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TLORIS M 1:200

Živeti na grajski strehi je najintimnejši znak življenja njene strukture.

Zaporedje tramov in stebrov je glavni element ki definira prostor. Je element 
kakovosti, ki ga projekt izpostavlja.
Ravninska zasnova Poti omogoča najboljšo izkoriščenost prostora ter unikatno 
doživetje tako delovnega kot razstavnega prostora. 

Rezidenčni ateljeji, pisarne in servisni prostori so definirani kot samostojni 
volumni znotraj obstoječe strukture.
Volumni služijo kot strešne luči, svetle točke, ki osvetljujejo razstavni prostor 
tako podnevi kot ponoči. 

Velux strešna okna so nameščena izključno znotraj volumnov. 
Transparentne dvoplastne polikarbonatne stene oddajajo v 
temno okolico nežno transfuzno svetlobo kar naredi razstavni 
prostor še unikatnejši.

Enak učinek dosežemo tudi ponoči, saj so LED trakovi nameščeni med oba 
polikarbonatna sloja.

Ideja volumnov v prosti okolici omogoča kontrolirano 
ogrevanje/hlajenje prostorov kateri so v trenutni uporabi ter 
tako zmanjšanje stroškov porabe energije. 

Velux strešna okna so nameščena izključno znotraj polikarbonatnih volumnov 
kateri omogočajo naravno svetlobo in prezračevanje.

V nekaterih predelih Pot zraste v odprt volumen, nekakšno izolirano strešno 
konstrukcijo, ki deluje kot element pohištva razstavnega prostora.
Razgibanost rezidenčnih ateljejev dosežemo z manjšo podstrešno pregrado, 
spalnico s pogledom na bivalne prostore.
Pisarniški volumni so zasnovani tako, da se po potrebi odprejo in postanejo del 
razstavnega prostora.

Kombinacija neodvisnih volumnov v odprti okolici nam 
omogoča fleksibilno uporabo prostora.

Ritem lesenih tramov in volumnov nam narekuje oblikovanje fasade. 

Razstavni prostor se projicira skozi celoten volumen strehe: 
lesena konstrukcija, tla in obstoječi zidovi so prvi izpostavljeni elementi, 
hkrati so tudi del razstavne površine. Le-ti delujejo kot povezovalni 
elementi med razstavnimi eksponati ter večnamenskim prostorom.

Povezovalna Pot se razteza med obstoječo leseno strukturo in povezuje volumne 
z različnimi funkcijami.
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TLORIS M 1:200

Rezidenčni ateljeji, pisarne in servisni prostori so definirani kot samostojni 
volumni znotraj obstoječe strukture.

Volumni služijo kot strešne luči, svetle točke, ki osvetljujejo 
razstavni prostor tako podnevi kot ponoči. 
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Zaporedje tramov in stebrov je glavni element ki definira 
prostor. Je element kakovosti, ki ga projekt izpostavlja.

Ravninska zasnova Poti omogoča najboljšo izkoriščenost prostora 
ter unikatno doživetje tako delovnega kot razstavnega prostora. 



AKSONOMETRIČNA SHEMA

Zaporedje tramov in stebrov je glavni element ki definira prostor. Je element kakovosti, 
ki ga projekt izpostavlja.

Ravninska zasnova Poti omogoča najboljšo izkoriščenost prostora ter unikatno doživetje 
tako delovnega kot razstavnega prostora. 

Razstavni prostor se projicira skozi celoten volumen strehe: lesena konstrukcija, tla in 
obstoječi zidovi so prvi izpostavljeni elementi, hkrati so tudi del razstavne površine. 
Le-ti delujejo kot povezovalni elementi med razstavnimi eksponati ter večnamenskim 
prostorom.
Povezovalna Pot se razteza med obstoječo leseno strukturo in povezuje volumne z 
različnimi funkcijami.

Volumni služijo kot strešne luči, svetle točke, ki osvetljujejo razstavni prostor tako 
podnevi kot ponoči.
Ideja volumnov v prosti okolici omogoča kontrolirano ogrevanje/hlajenje prostorov 
kateri so v trenutni uporabi ter tako zmanjšanje stroškov porabe energije.

Ritem lesenih tramov in volumnov nam narekuje oblikovanje fasade.



POGLED interierja



POGLED eksterierja



POGLED iz grajskega atrija



ANALIZA OSVETLITVE Z Daylight Visualizer

Model strešnih oken

77/ 140 cm
VELUX GPL M08



ANALIZA OSVETLITVE Z Daylight Visualizer in SHEMA TLORISA z okni VELUX

Velux strešna okna so nameščena izključno znotraj polikarbonatnih 
volumnov kateri omogočajo naravno svetlobo in prezračevanje.

Model strešnih oken

55/ 55 cm
VELUX VCE 2222

77/ 140 cm
VELUX GPL M08


