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GRADNJA  ZIMSKEGA BAZENA IN URBANEGA PARKA

»SANACIJA DEGRADIRANEGA OBMOČJA MERCATOR«
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The main idea is about how to interact between people, its heritage and the landscape in
order to explore its complexity and educate its fragileness. The park is the transformation
of urban forms flowing into surprising organic moments shaped by waterfronts of different
shapes and types.

The park is the variation of experiences without enclosed ambiences but constantly
changing perception. We are creating moments of transition, moments of clarity,
imagination and reflection, observation and education. Our challenge was to create a
master plan filled with conditions, which allow constantly changing relations between
urbanity and nature, between contemporary and heritage, as well as between public and
individual or let say between exposed and intimate spaces.

The shape of mountains is sharing the view with the sky. The landscape terrains surfaced
by extended forests are creating a landscape carpet. The river Mislinja and the slope of
Tičnica hill terrain with local architectural heritage interact in order to create the public
space for collective experiences in sublime landscape.

The new landscape allows reintroducing nature to urban life through this experience.
The river Mislinja empower the distinct places with its water flow, sound and reflection.
The Tičnica hill is a territory of exciting forest in a stem terrain, which transfigures to open
clearing with belvedere.

ABSTRACT
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Natečajna rešitev obravnava prostor, ki vključuje osnovno idejo vzajemnosti. Vzajemnost
človeka in oblikovane krajine. Vzajemnost naravne in kulturne dediščine, uporabo
naravnih in obnovljivih virov, vsega kar sklanja sistem fizičnega okolja. Vključuje idejo v
ključu prostora, ki razkriva njegovo kompleksnost in ranljivost. Obravnavan prostor je
park. Park, ki preobraža urbana tkiva in krajino mehkobnih organskih form ter tipologij.
Park je variacija mnogih izkušenj, ki se prepletajo v stalno spreminjajočih ambientih. Ideja
je ustvariti doživljanje prostora na različnih ravninah zavesti. Namen je doživljanje
prostora v opazovanju in notranjih refleksijah, kot  tudi opazovanju in učenju. Namen je
dojemanje prostora skozi izkušnjo fizične in motorične odzivnosti.

Sodobnost objekta zimskega bazena je prikrita v kapaciteti njene sposobnosti
transformacije, njene topografije in prostorske preobrazbe v krajino, s čimer dokazuje
zahtevano izvirnost in regijsko prepoznavnost.

Temeljno izhodišče pri zasnovi pokritega zimskega bazena je umestitev zimskega bazena
znotraj natečajnega območja na način, da so izkoriščene vse danosti lokacije. Arhitektura
zimskega bazena je locirana izven poplavne cone, njena streha pa predstavlja strešno
krajino, ki se zliva z ureditvijo okolja v robnih conah. Prehod skozi območja med urbanim
parkom in letnim kopališčem je krajinsko neprekinjen in povsem fluiden, njegova
morfologija pa ustvarja novo topografijo prostora. Zunanja ureditev, ki vpenja stavbo
bazena v krajino, se na jugu preobraža v grebene nivojskih izravnav, protipoplavnih
nasipov in vodnega zajetja plavalnega biološkega bazena. Na severnem delu se streha
stavbe preobrazi v spoj z reliefnimi strukturami urbanega parka s promenado in plezalno
steno.

UVOD
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Vzdolž zahodnega roba v neposredni bližini Mislinje načrtujemo promenadno pot, ki iz
južne strani prehaja v območje parka ob nabrežju Mislinje. V vstopnem delu v ožje
območje iz južne strani je kolesarska in sprehajalna pot speljana kot »bypass« na levi breg
Mislinje za ne-obiskovalce v letnem režimu. V zimskem in prehodnem obdobju, ko je park
odprt, promenada ob robu zaliva posega v notranjost parka ter se skozi pasažni del pod
streho objekta razširi v parter vstopne ploščadi zimskega bazena. Njen potek se v tej točki
loči na izpeljavo poti preko ločnega mostu v Kopališko ulico. Njen vzhodni trakt pa se
odcepi v promenadno pot proti urbanemu parku na severu. V tem delu se njen profil
preobrazi v reliefno razgibano ploščad skejt parka, ki jo iz vhodne strani proti neposredno
bližnji cesti (hrup) zastira plezalna stena. Plezalna stena je orientirana na zahod (prisojna
lega, zaščita pred vetrom).  Promenada se zaključi z manjšim krožnim amfiteatrom,
katerega klopi so z vedutami in orientacijo usmerjene proti jugu z razgledom na središčno
dogajanje s plezalno steno, skejt parkom in pumptrackom. Znotraj plezalne stene je
umeščeno stopnišče za pristop do brvi, ki obiskovalca popelje na učno pot proti vrhu
razgledišča na Tičnici.

Posamezne programe ne združuje zgolj vsebinsko, temveč jih tudi medsebojno interpolira
ter prostorsko prepleta. Naš izziv je oblikovati prostor, ki omogoča stalno spreminjajoče
odnose med grajeno strukturo in živo naravo. Odnos med intimnim in izpostavljenim,
odnos v kontekstu sočasne sodobnosti v vrzeli tradicionalizma ter regionalizma.

Nova arhitektura stavbe bazena je prikrita v strukturnih slojih krajinskih podob, ki jih
definirajo:

· krajinski relief s podobami hribovskih silhuet, Mislinjskega Pohorja,

Vrheh, Mozirske planine in Uršlje gore

· gozdni rob Legenske planote

· kulturna krajina grajenih struktur

· vodni motiv reke Mislinje
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Z natečajem se išče najprimernejša urbanistična, arhitekturna in krajinsko arhitekturna
rešitev za gradnjo zimskega bazena ter umestitev vsebin urbanega parka v sklopu
mestnega kopališča Slovenj Gradec. Za urbani park je že izdelana idejna zasnova, katere
rešitve se naj ustrezno vključijo v celotno ureditev mestnega kopališča. Biološki bazen ni
predmet natečaja. Ga je pa potrebno urbanistično vključiti v ta prostor.

Širše območje predstavlja celoten kompleks mestnega kopališča z okolico. Na severu je
kompleks omejen s poslovno cono bivše industrije usnja (dejavnost se v teh objektih še
izvaja), na vzhodu z vzhodno obvoznico, na jugu s trgovskim kompleksom Mercator ter na
zahodu z reko Mislinjo.

Obravnavano območje parcialno obravnavajo obstoječi načrti ureditve skejt parka na
severu, biološkega bazena na jugu in osrednjega bazenskega dela, ki je sicer predmet
natečajnega razpisa.

Kljub dejstvu da natečajna naloga obsega zgolj osrednje območje bazena s smiselno
navezavo na severni del z vsebinami urbanega parka - poligon za rolkarje, poligon za
kolesa s plezalno steno ter južni del z vsebinami biološkega bazena, je ključnega pomena
obravnava natečajne rešitve kot celote.

