedejo 
individualno, v večji ali manjši meri in v 
drugačni obliki – odvisno od velikosti 
vašega projekta.

“Ko lokalna politika 
in občinska uprava 
postanejo del projekta,
vam je resnično 
uspelo.”
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02 ZA SKEJTERJE

Prvi korak je združiti vse tiste, ki želijo 
pomagati in se vključiti v projekt. 
Včasih je najbolje začeti z DIY ("naredi 
si sam") skejt parkom, včasih pa je 
boljše delovati preko političnih kanalov 
in s pomočjo občinskih odločevalcev 
pridobiti javni skejt park. 

Politika, predpisi in delo s papirji se 
morda ne sliši tako privlačno, ko si želite 
le skejtati. Treba je omeniti, da ni vedno 
treba vzpostaviti formalne organizacije 
ali društva, vendar te velikokrat znatno 
olajšajo delo. Brez društva je praktično 
nemogoče iskati finančno podporo iz 
javnih sredstev ali podjetij. Društvo ali 
klub je tudi dober način za zagotovitev 
napredka projekta. Brez takšne 
organizacije delo pogosto temelji na eni 
ali več izkušenih osebah, ki se borijo 
za postavitev skejt parka. Ko te osebe 
prenehajo s svojo aktivnostjo, veliko 
dela in znanja izgine z njimi. Z društvom 
ali drugo podobno organizacijo pa delo 
temelji manj na posameznikih in bolj na 
sodelovanju med njimi.

Dobrodošlo je pridobiti nekaj vpogleda 
v delovanje političnega sistema in se 
vključiti v lokalni politični kontekst. 
Občino na splošno sestavljajo 
javni uslužbenci (inženirji, arhitekti, 
načrtovalci skupnosti itd.) na delovnih 
mestih v različnih oddelkih, kot so 
oddelki za prostor, kulturo, mladino, 
šport ipd. 
Občinski uradniki imajo omejeno 
svobodo in delujejo glede na odločitve 
sprejete v vrhovnem organu občine. 
To pa ne pomeni, da se morate 
vedno obračati na politike. Sodeč po 
naših izkušnjah, so občinski uradniki 
pripravljeni pomagati, ko jim lokalni 
skejt klub predstavi svoj predlog za nov 
skejt park.

Ustvarjanje predloga je izraz 
zainteresiranosti in je pomemben 
člen v splošni razpravi za pridobivanje 
potrebne podpore projekta. Namen 
predloga je predstaviti vizijo projekta in 
pričetek dogovarjanja z občino oziroma 
vsemi odgovornimi v projektu. 
Občinski oddelek, ki se ukvarja s 
predlogi občanov, mora takšen predlog 
obravnavati in sprejeti odločitev, ki se 
nato sporoči občinskemu svetu. Vse 
občine ne uporabljajo take metode, zato 
se obrnite na svojo občino, če želite 
izvedeti, na koga nasloviti vaš predlog. 
Predlog mora biti dobro razvit in mora 
jasno razložiti, zakaj bi morala občina 
vložiti v javni skejt park. Zagotovo ni 
dovolj, da bi samo napisali, da želite 
skejt park. 

Občinski uradniki, politiki in običajni 
državljani imajo pogosto že predstavo 
o tem, kaj je skejt park. Skejt parke 
pogosto povezujejo z napol podrtimi 
lesenimi elementi, rjavečimi cevmi in 
grafiti. Hkrati pa so prepričani, da mora 

ORGANIZIRAJTE SE USTVARITE PREDLOGSPOZNAJTE LOKALNO POLITIKO
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex 
ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse 
molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio 

.: vsebina predloga 

02 ZA SKEJTERJE

biti nov skejt park velik nekaj tisoč 
kvadratnih metrov. Zato je pomembno 
v vašem predlogu pojasniti, kaj točno 
zahtevate. 
Poleg tega je dobro, če lahko odgovorite 
na vprašanja, katera se politiki in 
uradniki nedvomno vprašajo kmalu 
zatem, ko slišijo besedo skejt park – 
koliko stane, kje bi stal, kdo ga lahko 
uporablja, kakšni ukrepi so potrebni ipd. 

Če ste sami našli primerno lokacijo, je 
to lahko prednost, saj lahko predlog 
dopolnite z načrtom zasnove. 
Ko je predlog oblikovan in utemeljen z 
argumenti, je čas, da se ga razširi med 
čimveč ljudi. Družbeni mediji so preprost 
in dober začetek, vendar sta lokalni 

radio in tisk bolj učinkovita v lokalnem 
kontekstu. Ne pozabite se obrniti na 
lokalne in regionalne novinarje. Zelo 
verjetno je, da bodo lokalni novinarji 
podprli vaš predlog, s čimer se bo 
povečala aktualnost projekta in javna 
podpora projekta. 

Večji učinek boste dosegli tudi z 
organizacijo prireditve, ki jo nato v obliki 
članka s slikami objavite v lokalnem 
časopisu. 

Priporočamo tudi, da napišete dobro 
oblikovano sporočilo za javnost. To je 
lahko kratek povzetek oziroma več ali 
manj dokončan članek s citati in vso 
ostalo vsebino, ki jo nato posredujete 

novinarjem, s čimer zagotovite, da bo 
članek dobro oblikovan in imel takšno 
vsebino, kot si želite. 

Vzemite si čas za prisotnost v medijih 
in ustvarjanje javnega mnenja. Več 
podpore, ki jo pridobite od javnosti 
in medijev, boljše so vaše možnosti 
za pridobitev tudi politične podpore. 
V kolikor potrebujete pomoč z 
oblikovanjem predloga, nas lahko 
kontaktirate in pomagali vam bomo, 
kolikor bo v naši moči.
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“Svetu odraslih morate pokazati, 
da ste pripravljeni prevzeti nekaj 
odgovornosti in pomagati pri 
razvoju občine.”
John Magnusson
(Bryggeriet, Malmö Stad)

.: organizacija društva

02 ZA SKEJTERJE

URADNI PREDSTAVNIKI PREDLOGA 
JAVNEGA SKEJT PARKA
V IMENU SKEJTERJEV

izkušeni posamezniki, ki so sposobni voditi projekt
in sprejemati odločitve za skupni cilj

podpora predlogu in sodelovanje pri njegovem nastanku

podpora predlogu, vendar ne sprejemajo odločitev

SAMOINICIATIVNI IN MOTIVIRANI 
SKEJTERJI KI SO PRIPRAVLJENI 

AKTIVNO SODELOVATI PRI PROJEKTU

BODOČI UPORABNIKI SKEJT PARKA IN 
OSTALI, KI PODPIRAJO PREDLOG

ORGANIZATORJI

VLOGE & NALOGE

3 - 5

AKTIVNI
UDELEŽENCI

PODPORNIKI

∞

5 +

.: predlog oblikujte natančno in konsistentno

.: podprite predlog z argumenti in dejstvi

.: preučite prejemnike, ki jih želite doseči s predlogom

.: organizirajte srečanje z uradniki, novinarji...

.: pripravite se na argumentiranje predloga

.: ustvarite facebook skupino / profil

.: organizirajte razprave

.: organizirajte izlet v dobro poznani in oblikovani skejt park

.: organizirajte lokalne prireditve v javnem prostoru

....

.: sodelujte v javnih razpravah

.: delite predlog in sorodne vsebine na socialnih medijih

.: razširite idejo med ostale

.: udeležite se dogodkov v podporo predloga in izrazite 
svojo podporo
....
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03 ZA OBČINSKO UPRAVO

Sodeč po prejšnjem poglavju se zdi, da 
bi morali uporabniki sami vzpodbujati 
projekt javnega skejt parka, vendar ni 
vedno tako. 
Idejo za lokalni skejt park pogosto 
predstavi zaposlen na občini, ki je 
ugotovil, da mora občina zagotoviti 
sodobne objekte, ki navdihujejo 
spontano uporabo in posledično 
izboljšajo družbeno življenje. Ne 
glede na razloge, je skejt park dobra 
naložba, ki se hitro izplača. Vsak skejt 
park je edinstven gradbeni projekt 
z lastnimi pogoji in zahteva večje ali 
manjše sodelovanje občine. Delovna 
obremenitev je seveda sorazmerna z 
velikostjo in predpogoji projekta. Na 
primer postavitev javnega skejt parka 
v občutljivem okolju, kot je mestni park, 
zahteva drugačen pristop kot majhen 
skejt park za osnovno šolo. Naslednji 
ukrepi bi morali povečati možnost 
za uspešno dokončanje projekta 
in zagotovitev zaupanja in dobrega 
sodelovanja med občino in njenimi 
skejterji.

