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TLORIS SITUACIJE M1:500

PROSTORSKI PRIKAZ Z DOVOZNE CESTE (JV)

PROSTORSKI  PRIKAZ Z REČNE STRANI (SZ)

obstoječa intervencijska pot za dostop sevisnih vozil do reke

V izteku vstopnega trga ob vojaški brvi je oblikovana kaskadna ureditev 
tribun za univerzalen dostop do brežine z razgledno ploščadjo.

ohranitev nabrežnih dreves

utrjena travnata površina s podaljškom terase bara  in otroškim igriščem

enakomirno tlakovanje omogoča univerzalno  rabo

Lijakasto oblikovan vstopni trg predstavlja nov osrednji prostor srečevanje tako 
za obiskovalce kopališča kot zunanje uporabnike športnega parka. Preko vhodne 

ploščadi je omogočen neposredni dostop ter vizualna povezava do rečnega 
nabrežja.

zunji prostor za sončenje  (plaža)

zasaditev različnih drevesnih vrst, ki nudijo senco rekreacijskim površinam

zeleni pas okoli bazenske ploščadi z visokotravnato zasaditvijo, ki nudi 
zasebnost kopalcem in predstavlja zunanjo fizično oviro do kopališča

Prometni dostop do parkirišča je umeščen malo bolj južno od vstopnega 
trga, da se programsko oddeli od peš/kolesarske promenade.

ob objektu je urejena dvižna ploščad za dostavo večjih
elementov v kletne prostore 

urejen prostor za zbiranje odpadkov

gosta drevesna zasaditev, ki predstavlja bariero med pokopališčem in bazenom

dve parkirni mesti za avtobus

parkirna mesta za motorje

V območju parkirišča se drevored razširi z zasaditvijo med parkirnimi mesti.

Parkirna mesta za kolesa z ureditvijo polnilnice za električna kolesa 

urbana oprema trga z informacijsko tablo za obiskovalce

prostor na strehi objekta za postavitev klimatov in sončnih kolektorjev za ogrevanje 
vode ter fotovoltaičnih panelov za pridobivanje elektrike 

povezovalna pot med parkiriščem za avtodome do sanitarij za  njegove 
uporabnike

Ohranitev obstoječih dreves ob vstopni točki na lokacijo in 
nadaljevanje drevoreda po severni strani lokacije.
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Na zahodni pas objekta je umeščena zelena bariera proti pokopališču. Servisni 
program objekta je grajena bariera bazenske ploščadi pred parkiriščem. Pogledi 
iz bazenske ploščadi se odpirajo na  rečno brežino in južne rekreacijske površine.

Zunajost objekta izraža njegovo notrajne delovanje in se prilagaja misli na 
povezanost grajenega in naravnega.

Objekt je zasnovan kot monolitna ploščad z lahkotno streho. Podstavek se 
niža proti brežini reke in usmerja poglede proti naravi.

345KU

KONCEPTUALNE SHEME

Vstopna promenada povezuje cesto z reko in z vojaškim mostom.  Z 
zamikom volumna objekta se ustvari trg.  Objekt predstavlja mejo med 
zelenim in grajenim. 
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obiskovalci bazena
obiskovalci wellnessa
obiskovalci športnih dvoran
uprava
sanitarije - avtodomi
obiskovalci lokala
obiskovalci tekem

TLORIS NADSTROPJA M1:200

TLORIS KLETI M1:200

SHEMA POTI

PROGRAMSKA SHEMA

AKSONOMETRIJA KONSTRUKCIJE

vodne površine
bazenska ploščad
garderobe
wellness
vhodna avla
gostinski lokal
sanitarije
tribune
vertkalne
komunikacije
horizontalne
komunikacije

dvorana 1
dvorana 2
�tnes
administracija
vertikalne
komunikacije
horizontalne 
komunikacije
skladišče

vodne površine
bazenska ploščad
garderobe
wellness
vhodna avla
gostinski lokal
sanitarije
tribune
vertkalne
komunikacije
horizontalne
komunikacije

bazenska školjka
podbazenje
strojnice
skladišče kemikalij
prostor vzdrževalca
shramba kemikalij
vertikalne
komunikacije
horizontalne 
komunikacije
skladišče
elektro prostor
kompenzacijski bazeni

dvorana 1
dvorana 2
�tnes
administracija
vertikalne
komunikacije
horizontalne 
komunikacije
skladišče

bazenska školjka
podbazenje
strojnice
skladišče kemikalij
prostor vzdrževalca
shramba kemikalij
vertikalne
komunikacije
horizontalne 
komunikacije
skladišče
elektro prostor
kompenzacijski bazeni

345KU

dvigalo

stopnišče

1.6 skladiščni prostor
opreme in rekvizitov

1.4 strojnica za toplotno
črpalko

1.5 strojnica bazenske
tehnike

1.2 prostor za
kompenzacijske bazene

1.1 podbazenje

dodatno skladišče

1.3 strojnica (klimat, hladilni agregat)