Območja predstavljajo heterogene programe, vendar s skupnimi socialno družbenimi
vsebinami, zato je njihova medsebojna skladnost v prostoru in formi ključnega pomena.
Natečajna zasnova nove ureditve prav zato obravnava vsa tri območja kot skupen teritorij
novih funkcij in vsebin.

Zaznavne so izrazito linearno nizane urbane poteze vzdolž Mislinje z intenzivno
urbaniziranim območjem med Mislinjo, glavno cesto in gozdnim robom v vznožju strmega
pobočja Tičnice. Območje med obrtno proizvodno cono na severu ob mestni vpadnici ter
trgovskim središčem Mercator na jugu, predstavlja ohranjen, nepozidan zeleni preduh
oziroma koridor med Legensko planoto vzhodno in športnim stadionom zahodno od
Mislinje. Načrtovani posegi z nenadzorovano gradnjo novih objektov lahko zelen koridor
neustrezno prekinejo. Naša predlagana zasnova, ki interpolira naravni prostor z urbano -
grajeno strukturo, pa ustvarja prehod gozdne krajine Legenske planote v mehka tkiva
zelenih površin mesta. ( prikaz sheme )

PROGRAMSKA IZHODIŠČA
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Načrtovani skejt park sledi
navedenemu konceptu in ga združuje
z drugimi vsebinami, kot so javna
pešpot, plezalna stena, otroško in
košarkarsko igrišče, ipd. Na ta način
se ustvarja nov socialni prostor, ki
združuje raznolike uporabnike in
predstavlja obogatitev mestnega
življenja.

Poligon za kolesa je položen v
razgibano naravno okolje - obrežni
pas reke Mislinje. Vmesne in robne

površine se bogato zasadijo z
visokodebelnimi drevesi, ki ne

zastirajo preglednosti proge

Plezalna stena je fiksna naprava za
športno plezanje konfigurirana z
višino, nakloni in previsi različnih
težavnostnih stopenj.

Adrenalinski spust z zipline-om naslednjih
karakteristik: 20% naklon, dolžina spusta
190 m, višinska razlika 45 m.
Na isti jeklenici je možno ponuditi več
variant spustov (samostojni spust, tandem
spust, superman ležeči spust - tj. spust z
glavo naprej, ipd.)

Načrtuje se  proga za spuščanje po
Mislinji s napihljivimi blazinami -
obroči. S delno poglobitvijo struge se
predvidi proga za spuščanje po Mislinji
v odseku od novega načrtovanega
zaliva na južni strani do konca
območja parka na severni strani.

Načrtovani skejt park sledi
navedenemu konceptu in ga združuje
z drugimi vsebinami, kot so javna
pešpot, plezalna stena, otroško in
košarkarsko igrišče

Severni del stavbe je namenjen
welness centru, ki programsko obsega

tri finske savne, infra komoro in
turško-parno savno.

Z biološkim bazenom velikosti 2520
m2 in zimskim bazenom velikost 545

m2 plavalnih in kopalnih površin
občina zagotavlja 365 dni v letu in 7

dni v tednu možnost plavanja in
vodnih aktivnosti.

V vstopnem delu v ožje območje iz
južne strani je kolesarska in
sprehajalna pot speljana kot »bypass«
na levi breg Mislinje

Predvidevamo enostavni atrijski objekt
v celoti postavljen iz odpadnega lesa
iz proizvodnje v funkciji učnega centra.
Njegova vloga prevzema naloge
neposredne didaktike in poučevanja
naravoslovnih, bioloških, biosistemskih
in ekoloških sistemov v lokalnem
okolju čez celotno leto. Tipologija
stavbe omogoča izvajanje fakultativnih
učnih vsebin vezanih na lokalno okolje
in poznavanje kulturne ter naravne
dediščine, kakor tudi muzej, učilnica,
prostor za druženje, učne in
ustvarjalne delavnice ipd.

Vzpostavljamo učno pot z izzivi učnih
vsebin, razvoj motoričnih veščin in
izkušnje adrenalinskih doživetij.
Exploring je učna pot, ki vključuje
vodni ekosistem, geološki park,
predavalnico v gozdu, gozdni
mikroskop, gozdna drevesa,
opazovalnico ptičev, posnetke živalskih
glasov.

Nad biološkim ribnikom v grebenu
nasipa proti vzhodu so v prostor
umeščeni enostavni leseni paviljoni štirih
glamping enot, ki lokalni ponudbi
dodajajo turistični produkt.

Severni del območja s poligonom za rolkanje ima kot javni prostor neoviran dostop čez
vso leto. Dostop je omogočen po promenadni poti izpred parterne ploščadi bazenskega
kompleksa. Dostop je pogojno možen tudi iz severne strani, tudi kot intervencijski dovoz
preko poslovne cone. Do območja je možen dostop tudi preko brvi nad vzhodno
obvoznico.
Območje je prepleten park utrjenih površin za rolkanje, skejtanje in stezo za pump track
z ustrezno reliefno in profilno oblikovano površino. V utrjenih površinah so vgrajene
naprave za urjenje freestyle likov po ograjah različnih višin in oblik. Medprostor
zapolnjuje nasad visokih dreves za zagotavljanje kvalitetne sence in mikroklime. Med
niveleto skejt ploščadi in nivojem Mislinje je v delno spuščenem profilu umeščena steza
za pump track. Območje urbanega parka je proti glavni cesti razmejeno s plezalno
steno. Stena je orientirana na jugo - zahod, kar omogoča njeno kvalitetno uporabo tudi
v zimskim sušnem obdobju. V steno so vzidane stopnice za dostop do mostne brvi preko
ceste.

Severni del ureditve se zaključuje s krožnim amfiteatrom orientiranim na jug. Hrbtna
stran amfiteatra, ki meji na parkirišče poslovne cone, služi kot stena za grafite (graffiti
wall) vidna iz glavne ceste.
Celotna ureditev je mehkobni preplet utrjenih in zelenih površin s travnimi zalivi in
zasaditvami grmovnic. Visoka drevesa v individualnih postavitvah ali sklopu gručastega
nasada imajo poleg ambientalne vloge tudi funkcijo strukturiranja prostora,
zagotavljanja naravne sence in mikroklime.