“Občina mora zagotoviti 
sodobne objekte, ki 
spodbujajo spontano 
dejavnost in s tem 
izboljšujejo družbeno 
življenje v mestu.”
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Delovna skupina naj bi bila sestavljena 
vsaj iz predstavnikov relevantnih 
občinskih oddelkov ter javnih 
uslužbencev iz področja arhitekture, 
krajine in civilne družbe. Delovno 
skupino naj vodi nekdo, ki je že imel 
izkušnje s podobnimi gradbenimi 
projekti. Poleg naštetih mora delovna 
skupina vključiti nekoga, ki zastopa 
lokalno skupnost oziroma bodoče 
uporabnike.
Ta oseba mora biti, kadar je to mogoče, 
izkušen skejter, ki je obiskal druge 
skejt parke in ki lahko osebno zastopa 
stališča drugih. Delovna skupina se 
lahko sestavi, ko je projekt šele na 
konceptualni ravni in najpozneje takrat, 
ko občinski svet sprejme odločitev za 
gradnjo skejt parka.

S široko in izkušeno delovno skupino, 
kot je predlagana v prejšnjem 
odstavku, ima projekt trdno podlago 
za dober začetek. Poleg tega pa je 
zelo pomembno vključiti zunanjega 
strokovnjaka na področju oblikovanja in 
izvedbe skejt parkov.
Priključitev profesionalnega svetovalca 
je priporočljiva, še preden se izbere 
končna lokacija skejtparka. Močno 
svetujemo, da ne pišete razpisne 
dokumentacije brez profesionalnega 
nasveta izkušene osebe – ne glede 
na vrsto naročila in ali gre za načrt ali 
izvedbo. 

Vloga skupine je skupaj s svetovalcem 
opredeliti, kaj želite doseči s skejt 
parkom, določiti, kakšen skejt park 
ustreza lokalnim potrebam, katera 
lokacija je najprimernejša in kako bo 
projekt izveden.

Projekt skejtparka je najverjetno nekaj, 
s čimer se bodo občinski uradniki 
ukvarjali prvič in zadnjič. Vprašanja so 
lahko zato številna in zapletena ali še 
huje, ne poznate vprašanj, ki bi se jih 
morali vprašati. Zato so tu navedena 
glavna vprašanja, ki bi se jih morali 
vprašati najprej in rešiti skupaj z 
izkušenim svetovalcem:

- Kateri tip skejt parka lahko izberete?

- Kam umestiti skejt park?

- Kako začeti projekt?

- Skejt, BMX, rolerji, skiroji – ista stvar?

SESTAVITE DELOVNO SKUPINO POVABITE STROKOVNJAKA PRIDOBITE POTREBNO ZNANJE O 
SKEJTANJU

03 ZA OBČINSKO UPRAVO
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Kateri tip skejt parka lahko izberete?

Odločitev mora temeljiti na tem, kakšno 
vrsto skejt parka želijo lokalni bodoči 
uporabniki. Za skejterje je tip skejt parka 
izjemno pomemben, saj določa, na 
kakšen način ga bodo lahko uporabljali. 

Različne vrste so namenjene različnim 
slogom skejtanja in ponujajo različne 
vrste ovir in objektov, ki vplivajo na izbiro 
lokacije, materialov itd. Izbira skejt parka 
ne vpliva samo na dostopnost različnih 
slogov skejtanja, ampak tudi na to, kako 
se skejt park zlije z okolico. Izbira vrste 
skejt parka mora zato vedno upoštevati 
tudi izbiro lokacije. Odločili smo se 
razdeliti skejt parke na tri tipe glede na 
koncept oblikovanja, in sicer: "street", 
"flow" in "bowl". Poleg tega koncepte 
lahko razvrstimo v podkategorije in 
jih združimo navzkrižno. Glavni cilj bi 
moral biti doseganje skladnosti med 
posebnimi potrebami uporabnikov, 
pogoji lokacije, zahtevami uradnikov in 
nenazadnje tudi proračuna. 

SPOT (SKEJT TOČKA)
50-150m2

["street"]

SAMOSTOJNA ENOTA
150-500m2

["street", "bowl", "mini ramp"...]

MAJHEN SKEJT PARK
500-650m2

["street", "flow", "plaza"...]

SREDNJI SKEJT PARK
650-1200m2

VELIKI SKEJT PARK
1200 - > m2

Flow park je bolj ali manj organsko oblikovana 
površina, kjer ima uporabnik možnost izvajati 
dolge vožnje ("linije") skozi celotno površino.
Za dosego kompleksno organsko oblikovane 
geometrije, je najbolj primeren beton. Nekateri
skejterji imajo rajši street parke, drugi pa bowl 
parke, vendar skoraj vsakdo ima rad flow
parke. Poleg tega je dobro zasnovan flow park 
primeren tudi za BMX, rolerje in skiroje.
Menimo, da je v večini primerov flow park 
optimalna izbira, saj združuje elemente ostalih
dveh tipov in se tudi najlažje povezuje s krajinsko 
arhitekturo okolice..: flow skejtpark v Sundsvallu, Švedska

03 ZA OBČINSKO UPRAVO

.: velikosti skejt parkov
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Tehnološki pogoji tal Povezljivost mestne infrastrukture

Naravni predpogoji Oddaljenost od stanovanjskih objektov

Kam umestiti skejt park?

Delovna skupina bi morala pred 
opredelitvijo morebitnih umestitev 
voditi dialog o tem, kaj si želijo doseči s 
skejt parkom. Motivacija in cilji se lahko 
razlikujejo. Za nekatere občine je cilj 
zagotoviti prostor za skejterje, medtem 
ko drugi želijo izkoristiti potencial skejt 
parka za različne namene. Eden ni boljši 
od drugega – pomembno je le zastaviti 
cilj in za njim tudi stati. Naslednji cilji 
so primeri projektov, pri katerih smo 
sodelovali. Nekateri izmed ciljev so 
občine zastavile same, nekateri pa so 
se oblikovali kasneje v dialogu med 
nami in delovno skupino.

Skejt park bo:
- ustvaril pozitivno vzdušje in 
vzpodbudil aktivnost v degradiranem 
stanovanjskem območju,
- ustvaril življenje v mestnem parku,
- simboliziral in spodbujal 
osredotočenost občine na otroke in 
mladino,
- obnovil status mesta kot enega od 
skejt destinacij,
- spodbudil ustvarjalno okolje v novo 
rastočem stanovanjskem območju,
- deloval kot prostor za srečanje 
različnih generacij in
- bil sposoben delovati kot prizorišče 
večjih tekmovanj.

Šele ko se zastavi cilj, se lahko prične 
odgovarjati na vprašanja, kot so, kje bi 
moral biti, kako naj bi bil oblikovan in v 
kolikšni meri bi ga bilo treba uporabiti za 
druge javne prireditve. 

Primernost lokacije za skejt park je med 
drugim odvisna tudi od:
- tehnoloških pogojev v tleh,
- povezljivosti mestne infrastrukture 
(dostopnosti),
- naravnih predpogojev in
- razdalje do stanovanjskih objektov.
Priporočamo, da končna odločitev o 
lokaciji ostane čim dlje odprta in se o 
njej dodatno posvetuje s profesionalnim 
svetovalcem ter bodočimi uporabniki.

03 ZA OBČINSKO UPRAVO

.: priporočljive analize pred izborom končne lokacije
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Kako začeti projekt?

Pogosto podcenjeno vprašanje v 
delovni skupini je izbira pogodbene 
oblike in kako se bo projekt izvajal. 
Nekateri so zelo presenečeni, ko 
ugotovijo, da je skejt park obravnavan 
kot gradbeni projekt in ne kot celoten 
produkt, ki ga je mogoče naročiti in imeti 
postavljenega v roku enega meseca. 
Tako kot katerikoli drug javni projekt, 
izvedba skejt parka zahteva tako 
zasnovo kot izvedbo. Pogodba 
določa okvir projekta, ki je osnova za 
delo izvajalcev. Kako sta zasnova in 
izvedba določena, kaj vsebujeta in 
kako se prenaša odgovornost med 
projektantom in izvajalcem, je odvisno 
od tipa pogodbe. 
Od leta 2004 smo z razvojem industrije 
preizkusili različne vrste pogodb za 
raznovrstne projekte javnih skejt parkov 
in čez čas so se pokazale prednosti 

