
ACO d.o.o. v praksi

Občina Radovljica je moderen atletski park 
zgradila na mestu dotrajanega stadiona ob 
Osnovni šoli Antona Tomaža Linharta. Objekt 
je namenjen športni vzgoji otrok in mladine, 
športnim treningom in rekreaciji.

Atletski park je zgrajen skladno s standardi 
Mednarodne atletske zveze in Atletske zveze 
Slovenije in je ustrezen tudi za državna prven-
stvena tekmovanja vseh kategorij. 

Atletski park 
Oprema športnih objektov

Kompleten element-ACO SPORT 8100 bazen 
za vodo za tek na 3000 m z ovirami

Elastičen robnik za razmejevanje različnih športnih 
površin. Gumijasta obroba zagotavlja varnost 
udeležencev.



ACO d.o.o.
Obrtniška ul. 9
SI-3240 Šmarje pri Jelšah
Slovenija

T: 03/817 18 80
F: 03/817 18 82
E: aco.doo@siol.net
www.aco.si

Vgrajeni proizvodi: 
ACO Sport Linijski požiralniki za 
odvodnjavanje in razmejevanja 

Vodna ovira

Elementi za skok v daljino 

Linijski požiralniki ACO Drain Multiline

Objekt:           Atletski park pri Osnovni
                     šoli A.T. Linharta
Lokacija:        Radovljica
Arhitektura:    Arhitekturni biro Štrukelj d.o.o.
Izvajalec:        Grad, Obrtno gradbeno  
                     podjetje, d. d. 
Površina:        16.000 m2

Izvedba:        2010
Vrednost investicije: 0,8 mio. €

Na površini 16 tisoč kvadratnih metrov je 
šeststezno 400 metrsko tekališče, prevleče-
no s poliuretanom, s tekališčem za teke na 
kratke proge, z možnostjo teka čez zapreke 
3000 metrov in teka čez ovire, skakališča 
za daljino, troskok, višino in skok s palico ter 
metališči za kroglo in kopje. 

Na sredini je travnata površina, z dvema 
manjšima nogometnima igriščema s premič-
nimi goli.

Objekt je opremljen z ACO SPORT sistemi 
za odvodnjavanje in opremo atletskih stez 
in športnih objektov. Za sistem ACO SPORT 
imamo dovoljenje s strani IAAF (Mednarodna 
Atletska Federacija) in IWR (International 
Competition Rules).

Viri: spletna stran Občina Radovljica, arhiv ACO d.o.o..

ACO SPORT 7000 lovilci peska preprečujejo
prenos peska od skoka v daljino na druge terene.

Odvodnjavanje atletske steze je izvedeno
ACO SPORT® 1000, je sistem kanalet svetle
širine 125 mm s pokrovi iz umetne mase in se
uporablja za odvodnjavanje atletskih stez.
Kanalete so lahko ravne ali izdelane v radiju.

ACO SPORT® LW 125 kanalete z režo se 
uporabljajo za odvodnjavanje tistih delov atletskih 
stez, kjer je potreben neviden prehod med tekaško 
stezo in ostalim terenom.

Pokrovi so mobilni saj jih je potrebno npr. pri skoku 
v višino začasno odstraniti.

 