Južni del območja je načrtovan biološki bazen s spremljajočim programom parka in
zimskega drsališča. Z regulacijo rečne struge in prilagoditvijo protipoplavnega nasipa, ki
varuje biološki bazen, smo s projektom predvideli razgiban in strukturiran prostor z
mnogimi mikroambienti. Osrednja tema južnega dela območja je preplet vodnih
motivov (reka, zaliv, ribnik), ki prehajajo v obalni del z ureditvami različnih tipologij, kot
na primer skalne zložbe, rečni prodec, mokrišče. Notranji del južnega dela območja je
primeren za postavitev namestitvenih glamping enot.
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OBNOVLJIV VIR

KULTURNA DEDIŠČINA

NARAVNI VIR

NARAVNA DEDIŠČINA
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Nova arhitektura stavbe bazena je prikrita v strukturnih slojih krajinskih
podob, ki jih definirajo: relief s podobami hribovskih silhuet, gozd v estetski
vlogi krajinskega pokrivala, kulturna krajina grajenih struktur in vodni motiv
vodotokov.
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LINEARNA KOMPOZICIJA HORIZONTALNI POMIKI PROSTORSKI KLJUČ
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Zaznavne so izrazito linearno nizane urbane poteze vzdolž Mislinje z intenzivno
urbaniziranim območjem med Mislinjo, glavno cesto in gozdnim robom v vznožju strmega
pobočja Tičnice. Predlagana zasnova interpolira naravni prostor z urbano - grajeno
strukturo ter ustvarja prehod gozdne krajine Legenske planote v mehka tkiva zelenih površin
mesta.

Osrednji element zelenega sistema Slovenj Gradca je trikotnik zelenih linearnih povezav
ob Mislinji, Suhadolnici in načrtovani južni obvoznici (grafični prikaz). Obravnavano
območje leži na desnem bregu Mislinje in pod reliefnim in vegetacijskim robom Tičnice
oziroma Legenske planote. S svojo lego v mestu omogoča stik zelene linearne povezave
ob Mislinji z naravnim zaledjem. Ker gre za edino zeleno površino v pasu med Mislinjo in
pobočjem Tičnice, je vzpostavitev stika še toliko bolj pomembna. Stik je potrebno
vzpostaviti z vidika vseh poglavitnih, vzajemnih funkcij zelenega sistema: socialne,
morfološke in ekološke.

Z vzpostavitvijo nadhoda nad vzhodno obvoznico in potjo po pobočju Tičnice je zagotovljena
peš prehodnost in dostopnost območja v vseh smereh, po novem tudi v smeri vzhod-zahod.
Peš povezava na odseku novi most - Mercator se po izgradnji biološkega bazena premakne
na njegovo vzhodno stran. V času obratovanja biološkega bazena (poleti) je peš povezava
zaprta in jo nadomesti pot po levem bregu Mislinje in po novi brvi na južnem robu območja.
Na območju obravnave ni načrtovan cestni promet, izjema je servisni in interventni dovoz v
območje in do zimskega bazena, ki se zagotavlja preko novega mostu razpona 20 m.
Ob upoštevanju določil 75. člena predloga OPN bo glede na načrtovane ureditve
predvidoma potrebno zagotoviti naslednje število PM:

urbani parK        11 PM
zimski bazen       36 PM
biološki bazen     27 PM
skupaj                 74 PM

Občina bo parkirna mesta zagotovila predvsem z uporabo javnih parkirnih mest ob
Kopališki ulici, pred Drugo osnovno šolo, kjer je na voljo cca. 80 PM. Ocenjujemo, da bo
pritisk na parkirna mesta največji v času izven šolskega pouka. Obiskovalci kopališča in
urbanega parka pa bodo predvidoma koristili tudi parkirišče pred objektom Mercator.
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Natečajna rešitev obravnava prostor, ki vključuje osnovno idejo vzajemnosti. Vzajemnost
človeka in oblikovane krajine. Vzajemnost naravne in kulturne dediščine, uporabo naravnih
in obnovljivih virov, vsega kar sklanja sistem fizičnega okolja. Vključuje idejo v ključu
prostora, ki razkriva njegovo kompleksnost in ranljivost. Obravnavan prostor je park. Park,
ki preobraža urbana tkiva in krajino mehkobnih organskih form ter tipologij.  Park je
variacija mnogih izkušenj, ki se prepletajo v stalno spreminjajočih ambientih. Ideja je
ustvariti doživljanje prostora na različnih ravninah zavesti. Namen je doživljanje prostora v
opazovanju in notranjih refleksijah, kot  tudi opazovanju in učenju. Namen je dojemanje
prostora skozi izkušnjo fizične in motorične odzivnosti.
Sodobnost objekta zimskega bazena je prikrita v kapaciteti njene sposobnosti
transformacije, njene topografije in prostorske preobrazbe v krajino, s čimer dokazuje
zahtevano izvirnost in regijsko prepoznavnost.
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A - grafitna stena s tribuno
B - skate park
C - plezalna stena
D - viseča brv
E - pumptrack steza
F - promenada sever - jug
G - nov most čez Mislinjo
H - zimski bazenski kompleks
I - biološki plavalni bazen
J - glamping
K - rečni zaliv Mislinje
L - nabrežna pot ob Mislinji
M - učna pot
N - razgledni stolp
O - letni bar z teraso
P - vstopni objekt
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Temeljno izhodišče pri zasnovi pokritega zimskega bazena je umestitev zimskega bazena
znotraj natečajnega območja na način, da so izkoriščene vse danosti lokacije. Arhitektura
zimskega bazena je locirana izven poplavne cone, njena streha pa predstavlja strešno
krajino, ki se zliva z ureditvijo okolja v robnih conah. Prehod skozi območja med urbanim
parkom in letnim kopališčem je krajinsko neprekinjen in povsem fluiden, njegova
morfologija pa ustvarja novo topografijo prostora. Zunanja ureditev, ki vpenja stavbo
bazena v krajino, se na jugu preobraža v grebene nivojskih izravnav, protipoplavnih
nasipov in vodnega zajetja plavalnega ribnika. Na severnem delu se streha stavbe
preobrazi v spoj z reliefnimi strukturami urbanega parka s promenado in plezalno steno.
Vzdolž zahodnega roba v neposredni bližini Mislinje načrtujemo promenadno pot, ki iz
južne strani prehaja v območje parka ob nabrežju Mislinje. V vstopnem delu v ožje območje
iz južne strani je kolesarska in sprehajalna pot speljana kot »bypass« na levi breg Mislinje
za ne-obiskovalce v letnem režimu. V zimskem in prehodnem obdobju, ko je park odprt,
promenada ob robu zaliva posega v notranjost parka ter se skozi pasažni del pod streho
objekta razširi v parter vstopne ploščadi zimskega bazena. Njen potek se v tej točki loči na
izpeljavo poti preko ločnega mostu v Kopališko ulico. Njen vzhodni trakt pa se odcepi v
promenadno pot proti urbanemu parku na severu. V tem delu se njen profil preobrazi v
reliefno razgibano ploščad skejt parka, ki jo iz vhodne strani proti neposredno bližnji cesti
(hrup) zastira plezalna stena.

Krajinska ureditev
Z zasaditvami se ustvarja sonaravni videz območja med Mislinjo in pobočjem Tičnice.
Uporabi se srednje velika do velika drevesa, predvsem listavce, v manjšem obsegu tudi
iglavce. Izbor rastlinskih vrst naj bo z vidika dekorativnosti zadržan.
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Plezalna stena je orientirana na zahod (prisojna lega, zaščita pred vetrom).  Promenada se
zaključi z manjšim krožnim amfiteatrom, katerega klopi so z vedutami in orientacijo
usmerjene proti jugu z razgledom na središčno dogajanje s plezalno steno, skejt parkom in
pumptrackom. Znotraj plezalne stene je umeščeno stopnišče za pristop do brvi, ki
obiskovalca popelje na učno pot proti vrhu razgledišča na Tičnici.

