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DETALJ A:
PRIKAZ ZLOŽBE BREZ KAMNITE POLICE

DETALJ B:
PRIKAZ ZLOŽBE Z ZATRAVLJENO KAMNITO POLICO

DETALJ C:
PRIKAZ ZLOŽBE Z LESENO KLOPCO NAD KAMNITO POLICO

List 12

Detalj A, B, C
Prikaz prereza treh tipov izvedbe kamnite zložbe

MATERIALI:
humus / travnata površina 
porasla z avtohtono vegetacijo

zasip z izkopanim materialom

kamnita zložba

filc / zaščita drenaže

perforirana drenažna cev fi 150

drenažni zasip
prani prodec 8-32mm

beton

kamnit robnik

utrjeno nasutje -povozna površina

OPOMBE:
1. V kamniti zložbi se izvedejo  izcednice (fi 100 mm) 2 kos / m2
2. Geološko poročilo določi razmerje dopustnega naklona izvedbe brežine
nad podpornim zidom in razmerje izkopa gradbene jame. Glede na pridobljene
podatke geološkega poročila se mora poseg na obravnavanem območju
parkirišča, kjer je v II.FAZI gradnje predvidena izvedba sanitarij, predvideti
in izvesti na način, da se ne posega v sosednje zemljišče in da se višina
podpornih zidov ne spremeni za več kot dovoljuje 66.člen zakona o graditvi
objektov, oziroma za več ali manj kot 30cm. 
3. Profil prikazuje samo elemente prereza -brez prikaza ozadja. 
4. Vse mere kontrolirati na licu mesta.
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VZOREC POZIDAVE KAMNITEGA ZIDU:


