
Fasadni pogled proti zahodu – 1:500

Situacijska ureditev projektnega območja – 1:500

Tloris zgornje etaže parkirne hiše – 1:500 Tloris spodnje etaže parkirne hiše – 1:500
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Namera zasnove je oblikovanje nove
vstopne točke tako za Bohinjsko Bistrico,
kot tudi Občino Bohinj in bližnji Triglavski
narodni park. Kot takšen mora vstopni
moment poudariti čudovito okolico in
vzbuditi nostalgijo ob misli na zgodovine
železnice. Oblikovna izhodišča
odgovarjajo programski shemi natečajne
naloge z zadržanim arhitekturnim
oblikovanjem - z uporabo naravnih in
lokalnih materialov ter enostavnih
arhitekturnih oblik. Dvignjen podstavek
platforme skrije površine za mirujoči
promet v podzemne etaže in s tem
omogoči nemoteno povezavo pešcev z
reinterpretiranim vrtom in parkovno
ureditvijo ter mestom. Arhitekturno
oblikovanje išče svoje reference v
lokalnem kontekstu in se podreja
obstoječemu oblikovanju obstoječih stavb
železniške postaje, pri čemer se
neposredno naveže na artikulacijo lesenih
teras ob železniškemu peronu.

Končna rešitev je skupen arhitekturni in
prometno-infrastrukturni jezik, ki postavlja
izkušnjo obiskovalca v ospredje brez
prevzetnosti. Monumentalna okolica tako
postane tista, ki privablja ljudi in jih
omamlja od prihoda do odhoda z
območja.

Shema uporabniških in prometnih poti
na projektnem območju

Shema uporabe obstoječih stavb na območju Shema predlagane ozelenitve

Pogled s paviljona na gostinsko teraso in proti južnim hribovjem

pisarne in administracija
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Prerez skozi otočni peron, potniški paviljon in kletne etaže – 1:200 Prerez skozi paviljon potniškega središča in kletne etaže – 1:200

Tloris pritličja potniškega paviljona – 1:200Fa
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lipa na trgu med stavbama
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Shema obstoječe urbanistične ureditve in rabe prostora Shema predlagane urbanistične ureditve in rabe prostora

Predpisan pogled v ptičji perspektivi na ureditev projektnega območja s severa
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