Posamezne programe ne združuje zgolj vsebinsko, temveč jih tudi medsebojno interpolira
ter prostorsko prepleta. Naš izziv je oblikovati prostor, ki omogoča stalno spreminjajoče
odnose med grajeno strukturo in živo naravo. Odnos med intimnim in izpostavljenim, odnos
v kontekstu sočasne sodobnosti v vrzeli tradicionalizma ter regionalizma.

Nova arhitektura stavbe bazena je prikrita v strukturnih slojih krajinskih podob, ki jih
definirajo:
 
- krajinski relief s podobami hribovskih silhuet, Mislinjskega Pohorja, Vrheh, Mozirske
planine in Uršlje gore

 - gozdni rob Legenske planote
 - kulturna krajina grajenih struktur
 - vodni motiv reke Mislinje

Projekt vključuje idejo v zasnovi, ki razkriva kompleksnost in ranljivost prosotra.
Območje se deli na tri dele:
SEVERNI DEL - Urbani park
OSREDNJI DEL - Zimski bazen
JUŽNI DEL - Naravno biološko kopališče

Vsa tri območja povezuje promenadna pot znotraj parka z navezavo na obstoječo
promenado z južne strani - kolesarska in pešpot proti Mislinji. Promenada ima v času
delovanja poletnega režima Biološkega kopališča, speljano obhodno pot preko nove brvi pri
Mercatorju. Območja povezuje tudi nabrežna sprehajalna pot ob strugi Mislinje v nabrežju
protipoplavnega nasipa. V tem delu je prav tako načrtovan Vstopni objekt z otroškim
muzejem in igralnico.
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Z03

Z01
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01
02
03
04
05
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08
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14

Vstop v bazen
Bar
Vstop v garderobe
Uprava
Cajna Kuhinja
Sanitarije zaposleni
Ambulanta
Kopališki mojster/Ucitelj
Sanitarije zaposleni
Garderobe
Vstop v bazen
Ženske Sanitarije
Moške Sanitarije
Bazenska plošcad

247,89
113,05
82,44
13,85
7,72
6,05
7,96
21,82
6,55
84,97
15,02
27,94
27,94
687,42

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Otroški bazen
Plavalni bazen
Vodna masaža
Bazenska tehnika
Igralnica
Fitnes
Spa
Tuš/Hladna kopel
Parna savna
Finska savna
Finska savna
Infra savna
Masaža
Odprt atrij

108,29
389,28
38,91
54,35
67,44
139,16
179,33
16,22
18,39
15,39
14,24
12,01
10,62
133,13
2.547,38 m2

PRITLICJE

NADSTROPJE

29 Spa Hiška 52,37
29
30
31
32
33

Spa Hiška
Spa Hiška
Spa Hiška
Spa Hiška
Spa Hiška

52,37
52,37
52,37
52,37
52,37
261,85 m2

2.809,23 m2 stran    0.13
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Garderobni sklop s servisnimi prostori je skupen za uporabnike bazena, welnessa in fitnesa.
V osi hodnika je fitness prostor, ki omogoča neposreden dostop mimo bazenskega -
mokrega dela. Na ta način se razmeji struktura obiskovalcev med športno-rekreativno
publiko in obiskovalcev željnih mirnega okolja in sprostitve. Vzdolžni hodnik (hodnik JUG-
SEVER) omogoča prehod in komunikacijo med bazenom in welnessom. Vzdolž hodnika je
lociran fitness prostor, razmejen od bazenske dvorane s stekleno izložbeno steno. V
nadaljevanju proti jugu je ločen prostor za igro otrok ter manjši priročni prostor za
skladiščenje bazenskih in vodnih vadbenih rekvizitov.
Kabinet kopališkega reševalca je v območju severno zahodnega dela bazenske dvorane, s
pregledom nad celotnim območjem vodne gladine. Kabinet ima neposredno povezavo s
pisarno vodstva, upravo, sanitarijami za zaposlene, sprejemnim pultom v avli in prostorom
za reševanje.

STAVBA ZIMSKEGA BAZENA

Stavba ima glavni vstop izpred pokrite parterne ploščadi, ki predstavlja
»križišče« promenade in mosta proti Iršičevi ulici. Ploščad pred stavbo je razširjen javni
parter, ki v naravi predstavlja prostor za druženje kot ekstenzija skejt parka kot tudi terasa
obiskovalcev biološkega kopališča.

Vhod v stavbo je skozi glavno avlo, ki ima neposreden vizualni stik z notranjim bazenom.
V južnem delu avle je bar in kavarna za obiskovalce, ki v zimskem času deluje s strežbo v
avli, v poletnem času pa se odpre proti jugu in izvaja strežbo v pasaži promenade. V
severnem delu avle je recepcija ter kontrola pristopa v območje zimskega bazenskega
kompleksa. Osrednji hodnik (hodnik ZAHOD-VZHOD) deli stavbo na športni in plavalni -
bazenski del s fitnesom na južnem delu in sprostitveni del z welnessom, masažnimi
kabineti na severnem delu. Hodnik meji na centralni garderobni in sanitarni niz celotnega
bazenskega kompleksa. V tem delu se ustvarja filter cona čistih in nečistih poti.
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PREREZ AA 1:700

PREREZ CC 1:700

PREREZ BB 1:700

 Mislinja

Ureditev nabrežja Mislinje

 Plavalni ribnik 2520 2015 + 505m2

Letni bar/terasa

Pasaža

 Povezava med zunanjim in notranjim bazenom

 Hišice na strehi (glampig, sprostitev, svetlarnik)

Plezalna stena

Pomol in tobogan

 Mislinja

Ureditev nabrežja Mislinje

Nov AB most preko Mislinje

Letni bar/terasa

 Hišice na strehi (glampig, sprostitev, svetlarnik)

Učna pot na pobočju grebena Tičnice

Razgledni stolp

Streša krajina

Vrvni most  - brv čez obvoznico

 Mislinja

Ureditev nabrežja Mislinje

Zahodna ploščad pred vhodom v objekt

Zimski 25m bazen s otroškim bazenom in wellnesom

 Hišice na strehi (glampig, sprostitev, svetlarnik)

Zipline 220 m

Razgledni stolp 20m s šartom zipline-a

Foyer, bar/kavarna

Obvoznica Slovenj Gradec

stran    0.15
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WELLNESS

Severni del stavbe je namenjen welness centru, ki programsko obsega tri finske savne, infra
komoro in turško-parno savno. V neposredni bližini so umeščeni tuši in hladna kopel.
Predprostor savn je namenjen postavitvi ležalnikov. Na severnem delu je prostor razmejen s
stekleno steno, ki meji na zunanji atrij. Atrij omogoča  osvetlitev prostora z vertikalno
osvetlitvijo skozi odprtino v strehi. Atrij je namenjen tudi naravnemu prezračevanju in
ohlajanju v procesu savnanja. Prostor welnessa formirajo robni zidovi zaobljenih oblik med
katerimi je zahodni fasadni zid deloma zastekljen. Posebnost organizacije programov so
prostori za počitek, parna kopel in masažni kabineti na zeleni strehi kopališkega kompleksa,
umeščeni v posamezne lesene hiške s panoramskimi okni.