in slabosti posameznih vrst pogodb. 
Pomembno je razumeti, da se projekt 
skejt parka na veliko področjih razlikuje 
z drugimi projekti javnih objektov, kot so 
zgradbe, mostovi ali igrišča. Standardi, 
zakoni in gradbene zahteve, ki so del 
takšnih projektov ni mogoče uporabiti 
za skejt park. Skejt park spada v vmesno 
kategorijo med športnim igriščem in 
javnim trgom. Najpomembnejši vidik 
skejt parka je njegova geometrija 
in končna površina. Projekt ne sme 
biti omejen z načrti gradnje – slednji 
bi se morali prilagoditi geometriji in 
končni obdelavi površine. Prav tako je 
pomembno zagotoviti funkcionalnost 
površin in jih zavarovati pred zmrzaljo 
in pogrezanjem. Med izvajanjem bi 
moral izvajalec opredeliti skejt park 
raje kot funkcionalno skulpturo, kot pa 
ga prilagajati standardom in pravilom, 

ki ne služijo namenu. Ker se odločitev 
najbolj primerne pogodbe razlikuje od
projekta do projekta, je priporočljivo, da 
delovna skupina določi pogodbene in 
razpisne dokumente skupaj s pomočjo 
izkušenega svetovalca. Prav tako je 
zelo priporočljivo, da izvajalci ponudb 
pokažejo svoje izkušnje (npr. referenčni 
projekti) projektiranja/gradnje skejt 
parkov. To je edini način, kako zagotoviti, 
da se končni skejt park izvede, kot je 
bilo pričakovano na začetku projekta.
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.: shema časovnega načrta projekta

SESTAVITI DELOVNO SKUPINO PRIPRAVLJENA DOKUMENTACIJA PREGLED KONČANEGA PROJEKTA

POTREBNI SESTANKI 

DEMOKRATIČNI PROCES PROJEKTA

IZVAJALCI GRADNJE SKEJT PARKA SKEJTERJI (ŠPORTNO DRUŠTVO)SKEJTERJI (ŠPORTNO DRUŠTVO)

SKEJT PARK SVETOVALEC, PROJEKTANT IN DELOVNA SKUPINA

NAČRTOVANJE GRADNJA VZDRŽEVANJE IN DOGODKI

POTREBNI SESTANKI IN KONTROLA GRADNJE

GRADNJA SKEJT PARKA UPRAVLJANJE SKEJT PARKA

POTREBNO VZDRŽEVANJE SKEJT PARKA
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Skejt, BMX, rolerji, skiroji - ista 
stvar?

V celotnem priročniku uporabljamo 
koncept skejt parka. To ne pomeni, 
da lahko le skejterji uporabljajo skejt 
park. Če je namen novega skejt 
parka zagotoviti prostor različnim 
uporabniškim skupinam in ne samo 
skejterjem, je treba sprejeti nekaj 
kompromisov pri oblikovanju čimbolj 
funkcionalnega skejt parka za obe 
skupini. Tako kot imajo vse igre z žogo 
veliko podobnosti, še vedno zahtevajo 
različne prostore. Skejtanje, BMX, 
rolerji in skiroji imajo veliko podobnosti, 
vendar zahtevajo različne oblike, ovire 
in poti. Zato je pomembno, da se že v 
začetnih fazah projekta določi spekter 
uporabnikov. Dobro oblikovan skejt 
park z dovolj površine lahko zadostuje 
vsem omenjenim uporabnikom.

03 ZA OBČINSKO UPRAVO



Upamo, da vam bo ta priročnik koristil in 
da nas boste kontaktirali, v kolikor vam 
kaj ni bilo jasno ali pa bi želeli dodatne 
informacije in pomoč. Z veseljem vam 
bomo pomagali, kolikor bo v naši moči.

Lahko nam pišete na email:
info@walllnut.si
info@pivotech.se

Ali pa nas pokličete na:
+386 04 532 344
+45 31 22 47 96

Želimo vam uspešen projekt!

© 2021 Pivotech.  Vse pravice pridržane.

PIVOTECH
v sodelovanju z




