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UREDITVENA SITUACIJA   M 1:500

POGLED NA VHODNI LOBBY Z GOSTINSKIM LOKALOM, KI VIZUALNO PREHAJA V BAZENSKO DVORANOPOGLED NA BAZENSKO DVORANO IN VOLUMEN S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM POD ENOTNO STREŠNO KONSTRUKCIJO

Kletni del s ploščo pritličja bo  izveden v armiranobetonskem sistemu. Temeljenje bo izvedeno na AB temeljni plošči. Konstrukcija objekta nad
terenom je predvidena lesena po sistemu gradnje  z masivnimi križno lepljenimi ploščami v kombinaciji večslojnih lepljenih plošč sten in stebrov. Za
potresno stabilizacijo se predvidi AB vertikalno jedro. Streha je predvidena kot konstrukcijska celota v sistemu stropa iz križno lepljenih lesenih plošč
podprtih z lepljenimi nosilci v kombinaciji s stebri iz Fe profilov. Streha je vidni konstrukcijski element v prostoru. Predvidena sta dva glavna
konstrukcijska razpona v vzdolžni smeri (bazenska dvorana in dvoetažni volumen s spremljevalnim programom). Fasadni obod je zasnovan kot
sistem strukturne fasade lokalno ojačan z Fe profili, ki stabilizira tudi fasadno opno iz lesenih brisolejev.
Konstrukcija volumna objekta, strehe in fasadenega oboda je zasnovana sistemsko enostavno in enotno, ter obenem tvori arhitekturno podobo
notranjosti bazenskega kompleksa. Odprto zasnovan volumen definira poteza enotne strešne konstrukcije in steklene fasade.  Dvoetažni volumen
spremljevalnih programov je zasnovan kot lesen kubus s stenami iz križno lepljenih plošč pod enotno strešno konstrukcijo.

POGLED NA GLAVNO FASADO OBJEKTA S STRANI  CESTE   -   DOSTOP FORMIRA LINIJSKI VHODNI TRG, KI S KASKADNO UREDITVIJO PREHAJA KOT ' PROSTORSKA KRAJINA  ' SKOZI OBJEKT,  INTENZIVNA  ZAZELENITEV  BREŽINE  KRAJINSKE  POTEZE VIZUALNO LOČUJE OBJEKT OD PROMETNIH  UREDITEV

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA OBJEKTA

URBANISTIČNO ARHITEKTURNA ZASNOVA
koncept urbanistične zasnove glede na kontekst okolice predvideva umestitev parkirnih površin vzdolž ceste in umestitev objekta tako, da se povezuje
s krajinsko ureditvijo območja. Objekt se na zahodni in severni strani od okolice in parkirišč  loči in zaščiti z dvema fluidnima potezama intenzivno
zazelenjenih brežin, ki obdajata objekt,  formirata vhodni trg pred objektom in obenem vzpostavita jasno komunikacijo dostopa.
Celotno krajinsko ureditev formirajo fluidne poteze brežin, pešpoti in programskih polj, ki se odzivajo na zasnovo funkcionalnih dostopov in povezav.
Zasaditev visokoraslih dreves v celotni okolici tvori zeleni zastor celostne parkovne ureditve v kontekst katere je vpeta arhitekturna podoba objekta.
Zasnova funkcionalne glavne osi dostopa prekov vhodnega trga povezuje zasnovo krajinske ureditve z arhitekturnim konceptom. Umetna brežina, ki
tvori zaščitni vizualni in tudi protihrupni  zastor proti parkirišču se na območju vhodnega trga dvigne v kaskadno ureditev /  tribuno, ki prehaja preko
objekta v parkovno ureditev na južni strani. Poteza fluidne tribune formira vizualno povezan in funkcionalno kontinuiran  linijski javni prostor za
obiskovalce kot krajinska poteza, ki prehaja čez objekt. Stavbni volumen je zasnovan kot pravilna ortogonalna funkcionalno racionalna forma, ki se na
vhodnem delu z zarezo v tlorisu odzove na linijsko potezo vhodnega trga, ki kot 'prostorska krajina' prehaja čez objekt. Zasnova fasadne opne temelji
na vzpostavitvi podobe volumna sicer velikega objekta kot vizualno strukturirane organske forme, ki se integrira v krajinsko podobo. Koncept
arhitekturne zasnove je vzpostavitev transparentne in z zeleno okolico povezane stavbe ter obenem integracije podobe objekta v naravno okolje
parkovne ureditve in obrežja Save. Objekt je zasnovan kot 'paviljon v parku', ki ga obdaja steklen obod obdan z rahlo strukturirano mrežo lesenih
brisolejev. Popolnoma odprti stekleni parter vhodnega in bazenskega dela povezuje notranje prostore s parkovno ureditvijo in briše mejo med
zunanjostjo in krajino. Zgornji del formira 'lebdeči' obod iz lesenih desk, ki kot zastor senči notranje površine. Forma zlaganja desk pod kotom in v
dveh ravninah tvori vizualno rahlo leseno  strukturo s sencami, ki se v veduti integrira v nivo drevesnih krošenj.
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TLORIS PRITLIČJA M1:200