Posamezni prostori lesenih hišk imajo individualne dostope po krožnih stopniščih okrog
podpornih stebrov. Uporabniki z uporabo atraktivnih hišk najdejo intimen ambient ter
ujamejo trenutke zasebnosti.

Predvidenih je pet posameznih enot med katerimi imajo tri enote dostop iz welnessa, dve
hiški pa iz bazenskega dela kopališkega kompleksa. Hiške na strehi so postavljene v
premišljenem medsebojnem odnosu, ki vsaki posebej zagotavlja določen pogled na okoliške
vrhove Rentalovega vrha, Uršlje gore, Homca, Vrhah. Hiške so montažna lesena
konstrukcija z dvokapno streho, pokrite s koroškimi skodlami. Stavbni zatrepi so oblikovani z
izmaknjenim steklom. Obiskovalec lahko prostor doživlja na način neposredne vizualne
izpostavljenosti v naravi.
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Z01
Z02
Z03
Z04
Z05
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Letni bar
Terasa
Skladišèe
Bazenska tehnika
Zunanji bazen
Filter bazen

100,69
152,10
44,11
51,29
1.950,47
505,15
2.803,81 m2
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VIZUALIZACIJA OBMOČJA
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Južni del bazenskega kompleksa se, s streho nad promenadno potjo proti parku biološkega
kopališča, preobrazi v nasip biološkega bazena. V tem delu nadstrešnega prehoda je ob
pasaži predviden objekt letnega bara in sanitarije s tušem za uporabnike biološkega bazena
za plavanje v letnem času. Letni bar se v območju strežbe nadaljuje v pomol, ki predstavlja
enega od možnih dostopov v vodo plavalnega biološkega bazena. Greben strehe  se v
zaokroženi obliki zlije z nivojem parka na območju visokih trav čistilnega dela ribnika.

Biološki bazen
Biološki bazen je površine 2520 m2, od tega je uporabne površine 2015 m2 in čistilne cone
505 m2. Uporabni del sestavljata plavalni del dimenzij 30 x 50 m in kopalni del, ki je bolj
plitek in namenjen tudi kopanju otrok. Vzhodni rob biološkega bazen obroblja prodnata
plaža, ki se nadaljuje v položno travnato površino, ki se zaključi z ozelenjenim protihrupnim
nasipom ob vzhodni obvoznici. Zahodni rob bazena obroblja čistilna cona. Čez njo sta
speljana lesena pomola, ki omogočata dostop do tratnih površin in obalnega pasu Mislinje,
kjer je prav tako možno poležavanje obiskovalcev bazena. Na zahodni strani se s podaljška
strehe zaprtega bazena spušča vodni tobogan, ki je dostopen z lesenega pomola.

Glamping
Nad biološkim bazenom v grebenu nasipa proti vzhodu so v prostor umeščeni enostavni
leseni paviljoni štirih glamping enot, ki lokalni ponudbi dodajajo turistični produkt.
Glamping so spalne enote, s skupnim prostorom restavracije, ki je načrtovana v sklopu
ureditve biološkega bazena. Načrtovana športna, parkovna in sprostitvena infrastruktura se
s ponudbo glampinga smiselno dopolnjuje.
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PROTIPOPLAVNI UKREPI

Zaliv Mislinje
Na južnem robu območja se v desni breg Mislinje uredi manjši zaliv, v katerem je ob
normalnem vodostaju tok vode umirjen in varen. Z blagim naklonom brežine in prodnatim
dnom omogoča enostaven in prijazen dostop neposredno k reki ter izkušnjo namakanja v
hladni rečni vodi. Možno je tudi prečkanje zaliva preko kamnitih stopalnih kamnov in
lesenega splava. Zaliv je ambientalna kvaliteta, ki obogati okolje biološkega bazena.

Tube rafting
Vodni pretok Mislinje nudi prostorske in naravne danosti za adrenalinsko sproščanje s
napihljivimi blazinami - obroči. S delno poglobitvijo struge se predvidi proga za spuščanje
po Mislinji v odseku od novega načrtovanega zaliva na južni strani do konca območja parka
na severni strani. Dostop do mini rating proge se uredi neposredno iz zaliva Mislinje.
Startna pozicija se uredi v prosto ležečih balvanskih skalah položenih v strugo. Zaključek
proge se uredi s vzdolžno ležečimi balvanskimi skalami med katerimi se uporabnik minirafta
ustavi. Vodotok s predvidenimi ukrepi ne bo oviran. Dolžina proge je 300 metrov. Po
zaključku spusta se po nabrežni poti ob Mislinji uporabnik vrne na izhodišče.

Skladnost načrtovanja s protipoplavnimi ukrepi
Glede na zasedenost prostora- omejenost možnosti izvajanja ukrepov, se kot edina realna
možnost izboljšanja poplavnih razmer pokaže povečanje prevodnosti struge. Ukrepi se
začnejo že nad mestno vpadnico, kjer je predvidena izvedba stopnje dh=0.9 m, ki
predstavlja ločilni objekt med obstoječo strugo in optimizirano strugo skozi mesto. Na
odseku med novo stopnjo in obstoječim jezom se struga poglobi za 0.9 m, prav tako se za 1
m zniža tudi obstoječi jez. Na območju jezu se začne tudi z izvajanjem glavnega ukrepa, t.j.
ureditev dvojnega profila (sekundarni profil 1 oz. 1.5 m nad obstoječim dnom). Na območju
centra Mercator je dovolj razpoložljivega prostora za izvedbo sekundarnega profila, zato je
le-ta v povprečju širok 6-8 m (ravni del brez brežin). V nadaljevanju se zaradi omejenosti
prostora ta pas zoži na 3 m, brežine pa še vedno ostajajo v zemeljski izvedbi in naklonu 1:2.
V ureditvi dvojnega profila predvidevamo vmesno sprehajalno pot v ravnini primarnega in
sekundarnega profila, ki je glede na nivo Mislinje od stalnem vodostaju le 1,50m nad
gladino vode ( v primerjavi z obstoječim, ki je na 3,50m ).
Sprehajalna pot je atraktivna poteza, ki rečno strugo približa parku. Dodaten ukrep, ki ima
poleg razbremenilne protipoplavne vloge tudi predvsem ambientalno, je izvedba zaliva.
Zaliv Mislinje spelje vodno dogajanje v notranjost parka. Z ureditvijo prilagojene obalne
ureditve in rečnega dna Mislinja v tem delu prostor obogati z novimi kvalitetami. V tem delu
predvidevamo tudi prilagojena igrala v sklopu učne poti.
Pri načrtovanju smo upoštevali hidrološko študijo s predvidenimi ukrepi protipoplavnih
ukrepov podjetja Izvor d.o.o., december 2015.
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SKATE PARK IN PUMPTRACK
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Poligon za rolkarje (skejt park)
Rolkanje se je prvotno razvilo na ulici, v sožitju z drugimi rabami javnega prostora. Sledijo je
urejanje skejt parkov kot mono funkcionalnih površin, ki so postale od javnega prostora
ločene enklave. Novejši trendi vračajo rolkanje v mestni prostor v koeksistenco z drugimi
rabami. Načrtovani skejt park sledi navedenemu konceptu in ga združuje z drugimi
vsebinami, kot so javna pešpot, plezalna stena, otroško in košarkarsko igrišče, ipd. Na ta
način se ustvarja nov socialni prostor, ki združuje raznolike uporabnike in predstavlja
obogatitev mestnega življenja. Skupna površina skejt parka znaša 2.450 m2

