
URBANA OPREMA IGRIŠČ 
 

 
Igrišča so v prvi vrsti namenjena otrokom, ki aktivno uporabljajo naprave na igrišču, so v 
neprestanem gibanju, počitek pa si privoščijo le občasno. Vendar na igrišču največkrat niso 
sami. Še posebej manjše otroke praviloma spremljajo odrasle osebe, varuške, mamice z 
vozički, babice in dedki, itd. Ti spremljevalci običajno samo opazujejo igro, kar pa postane 
sčasoma utrudljivo, še posebej, če morajo ob igrišču stati, izpostavljeni sončni pripeki, vetru 
ali mrazu. Podobne težave imajo lahko spremljevalci ali gledalci ob športno rekreacijskih 
površinah, prav tako tudi aktivni udeleženci, trenerji, vaditelji, itd. Vse to lahko vodi k 
slabemu počutju, naveličanosti in posledično k predčasni prekinitvi igre ali športne 
dejavnosti.  
Da bi se na igriščih in rekreacijskih površinah vsi dobro počutili in jih redno obiskovali, mora 
biti poskrbljeno tudi za spremljevalce. Spremljevalec mora imeti možnost, da se usede, 
odloži, prtljago, pripravi malico, itd. Tudi senca ter zaščita pred dežjem in vetrom sta 
dobrodošli. Za embalažo in ostale odpadke je potrebno zagotoviti koše za smeti, za 
kolesarje pa tudi stojala za kolesa. Tudi WC pogosto pride prav.  
Na vso našteto opremo moramo pomisliti že v fazi načrtovanja igrišča. Pomembno je 
namreč, da je usklajena z vizualno podobo igrišča kot celote, še bolj pomembna pa je 
postavitev. Klopi in mize morajo biti postavljene na mestu s katerega je mogoče opazovati 
dogajanje na igrišču, hkrati pa morajo biti lahko dostopne in udobne. Mamice, ki spremljajo 
otroke želijo tudi poklepetati, varno namestiti otroški voziček, poskrbeti za dojenčka, itd. To 
pa pomeni, da mora imeti prostor s klopmi tudi utrjeno podlago, naravno ali umetno senco in 
v bližini koš  za smeti. Stojala za kolesa ravno tako sodijo v bližino vhoda na igrišče. Pri 
igriščih, ki so namenjena bolj športnim aktivnostim je potrebno poskrbeti, da imajo 
obiskovalci možnost odlaganja oblačil in športne opreme. V ta namen so lahko postavljeni 
enostavni in trpežni obešalniki, če so pod streho pa je še toliko bolje. 
Zavedati se moramo, da je tudi t.im. urbana oprema sestavni del igrišča, zato mora biti ravno 
tako varna kot igrala. Potrebno poskrbeti, da na klopeh in mizah ni ostrih robov, da ni štrlečih 
vijakov, da je oprema stabilna in se ne more prevrniti. Povsod tam, kjer se postavljene razne 
bolj ali manj visoke lesene ute ali kozolčki, obstaja možnost plezanja in posledično tudi 
nevarnost padca z višine. Poskrbeti moramo, da plezanje ni mogoče ali pa je urejena 
podlaga za ublažitev padca.    
Prostor s klopmi in mizami je primeren tudi za postavitev obvestilnih napisov in tabel. 
Obiskovalce in uporabnike igrišč je potrebno namreč seznaniti z osnovnimi pravili varne rabe 
igrišč, s podatki o upravljalcu, ravnanju v primeru nezgode, itd. Tudi ta oprema naj bo 
dopadljiva, z razumljivo vsebino, predvsem pa varna.       
 
Urejena urbana oprema veliko pripomore k obiskanosti igrišč, pa naj bodo igrišča za otroke 
ali igrišča za šport in rekreacijo. Dobro počutje uporabnikov, spremljevalce ali slučajnih 
obiskovalcev je predpogoj za celovito podobo igrišča in njegovo priljubljenost, kar je cilj vseh, 
ki igrišča postavljajo in za njih skrbijo.  
  
sorodne vsebine: 
http://www.modus-svetovanje.si/13/varnost-otroskega-igrisca-pozimi 
http://www.modus-svetovanje.si/27/obvestila-in-napotki 
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Primeri urbane opreme: 
 
 
 
 
 
Klopi in mize 
 
 
 

 

 
 

 
 
Nadstreški in ute 
 

 
 

 
 



Koši za smeti 
 

 
 
Stojala za kolesa 
 

 
 
Pitniki 


