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Novo središče je v tej smeri popol-
noma transparentno za poglede in
prehod.

Fasada sever 1:200

Prečni prerez D-D 1:200

Prerez vzdolžni 1:200

Fasada zahod 1:200

Fasada jug 1:200

Tloris pritličja 1:200

Tloris nadstropja 1:200

Tloris mansarde 1:200

Vzdolžni prerez B-B 1:200

Vzdolžni prerez A-A 1:200

Prečni prerez C-C 1:200Prečni prerez B-B 1:200Prečni prerez A-A 1:200
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Uvoz z Ižanke

cikli).

Objekt večnamenske kavarne, gar-
derob in sanitarij. Pod  streho
je prostor za zunanje mize, ki se

pod drevesa na trgu.

Del prostora trga je zatravljen in slu-
 kot sejmišče. Na trgu je urejen

vodnjak, ki  tudi kot 
Nadstrešnica s kolonado za 

Ohranjen  jarek in dodani
jagnedi ob fasadi Centra ter dre-
vored ob Peruzzijevi.

Igrišče za odbojko na mivki.  ki  prostor parka in
rekreacijskih programov, so zasno-
vane dinamično, prehajajo ena v
drugo. Igralno pot  na severni

Tratne ploskve ustvarjajo podlago in
okvir za športna igrišča ter po-
vezovalne poti. Uredi se prostore za
piknike,   s klopmi,
informalni amfiteater itd..

Ob   je urejen rekon-
struiran klasični park (parter) z
geometriziranimi  polji in

Ob objekt novega centra Barje se v
ritmu fasadnih »valov« posadijo
jagnedi.

 ob Peruzzijevi (46 PM) in
dovoz za Center Barje.

Vodni jarek ob Peruzzijevi se ohrani
in krajinsko ter hortikulturno uredi s

 zasaditvami in pe-

Ob bregu  se uredi manjša
lesena ploščad za opazovanje reke,

 in pristajanje  na
vesla.

Ob uvozu z  se uredi posta-
 bicikeLJ.

Zadnji vhod v staro  se uredi
nivojsko in poveže z dvigalom, ki

 dostop funkcionalno ovi-

Novi objekt oblikuje zaščiten kva-
dratni trg. Osrednji del trga je odpr-
ta površina, ki  
dogodke in prireditve.

Otroško igrišče je urejeno z mehkimi
tlaki pod igrali. Je del trga, tako da
so otroci pod nadzorom  ki
sedijo na kavarniškem vrtu.

 razgibana  asfaltna
steza za kolesarjenje in rolanje
(kolopark).

Zunanji fitness (street workout) je
postavljen na rob trate v senco dre-
ves.

Večnamenska asfaltirana igralna
površina

odbojko na mivki. Plaža, dostop do vode.

  je »glava« kompozi-
cije. Zasnova vzpostavlja 
prostora v smeri vzhod - zahod, od

Večnamenski prostor med nadstre-

šnico in spremljajočimi programi se

lahko prilagodi  prire-

ditvam. Pri veselici se na primer

premično pohištvo prestavi tako, da

odstopi prostor odru pri čemer se pod

nadstrešnico ustvari zaodrje.

Pri tem dogodku se pod streho

postavijo sedišča za goste, sama

razstava se odvija na trgu. Preo-

stanek nadstrešnice služi pripravi in

prodaji hrane, kavarna deluje

nemoteno.

Arhitekturna zasnova glavnega

objekta Centra Barje s svojo modu-

larnostjo omogoča vzpostavitev veli-

ke  dvorane s pred-

dverjem in servisnim prostorom

(okvirno 500 m2).

Večnamenska dvorana 1:200Razstava konj 1:200Veselica 1:200

Vse programe povezuje spoznavna
in igralna pot, ki vodi od  skozi

Zelene  se uredijo tudi ob
 in poteh. Spomenik se po-

stavi na eno od osi radialne ureditve,
pod veliko drevo.

 je dobro vidno tako za mi-
 kot za obiskovalce stare

Med njimi se uredi diskretna urbana
oprema (klopi, oz. podesti za sede-

02 Center Barje

Nov objekt se subtilno umesti v raster

konstrukcije, pri čemer ostaja koncept

zasnove nedotaknjen. V tem primeru

se nadstrešnica tržnice približa spre-

mljevalnim programom. Med graje-

nimi strukturami še vedno ostaja ve-

lik, .

Že obstoječi prostori trgovine svoj

program razširijo na sam trg, kjer na

dodatnih mizah razstavljajo novo

jahalno opremo in lokalne proizvode.

Privez konj stoji v senci dreves. Po

potrebi se lahko postavi več začasnih

šotorov.

Preostanek nadkrite tržnice se na-

meni točilnemu pultu in stojnicam s

hrano. Trg nudi mnogo prostora za

plesišče in gasilske mize. Spremlja-

joči programi in otroško igrišče obra-

tujejo kot ponavadi.
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