Poligon za kolesa (pump track)
Za razliko od poligona za rolkarje (skejt park), ki je prevladujoče urbana tlakovana ureditev,
je poligon za kolesa položen v razgibano naravno okolje - obrežni pas reke Mislinje.
Vmesne in robne površine se bogato zasadijo z visokodebelnimi drevesi, ki ne zastirajo
preglednosti proge. Progo sestavljajo ena velika in dve manjši zanki, dolžina proge znaša
26 m.
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PLEZALNA STENA S VISEČIM
MOSTOM

Plezalna stena
Plezalna stena je fiksna naprava za športno plezanje konfigurirana z višino, nakloni in
previsi različnih težavnostnih stopenj. S konfiguracijo stene in razčlembami načrtujemo
pretežno balvanski tip stene (plezanje brez varovanja), osrednji višji del stene pa je
prilagojen tudi za plezanje z vrvno tehniko (top rope). V tem delu je plezalna stena v
najvišjem delu visoka 10 metrov.
Stena je izvedena v naslonu na armirano betonski zid, ki je istočasno sidriščna konstrukcija
za vrvni most - brv čez obvoznico. Pozicija stene členi in razmejuje prostor med parkom in
obvoznico v funkciji fizične razmejitve in protihrupne pregrade. Plezalne površine so
orientirane na zahod in deloma jug, kar omogoča celoletno uporabo tudi v suhih zimah.
V razčlembah stene je načrtovano stopnišče s podesti iz katerih ljudje lahko opazujejo
plezalce tudi iz drugih perspektiv. Stopnišče s členjenimi podesti se na vrhu nadaljuje v
prehod čez vzhodno obvoznico preko brvi.

Vrvni most - brv
Brv je lahka montažna konstrukcija izdelana brez zahtevnih gradbenih posegov. Načrtovana
je vrvna konstrukcija brvi, katerih primarne jeklenice so na zahodu vpete v konstrukcijo
plezalne stena na vzhodu pa v teren. Brez stebrna konstrukcija vrvnega mostu je pomembna
premostitev prometne ceste iz širšega območja mestnega predela vključno s šolo in
stadionom na Legensko planoto. Brv omogoča predvsem varno prečkanje obvoznice za
sprehajalce, šolarje, rekreativne tekače in učence, ki izvajajo telovadni pouk na prostem.
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Zone Name

BLAGAJNA INFOTOÈKA

FOYER

ÈAJNA KUHINJA

SHRAMBA

KUHINJA

WC Ž

WC M

ORODJA

EXPLORING CENTER

DVORANA

TERASA

Povrsina

45,88

76,88

7,20

7,20

10,80

6,08

6,08

14,32

129,96

106,09

70,00

480,49 m2

Custom text  1
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VSTOPNI OBJEKT

VSTOPNI OBJEKT-  Otroški učni center

Predlagamo učno pot po vzoru »Walderlebniszentrum-a« v mestu Füssen ali »
Wipfelwanderweg-a« v Rachau. Predvidevamo enostavni atrijski objekt v celoti postavljen iz
odpadnega lesa iz proizvodnje v funkciji učnega centra. Njegova vloga prevzema naloge
neposredne didaktike in poučevanja naravoslovnih, bioloških, biosistemskih in ekoloških
sistemov v lokalnem okolju čez celotno leto. Tipologija stavbe omogoča izvajanje
fakultativnih učnih vsebin vezanih na lokalno okolje in poznavanje kulturne ter naravne
dediščine, kakor tudi muzej, učilnica, prostor za druženje, učne in ustvarjalne delavnice ipd.

Učne vsebine lahko na učinkovit način predstavijo spoznavanje gozdnih živali z odtisi sledi,
vsebinami za prepoznavanje njihovih sledi v naravnem okolju, prepariranimi primeri v obliki
naravoslovne zbirke,… Samostojna tema je lahko predstavitev čebele v vlogi ekosistema, ki
bi delovalo pod okriljem sedanjega čebelarskega društva na tem območju. Predstavi se divji
panj, živi panj na dvorišču ipd. Možen je prikaz pohorskega mravljišča z vlogo in življenjem
mravlje, predstavitev gozdnih ptic z gnezdi, zvočnimi posnetki, gozdnih zeli in plodovi,
njihova uporaba nekdaj in danes.
Posebno pozornost bi namenili didaktičnim pripomočkom za prepoznavanje vrste lesa po
sortah dreves in njihovih rastišč, prav tako predstavitvi gozdarstva kot ključne gospodarske
panoge v Sloveniji, predelavi lesa in uporabi v gradbeništvu, energetiki, lesarski industriji. V
samostojnem delu bi predstavili deficitarne poklice, kot na primer gozdarja in njegovo vlogo
v okolju, poklic lovca in njegovo odgovornost v naravnem ekosistemu. Možna je predstavitev
Pohorskih močvirij in jezer kot geološki fenomen okolijskega pomena.
Paviljon vstopnega objekta smo locirali na lokacijo sedanjega skejt parka (ki se po izgradnji
novega opusti) v neposredni bližini parkirišča Mercator in vstopno točko na doživljajsko pot
iz južne strani. Doživljajska pot je preplet edukativnih vsebin in vadbišče motoričnih veščin.
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Mislinja z vodnim ekosistemom, pestro botaniko, gozdno stezo in razglednim grebenon
pobočja Tičnice predstavljata potencial razvoja učne poti.

UČNE VSEBINE
Uporabljeni vir kvalitetne izrabe javnega prostora, novega parka s pestrimi vsebinami v
neposredni bližini Mislinje in Legenskega gozda omogoča vključevanje vsebin v učne in
didaktične namene. Predlagamo učno pot po vzoru »Walderlebniszentrum-a« v mestu
Füssen ali »Wipfelwanderweg-a« v Rachau.