Stavbni volumen je zasnovan kot pravilna ortogonalna funkcionalno racionalna forma , ki se na vhodnem delu z zarezo v tlorisu
odzove na linijsko potezo vhodnega trga , ki kot 'prostorska krajina' prehaja čez objekt. Zasnova fasadne opne temelji na vzpostavitvi
podobe volumna sicer velikega objekta kot vizualno strukturirane organske forme , ki se integrira v krajinsko podobo.
Koncept arhitekturne zasnove je vzpostavitev transparentne in z zeleno okolico povezane stavbe ter obenem integracije podobe
objekta v naravno okolje parkovne ureditve in obrežja Save. Objekt je zasnovan kot 'paviljon v parku' , ki ga obdaja steklen obod
obdan z rahlo strukturirano mrežo lesenih brisolejev. Popolnoma odprti stekleni parter vhodnega in bazenskega dela povezuje
notranje prostore s parkovno ureditvijo in briše mejo med zunanjostjo in krajino. Zgornji del formira 'lebdeči' obod iz lesenih desk, ki
kot zastor senči notranje površine . Forma zlaganja desk pod kotom in v dveh ravninah tvori vizualno rahlo leseno  strukturo s
sencami , ki se v veduti integrira v nivo drevesnih krošenj.

KONCEPT STAVBNEGA VOLUMNA IN FASADNEGA PLAŠČA

PROGRAMSKA IN FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA

Zasnova objekta  kot koncepta odprte in sonaravne arhitekture se odraža tudi v notranjem prostoru. Odprto zasnovan volumen
definira poteza enotne strešne konstrukcije in steklene fasade, ki jo obdaja vizualno značilen zastor iz lesenih brisolejev skozi
katerega se ujamejo pogledi na drevesne krošnje parka , ki obdaja objekt. Dvoetažni volumen spremljevalnih programov je zasnovan
kot lesen kubus s stenami iz križno lepljenih plošč pod enotno strešno konstrukcijo.  Notranji javni prostori so zasnovani kot fluidna
poteza , ki prehaja preko objekta in so medsebojno vizualno povezani s steklenimi površinami. Odprtost objekta in povezava s
krajinsko ureditvijo ter uporaba lesa kot vidnega konstrukcijskega elementa tako sten, kot stropov vzpostavlja sonaravno in
harmonično oblikovan ambient .

ZASNOVA NOTRANJEGA PROSTORA

Noranji prostor in tlorisna zasnova sta odraz arhitekturnega koncepta , ki vzpostavlja jasno pregleden in odprt prostor v katerem so
programske vsebine vizualno povezane tako s krajino kot tudi znotraj objekta. Zasnova organizacije prostorov temelji na jasni
orientaciji in preglednosti prostora. Vizualni kontakt s programskimi vsebinami je s potezo kaskadne krajine / tribune  , ki prehaja čez
objekt in notranjih steklenih površin javnih programov kot so večnamenske dvorane je stalno prisoten pri prehajanju obiskovalcev.
Organizacijsko funkcionalna zasnova tlorisa vzpostavi z zasnovo konstrukcije prost in fleksibilen volumen v katerega se umešča
program v dveh glavnih programskih segmentih. Vhodni del z dvoetažnim lobby-jem in gostinskim lokalom je povezan z dvoetažnim
volumnom , v katerega so umeščeni vsi spremljevalni prostori , wellnes in vadbene dvorane . Bočno je na spremljevalni programski
sklop je navezana bazenska dvorana.
Vizualna povezava notranjosti objekta z zeleno zunanjo parkovno ureditvijo vzpostavlja prostor, ki deluje na obiskovalce sproščujoče
in izkorišča prostorske in naravne danosti lokacije.

