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AKSONOMETRIČNI POGLED OBMOČJA OBDELAVE

ZAZIDALNA SITUACIJA ...m 1:1000

MESTNA VRATA OB VSTOPU V NASELJE

PROSTORSKI PRIKAZ OBJEKTA DZIR JAVNA PRITLIČJA OB POSLOVNEM TRGU
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ZAHODNA FASADA OBJEKTA DZIR ...m 1:200 ZAHODNA FASADA KULTURNE DVORANE ...m 1:200

PREREZ A-A OBJEKTA DZIR ...m 1:200 PREREZ C-C in PREREZ D-D OBJEKTA DZIR ...m 1:200 TLORIS STREHE OBJEKTA DZIR ...m 1:200

NIZANJE JAVNEGA PROGRAMA OB LJUBLJANSKI CESTI

SITUACIJA ZAHODNEGA DELA LOKACIJE...m 1:500
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JUŽNA FASADA OBJEKTA DZIR ...m 1:200

SITUACIJA VZHODNEGA DELA LOKACIJE ...m 1:500

JUŽNA FASADA TRGOVSKEGA CENTRA ...m 1:200

TLORIS NADSTROPJA OBJEKTA DZIR ...m 1:200 TLORIS PRITLIČJA OBJEKTA DZIR ...m 1:200 TLORIS KLETI OBJEKTA DZIR ...m 1:200

VEČERNI PROGRAM PRED KULTURNO DVORANO
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PROGRAMSKA OS

PROMET

KONCEPT KRAJINSKE ZASNOVE

SKUPNI PROSTORI SOSESKE

FAZNOST IZVEDBE

UREDITVE STRUGEKONSTRUKCIJSKA SHEMA OBJEKTA DZIR

POGLED NA GASILSKI STOLP S SEVERNE STRANI

PROFILI STRUGE
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VZHODNA SILHUETA

nenosilna opečna stena

medetažna konstrukcija, KLH plošča, d = 12cm

modularna konstrukcija, enostavna širitev objekta

dvižna garažna vrata

armirano - betonski steber 40x40-100cm

armirano - betonski nosilec h = 100cm

lesena sekundarna konstrukcija, lepljen les, h = 20cm

nosilna betonska stenska konstrukcija

vertikalni vierendelov nosilec

betonski skelet

armirano - betonski temelj pod stolpom d = 150cm, sidrani v trdno podlago

betonski parapet - vzdolžno zavetrovanje