školjka ogrevalnega bazena

školjka osrednjega plavalnega  bazena

stopnišče

dvigalo

1.7 skladišče kemikalij

3.7 prostor vzdrževalca

1.9 elektro prostor
1.6 skladiščni prostor
opreme in rekvizitov

dvižna ploščad

lovilne mreže za pospravljanje bazenskih prog

DODATNI VHOD - KLET

-3,25

B
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2.3 garderobe

2.14 osrednji plavalni bazen

skupinski
preoblačilnici

wc ženskewc moškiwc invalidi

posamezne preoblačilnice

dvigalo

2.1 vstopna avla in recepcija

2.19 prostor za
reševalca

2.16 bazenska ploščad

umazan hodnik

čist hodnik

2.6
sanitarije

2.5 prhe

preoblačnica
in prhe -
ženske

wc
ženske

wc
moški

shramba
recepcije

dvigalo

preoblačilnica
za invalide

preoblačnica
in prhe -
moški

2.10 wellness
center - savne

stopnišče

prhe moški klop za plavalce

strojnica
savne

1.8 čistila

prhe ženske

3.10 garderobe
- dvorane

vhod/izhod
wellnessvhod/izhod

bazen

2.4
preoblačilnice

2.13 prostor
za predhodno
umivanje

VHOD/IZHOD
BAZEN IN
WELLNESS

VHOD/IZHOD
UPRAVA IN
TRIBUNE

2.18 zunanji prostor
za sončenje

2.2 gostinski lokal

terasa lokala

2.7
prevajalnica
in sanitarije
za otroke

stopnišče

vetrolov

GLAVNI VHOD

2.15 manjši plavalni bazen

VHOD/IZHOD
PLAŽA

VHOD/IZHOD
DVORANE

3.11 sanitarije
- dvorane

2.17 dezinfekcijski
bazenček

2.17 dezinfekcijski
bazenček

vetrolov

VHOD/IZHOD
SANITARIJE -
AVTODOMI

VHOD/IZHOD
BAR

2.9 wellness
center - SPA

2.11 wellness
center - sanitarije

2.8 wellness
center -
sprejemni pult

2.12 prostor za ohlajanje in počitek

wc
invalidi

prha
moški

prha
ženske povezujoča

vratapovezujoča
vrata

wc moškiwc ženske

wc invalidi

shramba
barshramba

1.6 skladiščni prostori
opreme in rekvizitov

SLUŽBENI
VHOD

+/-0,00

2.20 tribune za
gledalce in
tekmovalce

možnost vgradnje
invalidskega dvigala

2.21 sanitarije
za avtodome

B

B

A A

3.1 večnamenska
dvorana 1

3.2 večnamenska
dvorana 2

3.6 timing

3.3 fitness/ogrevalna
telovadnica

dvigalo

dvigalo

stopnišče

gardarobe
zaposleni

3.4 klubska pisarna

3.4 pisarna uprave 3.8 sejna soba

3.5 večnamenski
prostor za
organizacijo
tekem

stopnišče

pot gledalci na tribuno
sanitarije -
zaposleni

wc
ženske

wc moški

čajna kuhinja

1.6 skladiščni prostori
opreme in rekvizitov

razgledna točka
na bazena

+3,25

B

B
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TLORIS PRITLIČJA M1:200

konstrukcija vhodne plošče

obiskovalci bazena
obiskovalci wellnessa
obiskovalci športnih dvoran
uprava
sanitarije - avtodomi
obiskovalci lokala
obiskovalci tekem

V bazenski kompleks je umeščena vhodna avla z gostinskim lokalom, dva bazena, sistem garderob,  
wellness center, dve večnamesnki dvorani, fitness in administrativni prostori.

Skozi glavni vhod se obiskovalec - kopalec poda skozi sistem garderob do bazenske ploščadi. Obiskovalec 
fitnesa se poda iz vhodne avle skozi sistem garderob z dvigalom ali po stopnicah v drugo nadstropje. 
Osebje administracije do svojih prostorov dostopa preko vertikalnega jedra. Gledalci tekem do tibun iz 
avle pridejo po stopnišču ali z dvigalom. Kletni porostori so dostopni preko komunikacijskega jedra, v 
katerega se lahko vstopa z zahodne strani objekta in dodatnega servisnega stopnišča namenjenega za 
hitrejši prenos rekvizitov. .  

Objekt bo temeljen s talno ploščo. Nosilna konstrukcija in medetažne plošče kleti ter servisnega dela 
s tribuno so armiranobetonske. Nad bazensko ploščadjo, dvoranami in vhodno pritlično lamelo so 
predvideni jekleni palični nosilci, ki se naslanjajo na jeklene HEA stebre. Po obodu objekta v nadstropju 
poteka po celi višini etaže jekleni palični nosilec, ki služi kot zavetrovanje. Streha, izvedena s SNV paneli, 
ima na delu nad bazenom svetlobnike. 
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SEVERNA FASADA M1:200

VZHODNA FASADA M1:200

VZDOLŽNI PREREZ M1:200

PREČNI PREREZ M1:200

+3,25

+11,15

+7,25

±0,00

-3,00

tehnični prostori

garderobe

podbazenjetehnični prostori

paneli fotovoltaika

+13,95

klimati

tribune

VEČNAMENSKI DVORANI

PARKIRIŠČE ZUNANJI DEL BARA IN IGRALA

podbazenje

+3,25

+9,00

+7,25

±0,00

-3,00

+13,55

+5,75

podbazenje

razgledna ploščad

paneli fotovoltaika

VSTOPNI TRG

tribune

VHODNA AVLAZELENE POVRŠINE

POGLED PROTI TRIBUNAM IN DVORANAM V NADSTROPJU POGLED PROTI VHODNI AVLI IN STEKAJOČIM POGLEDOM SKOZI NJO

POGLED Z OBEH BAZENOV PROTI ZUNANJOSTI