obvodna razgledna ploščad z lesenimi podesti

zunanja terasa bazenskega dela je orientirana proti reki

sanitarije za avtodome so integrirane
v zazelenjeno brežino, ki vzpostavi vizualno
in protihrupno bariero

notranji atrij wellness programa se navezuje na parkovno ureditev

v parkovni ureditvi je formirana programska os zunanje ureditve
z otroškim igriščem in rekreativnimi površinami ter fitness-om na
prostem , ki poteka od objekta proti reki .

obvodna pešpot in kolesarska steza kot 'shared space'

povezovalna pešpot in intervencijski dostop

površina ob zunanjih tribunah je namenjena prireditvam na prostem

objekt je zasnovan kot 'paviljon v parku' , ki ga v parterju obdaja steklen vizualno odprt obod , ki je zgoraj
obdan s strukturirano mrežo lesenih brisolejev , ki se vizualno integrira v krajino parka

stavbni volumen je zasnovan kot pravilna ortogonalna funkcionalno racionalna forma,
ki se na vhodnem delu z zarezo v tlorisu odzove na linijsko potezo vhodnega trga ,

linijski vhodni trg med zazelenjenima brežinama formira dostop do objekta

kaskadna ureditev tribun kot 'prostorska krajina' prehaja preko vhodnega trga  čez objekt v zunanjo parkovno ureditev

preko brežine je možen zunanji dostop do tribun za gledalce

umetno formirana zazelenjena ježa ne samo vizualno temveč tudi protihrupno in funkcionalno ločuje
programske vsebine novega objekta od okolice s prometno ureditvijo

prometna ureditev predvideva linijsko parkiranje v lomljenih linijah
oblikovanih okoli dveh z drevesi intenzivno zasajenih travnih površin

zasaditev z visokoraslimi drevesi formira zeleni zastor proti pokopališču

notranje tribune bazenskega dela se zaključijo kot krajinska poteza zunanje ureditve v parku

prometni dostop je ločen od vhodnega trga , na vhodu je predvideno prakiranje za avtobuse in 'drop off' cona

obstoječe območje
za avtodome

obvodna ureditev se naveže
na obstoječi most

parkovna ureditev

POGLED NA GLAVNI VHOD - KASKADNA UREDITEV VHODNEGA TRGA PREHAJA KOT 'PROSTORSKA KRAJINA' SKOZI OBJEKT
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VZDOLŽNI PREREZ A-A  M1:200

ZAHODNA FASADA M1:200

PREČNI PREREZ B-B  M1:200

SEVERNA FASADA M1:200

PARKOVNA UREDITEVOBJEKTZELENA
BARIERA

prostor za
AVTODOME

PARKOVNA UREDITEV

PARKINGREKA

OBJEKT ZELENA
BARIERA

Objekt se na zahodni in severni strani od parkirišča in območja za avtodome loči in zaščiti z dvema  potezama intenzivno
zazelenjenih brežin, ki obdajata objekt. Brežina ob zahodnem robu  kot krajinska poteza z linijo tribun prehaja iz zunanje
ureditve preko objekta in ponovno v park.

SHEMA POTI UPORABNIKOV

obiskovalci bazenski del
obiskovalci / gledalci
obiskovalci savna / wellnes
obiskovalci večnameske dvorane

Koncept arhitekturne zasnove je vzpostavitev transparentne in z zeleno okolico povezane stavbe ter obenem integracije
podobe objekta v naravno okolje parkovne ureditve in obrežja Save. Objekt je zasnovan kot 'paviljon v parku', ki ga obdaja
steklen obod obdan z rahlo strukturirano mrežo lesenih brisolejev, ki se v veduti integrirajo v krajinsko podobo parka.
Popolnoma odprti stekleni parter vhodnega in bazenskega dela povezuje notranje prostore s parkovno ureditvijo in briše mejo
med zunanjostjo in krajino.

osebje / uprava
osebje tekmovanja

POGLED Z REČNE STRANI NA  DVORANO IN PARKOVNO UREDITEV - NAD STEKLENIM PARTERJEM LEBDEČA FASADNA OPNA S STRUKTURIRANO PROSTORSKO MREŽO LESENIH BRISOLEJEV SE  INTEGRIRA V VEDUTO  DREVESNIH KROŠENJ V PARKU

BAZENSKI DEL JE VIZUALNO POVEZAN Z VHODNIM LOBBY-JEM IN VEČNAMENSKIMI DVORANAMIBAZENSKA DVORANA S TRIBUNAMI  ZA OBISKOVALCE SE PROSTORSKO IN VIZUALNO POVEZUJE S PARKOVNO UREDITVIJO Z ZUNANJIMI TRIBUNAMI
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