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PERSPEKTIVNI POGLED : VSTOPNI TRG  Z GLAVNIM VHODOM 

Arhitektura vrtca je zasnovana kot mesto v malem. Ozke ulice, prehodi, 
piazze in piazzete, tipologija ozkih strjenih hiš, balkoni in baladurji, sto-
pnišča, pogledi proti nebu, zvoki galebov, barva, kamen, sončni žarki in 
sence. Vse te elemente mediteranskosti oz. lokalnega konteksta gradnje 
povzema arh. zasnova. Tradicija gradnje hiš -palač sloni na beneškem 
izročilu in kulturi. Vrtec kot nekakšen« otroški arzenale«  prenaša struk-
turo mediteranskega mesta / Benetk,Pirana…/ oz.tipologijo beneške pa-
lače v arhitekturo vrtca. Zasnova nudi dosledno transparentnost in jasno 
volumensko zaznavo prostora. Hiše so postavljene po južnem in sever-
nem robu , prostor vmes pa kot piazzeta opredeljuje večnamenski skupni 
prostor obeh enot. Hiše oz. prostori Vrtca Morje so orientirani na jug pro-
ti velikemu zunanjemu igrišču, hiše Vrtca La Coccinella pa so obrnjene 
proti severu na nove zelene površine in proti Italijanski šoli. Pritličje hiš 
je namenjeno igralnicam prve starostne stopnje, nadstropja pa drugi.

UREDITVENA SITUACIJA CELOTNEGA NATEČAJNEGA OBMOČJA IN 
OBMOČJA  ANKETNEGA DELA NATEČAJA

merilo   1:500

VRTEC MORJE LUCIJA  in 
VRTEC LA COCCINELLA PIRAN 
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NAJVEČJA KAKOVOST VRTCA SO RAZLIČNI AMBIENTI, KI USTREZAJO POSAMEZNIM FUNKCIJAM V PRO-
STORU. VRTEC POSTANE DEL URBANEGA KONTEKSTA MEDITERANSKEGA MESTA. ARHITEKTURA POSTANE 
»MALO MESTO« S POKRITO PIAZZETTO. NASTALI SO RAZLIČNI PROSTORI, KI DOVOLJUJEJO OTROKOM IN 
VZGOJITELJEM, DA SAMI IZBEREJO SEBI NAJBOLJ USTREZEN NAČIN PEDAGOGIKE, TOREJ LAHKO USTVAR-
JAJO LASTNE INTERAKTIVNE SCENARIJE, USTVARJALNOST, LOGIČNO MIŠLJENJE IN ŠIRINO POGLEDOV. 
STAVBA, NJENA NOTRANJA IN ZUNANJA UREDITEV SOUSTVARJA KREATIVNE POGOJE ZA IGRO, RAZISKO-
VANJE IN DOBRO POČUTJE.
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TLORIS NADSTROPJA 
merilo   1:200
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Vrtec svoje glavne značilnosti povzema po mediteranski pokrajini: barvni betonski zidovi v teksturi kamna se barvno 
ujemajo s krajino: Obodni zid / hiše/ se odpirajo proti jugu in severu ter se vizualno povezujejo z krajino. Velika okna so 
zasenčena z transparentno strukturno zaveso, kar daje objektu poseben karakter. Notranji zid se mestoma umakne, zalo-
mi in obarva, da bi poudaril prehode, poglede in prostorski dialog. Sledi napetost prekritja notranje piazzette z lesenim 
nagubanim ostrešjem. Zunanji previsi so nadkriti. Prostori igralnic so odprti proti zunanjosti ter tako prinesejo zvoke in 
vonj v notranjost.
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PERSPEKTIVNI POGLED : POGLED NA JUŽNI GOZDIČEK 

PERSPEKTIVNI POGLED : NOTRANJI TRG 

AKSONOMETRIČNI PRIKAZ PROGRAMSKE ZASNOVE 

Z jasno likovno govorico notranjega trga-piazzette  nagovarja 
najmlajše otroke . Tako, da vzpodbuja aktivnost, domišljijo, zbra-
nost, mu dopušča učenje, svobodo in povezavo z zunanjimi prosto-
ri. Pomaga mu osvojiti lastno samostojnost in spoštovanje sebe, 
drugih, sveta in drugačnosti. Prostor je preprost, z jasno jedrno 
strukturo, mikaven, izkazuje raziskovalni naboj in red. Obdan je s 
širokimi prehodi in hodniki /poti/, kubusi igralnic / male hiše/ in  
cezurami med njimi/ ulice/, ki se navezujejo na zunanje učilnice in 
park. To je prostor srečevanja/ trg /, gibanja, preoblačenja, tipanja, 
skrivanja, prostor igre in klepeta. Ta omogoča tudi prehajanje iz 
notranjih v zunanje prostore. Skozi ta vrvež se vstopa v igralnice 
po obodu , v prostor igre ,učenja, smeha in sreče.. Prostori spodbu-
jajo otroško radovednost in željo za učenje in igro. Centralni pros-
tor trg je namenjen večnamenski uporabi. Osvetljen je z vrha pre-
ko zastekljene zenitalne nagubane strešine. Enaka zasnova sledi 
prostorom v nadstropju - sklop igralnic druge starostne skupine . 
Z razliko izvotlenega centralnega prostora , ki omogoča  zaznavo 
prostora v vseh smereh: hkrati si v prostoru ali zunaj , si v središ-
ču / trgu/ ali se intimno / zasebnost/umakneš v stransko ulico, si 
poiščeš svetel ali zatemnjen prostorček , žarek sonca ali pogled na 
zeleno trato ali na drevesa.

VZHODNA FASADA 
merilo   1:200

JUŽNA FASADA 
merilo   1:200

VRTEC MORJE LUCIJA  in 
VRTEC LA COCCINELLA PIRAN 