ADRENALINSKE VSEBINE
Spust z zipline-om
Adrenalinski spust z zipline-om naslednjih karakteristik: 20% naklon, dolžina spusta 190 m,
višinska razlika 45 m. Za izvedbo zipline spusta bi bilo potrebo uporabiti škripce z
idndukcijsko/magnetno zavoro, ki kontrolirajo hitrost spusta. Na isti jeklenici je možno
ponuditi več variant spustov (samostojni spust, tandem spust, superman ležeči spust - tj.
spust z glavo naprej, ipd.)

MOTORIČNE VSEBINE
V zasnovi učne poti se med posameznimi tematskimi sklopi vsebinsko prepletajo naprave za
urjenje otroške gibalne motorike. Priprave so namenjene razvoju gibalnih sposobnosti,
razvoju občutka za ravnotežje, premagovanje strahu in krepitvi samozavesti.
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Na južnem delu območja je načrtovan biološki bazen s spremljajočim programom parka in
zimskega drsališča. Z regulacijo rečne struge in prilagoditvijo protipoplavnega nasipa, ki
varuje biološki bazen, smo s projektom predvideli razgiban in strukturiran prostor z mnogimi
mikroambienti. Osrednja tema južnega dela območja je preplet vodnih motivov (reka, zaliv,
ribnik), ki prehajajo v obalni del z ureditvami različnih tipologij, kot na primer skalne zložbe,
rečni prodec, mokrišče. Notranji del južnega dela območja je primeren za postavitev
namestitvenih glamping enot.
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VODNI EKOSISTEM

GEOLOŠKI PARK

PREDAVALNICA V GOZDU

GOZDNI MIKROSKOP

GOZDNI ŽIVALSKI SVET

PTIČJA OPAZOVALNICA

SVET INSEKTOV IN ŽUŽELK

OTROŠKI UČNI CENTER

COSTERING
V območju zaliva Mislinje so v strugi umeščene kamnite zložbe, po katerih lahko prečiš
vodno gladino in z gibanjem uriš sposobnost ravnotežja.
SPLAVARJENJE
Večja skala kot čer, ki s pripravo jeklene vrvi pripenja pomičen splav za prečenje vodne
gladine.
VODNI SISTEM
Učna pot po nabrežju Mislinje z učno vsebino sladkovodnih živali in preučevanja vodostaja
ter značilnosti pretoka reke Mislinje.
GEOLOŠKI PARK
V bližini plezalne stene in peskovnika se umesti kamnite zložbe s poudarjeno vsebino
geoloških lastnosti.
PREDAVALNICA V GOZDU
Hlodovina v grebenu oblikuje klopi za amfiteatralno predavalnico.
GOZDNI MIKROSKOP
Steklena pomična leča nad štorom, le preprost mikroskop za proučevanje makro podob
naravnih procesov na površinah gozdnih lišajev, struktur in plodov.
GOZDNA DREVESA
Priprava za primerjavo drevesnih vrst v vzdolžnem prečnem preseku in ohranjenih skorij -
lubja.
OPAZOVANJE PTIC
Na robu travnika pod grebenom Tičnice načrtujemo postavitev razglednega stolpa višine 18
m, kar zadošča za premostitev pogleda v dolino že krošnje v dolino Mislinje. Nad
konstrukcijo so umeščena gnezdišča ptic, ki so pod stalnim monitoringom društva DOPS in
katerih dogajanje lahko ima interaktivni »live cam« prenos v prostore muzeja v dolini.
Opazovalnica in gnezdišča ptic dopolnjujeta muzejski in učni center.
POSNETKI ŽIVALSKIH GLASOV
Aplikacija kodiranih zapisov s posnetki glasov živali preko telefona z QR aplikacijo.
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Motorične vsebine:
spust po toboganu

Motorične vsebine:
naprava za urjenje
ravnotežja

Motorične vsebine:
plezanje po pajčevini

Motorične vsebine:
hoja po hlodih

Motorične vsebine:
skok v daljino

Motorične vsebine:
splavarjenje iz obale na
čer - večjo skalo,
ki je s jekleno vrvjo pripet
in pomičen
splav za prečenje vodne
gladine

Motorične vsebine:
Costering - v območju
zaliva Mislinje so v strugi
umeščene kamnite
zložbe,
po katerih lahko prečiš
vodno gladino in z
gibanjem uriš sposobnost
ravnotežja

Adrenalinski spust z zipline-
om naslednjih karakteristik:
20% naklon, dolžina spusta
190 m, višinska razlika 45 m.
Na isti jeklenici je možno
ponuditi več variant spustov
(samostojni spust, tandem
spust, superman ležeči spust -
tj. spust z glavo naprej, ipd.)
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Opis trajnostnega vidika stavbe
Trajnostna gradnja v prvi vrsti upošteva vse gradbene in sociološke vidike. Je gradnja,
vzdržna na dolgi rok in prijazna do okolja v celotnem življenjskem ciklu.
Objekt notranjega bazena je poleg svojih ključnih arhitekturnih in funkcionalnih vsebin
načrtovan skladno ob upoštevanju najstrožjih kriterijev energetsko učinkovite zgradbe.
Stavba lahko presega parametre skoraj nič-energijske stavbe, katere energijska
učinkovitost, izračunana po metodi za pasivne stavbe lahko znaša v segmentu računske
rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a.
Primerni ukrep trajnostne zasnove:
Primarni kriterij je upoštevanje smiselne umestitve v prostor. Stavba zimskega bazena je iz
zahodne vstopne strani nivelirana nad nivo 412,50 kar je 50 cm nad poplavno koto Q100,
ki znaša 412,00 mnv. Iz vzhodne, deloma severne strani je stavba delno vkopana in z
izkopnim materialom delno zasipana, kar stavbi zagotavlja učinkovit toplotni ščit. Južni,
deloma vzhodni in zahodni del bazenskega dela je zastekljen. Stavba s predvideno zasnovo
pridobiva jutranjo in popoldansko osvetlitev. Nad južnim zahodnim delom nad stekleno
fasado sega konzola nadstrešnica v sklopu strehe. Slednja v poletnem delu preprečuje
direkten vpad sončnih žarkov, med tem, ko v prehodnem obdobju pridobiva sončne dobitke.

