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številka projekta

številka načrtaAndreja Štrukelj Sinčič, udia
ZAPS 1429

ZAPS 1429

1:10

Andreja Štrukelj Sinčič, udia

PZI 01/4 - vodilni načrt - načrt ureditve odprtih površin

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

detajl

OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA STANETA
PRENOVA ŠOLSKEGA IGRIŠČA

 Meta Petrič, udika

 KOTA ± 0,00 =  316,58 m.n.v.

Arhitekturni biro Štrukelj

Aljaževa ulica 15a

1000 Ljubljana,

tel. 01/50 53 626

www.abstrukelj.si

e-mail: biro@abstrukelj.si

OŠ Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Lj.

 OPOMBA:  VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

 OPOZORILO:
 Posnetek obstoječega stanja je povzet po razpoložljivih načrtih, izvajalec je dolžan
podatke pred izvedbo preveriti na objektu!

vsebina

investitor

sodelavec

pooblaščena arhitektka

identifikacijska št.

identifikacijska št.

vodja projekta

vrsta projektne
dokumetnacije

objekt

naročnik

kaneleta z rešetko 16/20/100

utro 3x3 cm *

nagib 1,0% nagib 0,48%

S2 - stik med asfaltom, kaneleto in sintetično športno podlago

* utor ob robniku za boljši sprijem poliuretanske mase
pred izvedbo druge plasti asfalta se vloži lesena trapezna letvica dim. cca 3/4 cm,
ki se pred izdelavo poliuretanske športne prevleke odstrani in zalije z maso
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S1 - stik med asfaltom in sintetično varnostno podlago

PLANUM  0,0%

* rob ob robniku za boljši sprijem poliuretanske mase

rob 3-5,5 cm*

linijski robnik (kot npr.
Viaflex) za 3 mm

poglobljen pod koto
gotovega tlaka
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zagotoviti utrditev vseh plasti,
tampona, drobljenca pred nasipanjem
prodca

rob varnostne cone
območje mešanja peska
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S3 - stik med drobljencem in prodcem

PLANUM 0,0%
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rob varnostne cone
območje mešanja peska

ločiln geotsintetik proti izpiranju prodca v tla ločiln geotsintetik proti izpiranju prodca v tla
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PLANUM

nagib

S7 - stik med asfaltom, klopjo in drobljencem

T3bT2

ab zidec, viš.
34 cm, šir. 53
cm

tipsko leseno sedalo
dim. 53x198x4,5 cm,
vijačeno v beton

±0,00
 +316,58

PLANUM  0,67%

nagib 6,7%

PLANUM 0,0%

S4 - stik med sintetično športno podlago in asfaltom

rob 3x3 cm*

linijski robnik (kot npr.
Viaflex) za 3 mm

poglobljen pod koto
gotovega tlaka

T2 T1
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robnik s posnetim robom
20/5/100

S5 - stik med asfaltom in umetno travo

T2 T8
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globok betonski robnik 5/50/100
z enostransko posnetim robom

v nivoju s tlakom
rob 3-5,5 cm

* rob ob robniku za boljši sprijem poliuretanske mase

S6 - stik med travo in varnostno podlago
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