Streha stavbe je pohodna, zelena, delno ekstenzivnega ter delno intenzivnega profila.
Zelena streha nudi učinkovito akumulacijo proti pregrevanju. Streha ima funkcijo naravne
filtracije meteorne vode, ki jo zbiramo za notranje potrebe v stavbi.
Trajnostni vidik ustrezne zasnove podrejamo izboru gradiv med katerimi prevladuje les v
vlogi konstrukcijskih elementov, izolacije in predelnih zidov. V masivnih zidovih
predvidevamo uporabo armiranobetonske konstrukcije vključno s talno ploščo in zunanjo
školjko bazena. Oporni zidovi obloge in utrjevanje brežin načrtujemo iz lokalnega kamna
Pohorskih kamnolomov. Vsi izolacijski materiali, način vgradnje in njihovih karakteristik se
uporabijo na podlagi meril za kreditiranje okolijskih naložb občin v gradnjo novih skoraj nič-
energijskih stavb splošnega družbenega pomena 58ONS16.
Sekundarni ukrep trajnostne zasnove:
Sekundarni ukrep trajnostne zasnove je nedvomno ustrezna izbira energenta. Glede
slednjega predlagamo izdelavo študije alternativnih virov energije, ki naj prouči možnost
izvedbe ustrezne toplotne črpalke glede na lokalne danosti (zrak ali podtalnica),  v
kombinaciji s sekundarnim virom lokalnega omrežja (plin, toplovod).
Energent za pripravo bazenske vode implementira novo tehnologijo priprave bazenske
kopalne vode, ki mora izpolnjevati še okoljevarstvene zahteve skladno z Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod in Uredbo o odpadkih.

Tehnologija bazenske kopalne vode mora izpolnjevati najnovejše higienske zahteve po
Tabeli 6 v standardu DIN 19643, 2012-11, s posebnim poudarkom na znižanju vsebnosti
THM < 0,020 mg/liter in znižanju vsebnosti vsote (klorit + klorat) < 30 mg/liter ob sočasni
dopustni zgornji vrednosti letnih obratovalnih stroškov in specifični porabi energije do
največ 50 Wh/m3 bazenskega obtoka. Dopustna poraba vode za izpiranje sme znašati 4,5
m3/m2 filtrirne površine.

Opis drugih bistvenih sestavin zasnove
Uporabljeni vir kvalitetne izrabe javnega prostora, novega parka s pestrimi vsebinami v
neposredni bližini Mislinje in Legenskega gozda omogoča vključevanje vsebin v učne in
didaktične namene. Mislinja z vodnim ekosistemom in ipestro botaniko, gozdno stezo in
razglednim grebenon pobočja Tičnice predstavljata potencial razvoja učne poti.

V zasnovi učne poti se med posameznimi tematskimi sklopi vsebinsko prepletajo naprave za
urjenje otroške gibalne motorike. Priprave so namenjene razvoju gibalnih sposobnosti,
razvoju občutka za ravnotežje, premagovanje strahu in krepitvi samozavesti.
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Opis obdelav in uporabljenih materialov
Stavba ima vgrajene enostavne materiale, ki izvirajo pretežno iz lesa, betona, stekla in
aglomeratov kamna. Objekt je zaščiten s toplotno izolacijo ustreznih debelin in sestav za
zagotavljanje najnovejših standardov energetske učinkovitosti. Podrobnosti o energetski
učinkovitosti s parametričnimi prikazi in izračuni so podani v elaboratu gradbene fizike, ki je
sestavni del tega projekta. V območjih prekinitve vertikalne površine z horizontalno ploščo
se predvidijo vsi ukrepi za preprečevanje toplotnih mostov. Vsi stekleni deli stavbe ( streha,
fasada, okna) so izdelani iz toplotnoizolacijskega troslojnega stekla toplotnih prevodnosti
U=0,6 W/m2K. Vsi stavbni elementi so v ALU izvedbi z faktorjem U=1,0 W/m2K. Tlaki se
izvedejo kot monolitni visoko trdni estrihi, kot terazzo, bitumenski terazzo ali več
komponentnimi barvni estrihi s predpisanimi dilatacijami in nizko stenskimi zaključki.
Protizdrsnost se po predpisanih normativih zagotavlja z ustrezno obdelavo vrhnjega sloja
tlaka. Stropne konstrukcije z razvodi instalacij so vidne in kvalitetno obdelane. Spuščeni
stropi z naslova racionalnosti izvedbe niso predvideni.

Opis racionalnosti izvedbe objekta
Racionalnost zasnove na splošno pomeni okolju prijazno gradnjo, kar pomeni celovito
razumevanje vplivov objekta na okolje, tako urbanističnih v smislu umeščanja v prostor, kot
tudi oblikovnih - sožitje stavbe z okoljem in kulturnimi vrednotami, pomembno je
premišljeno načrtovanje, pravilna izbira naravnih, trajnostnih, avtohtonih materialov in
izdelkov (lokalnega izvora),  kvalitetna izvedba, ki v nadaljevanju omogoča pravilno in
racionalno vzdrževanje stavbe. Gradnja in uporaba objekta mora biti načrtovana
ekonomično, skladno z načeli skrbnega ravnanja z okoljem in ohranjanja naravnih virov.
Objekt bo zagotovil kakovostne pogoje namenske rabe, bo funkcionalen in racionalno
zasnovan ter zdravstveno neoporečen. Racionalnost zasnove zagotavljamo na način, da
najmanj obremenjuje okolje in ljudi.

Opis konstrukcijske zasnove, opis koncepta strojnih instalacij in požarno-varstvene zasnove
Stavba zimskega bazena je enonivojska in enoetažna zgradba na temeljni plošči. Streha
stavbe je enovita kasetirana konstrukcija lesenih lepljenih sestavljenih nosilcev. Njihova
višina se parametrično prilagaja glede na zahtevane razpone. Podpora konstrukcije v
robnem delu so armirano betonski zidovi. Notranje podpore so jekleni stebri v rastru lesenih
nosilcev. Notranje pregradne stene so premične, montažne in fleksibilne v sestavu lesene
podkonstrukcije in oblog.
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REKAPITULACIJA VSEH DEL 

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - ZIMSKI BAZEN

I. PRIPRAVLJALNA  IN RUŠITVENA DELA:  51.940,00 € 
II. ZEMELJSKA DELA  97.635,00 € 
III. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:  445.799,50 € 
IV. ZIDARSKA DELA  83.693,98 € 
V. TLAKARSKA DELA  365.700,00 € 
VI. KERAMIČARSKA DELA  10.440,00 € 
VII. KROVSKO KLEPARSKA DELA  757.700,00 € 
VIII. STEKLARSKA ALU DELA  308.660,00 € 
IX. MIZARSKA DELA  51.737,50 € 
X. SUHOMONTAŽNA DELA  11.142,28 € 
XI. SLIKOPLESKARSKA DELA  23.399,40 € 
XII. KLJUČAVNIČARSKA DELA  83.720,00 € 
XIV. STROJNE INSTALACIJE  250.000,00 € 
XV. ELEKTRO INSTALACIJE  425.000,00 € 
XVI. OPREMA  25.500,00 € 

 2.992.067,66 € 

GRADBENO OBRTNIŠKA DELA - AB MOST PREKO MISLINJE

I. PRIPRAVLJALNA  IN RUŠITVENA DELA:  7.000,00 € 
II. ZEMELJSKA DELA  5.000,00 € 
III. BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA:  55.000,00 € 
IV. ZIDARSKA DELA  10.000,00 € 
XIV. STROJNE INSTALACIJE  10.000,00 € 
XV. ELEKTRO INSTALACIJE  15.000,00 € 

 102.000,00 € 

1
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