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Funkcionalna zasnova
Obstoječe podstrešje zaznamuje strešna konstrukcija, ki 
v svojem velikem merilu deluje impresivno.
Pri umeščanju novih programov v obstoječe podstrešje, 
se pojavi vprašanje, na katerem višini naj bo izhodišče 
novih prostorov.
Ena možnost je, da se novi prostori umestijo na višino 
poveznikov trapeznih vešal, kot je že zasnovan obstoječ 
razstavni prostor. Prednost te rešitve je, da ni potrebno 
posegati v leseno konstrukcijo trapeznih vešal. Omejitve 
pa, da je med stropom 1. nadstropja in novo etažo, velik 
neizkoriščen prostor, ki ga mestoma lahko izkoristimo, 
če prostor med povezniki sputimo nižje, obenem pa je 
med poveznikom in razpiračo premalo višine zato se je 
potrebno pri vsakem prehodu skloniti.
Druga možnost je, da se novi prostori umestijo na nivo 
tal podstrešja, pri čemer pa je ves spodnji del ostrešja 
v oviro. 
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Konstrukcijska zasnova
Osnova konstrukcije je obstoječa. Ker je plošča med 
prvim nadstropjem in mansardo lesena, je predvidena 
nad to ploščo nova z jeklenimi nosilci, ki bi bila primerna 
za večje obremenitve, ki jih prinašajo novi programi.
Zasnova predvideva lokalne posege v nosilno konstruk-
cijo, tako da se zagotovi funkcionalnost novih prostorov.
Poveznike trapeznih vešal se tako mestoma prekine in 
poveže z novo jekleno konstrukcijo, ki tvori talno ploščo
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Oblikovna zasnova
Oblikovno najbolj izrazita je obstoječa konstrukcija, ki 
spojena z novimi jeklenimi elementi v prostor vnaša 
ritem in je njegova glavna značilnost. Stene in stropovi 
so obdelani z mavčno kartonski ploščami, in pobeljeni, 
da se poveča učinek naravne osvetlitve. Tlak je iz teraca 
in namiguje na kamnit »podstavek«, spodnjih etaž.
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Prostor za razstave zavzema celoten južni del obravna-
vanega območja in je zasnovan kot enoten odprt, prila-
godljiv prostor, ki omogoča postavitev različnih sce-
narijev. Pot obiskovalca je nemotena in odvisna od 
postavitve razstave.

Coworking pisarna Je umeščena v zahodni del, na stiku 
razstavnega prostora in rezidenčnih ateljejev. Prostor je 
svetel in odprt ter omogoča različne postavitve. Lese-
no ostrešje formira separeje, kamor je možno postaviti 
posamezne delovne mize z večjim odprtim prostorom v 
sredini.

Čajna kuhinja in soba za sestanke sta na koncu pro-
jektnega prostora ob rezidenčnih ateljejih je prostor 
namenjen sestankom in druženju, opremljen z manjšo 
kuhinjo. Strop nad tem delom je spuščen s tem pa delu-
je bolj intimno.

Obstoječe stopnišče, ki vodi na podstrešje je z vidika 
novih uporabnikov razstavnega prostora preozko in pre-
strmo. Zasnova predvideva ureditev novega stopnišča 
skupaj z dvigalom in vhodno avlo na mestu obstoječega 
stopnišča. To stopnišče je umeščeno na stiku razstavne-
ga dela in projektnega prostora in hkrati služi tudi za 
dostop do rezidenčnih ateljejev. Sanitarije se nahajajo 
nasproti stopnišča in služijo tako uporabnikom projekt-
nega prostora kot tudi obiskovalcem razstav. 

Rezidenčna ateljeja se nahajata na koncu zahodnega 
dela podstrešja in sta dostopna iz skupnega stopnišča 
preko projektnega prostora. Obe stanovanji sta orienti-
rani dvostransko na vzhod in zahod s čimer je zagotovl-
jena optimalna osvetljenost in prezračenost bivalnega 
prostora. Stanovanji imata v izhodišču različni tlorisni 
velikosti, zato ima manjše stanovanje prostor izkoriščen 
dvovišinsko z delovnim prostorom na galeriji. Večje sta-
novanje ima odprt strop do vrha strehe.

Programska zasnova
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Trajnostni vidiki in energetska 
zasnova
Vsi prostori imajo okna z dveh strani, kar omogoča opti-
malno osvetlitev, hkrati pa omogoča tudi naravno prez-
račevanje. Zaradi specifike objekta se toplotna izolacija 
predvidi na notranji strani zidov in skupaj s streho in 
novimi tlemi sestavlja celosten toplotni ovoj novih pros-
torov in s tem ustrezno energetsko rabo.
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Naravna osvetlitev z izdelki 
Velux

Osvetlitev je prilagojena posameznim prostorom, 
tako njihovi uporabi kot orientaciji. Razstavni prostor 
je primarno osvetljen s severne strani, kjer so okna 
postavljena v skupinah po 4 in pomaknjena do kapne 
lege (Velux GGL). Na južni strani so v slemenu predvi-
deni trije pasovi fiksne zasteklitve z vmesnimi pol-
ji oken z elektrificiranim panoramskim odpiranjem 
(Velux GPL). Za preprečitev bleščanja in pregrevanja 
so na južni strani predvidene velikoformatne notran-
je žaluzije. Količnik dnevne svetlobe je po celotnem 
prostoru dokaj enakomeren in v povprečju znaša 2,2%. 
Osvetlitev coworking pisarne je zagotovljena z dve-
ma paroma četverčkov (2 x 4 GGL) na južni stra-
ni. In pasom oken na zahodni strani, ki potekajo od 
kapi do slemena (2 x3 GGL). Za bolj enakomerno 
osvetlitev sredine prostora je na vzhodno stran 
dodano še eno pod slemenom (elektrificiran GGL). 
Čajna kuhinja in prostor za sestanke sta osvetljena z 
vzhodne strani, vsak s po dvema oknoma v višini kapi 
(GGL). Stanovanji sta osvetljeni tako z vzhodne kot za-
hodne strani. 
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VHODNA AVLA
67m2

tloris pritličja
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tloris nadstropja

RAZSTAVNI PROSTOR
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tloris mansarde

PROSTOR ZA RAZSTAVE IN DELAVNICE
256m2 COWORKING PISARNA

 98m2

SOBA ZA SESTANKE
14 m2

ČAJNA KUHINJA
11 m2

ATELJE 1
27+17 m2

ATELJE 2
37 m2
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prečna prereza
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vzdolžni prerez
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razstavni prostor
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coworking pisarna
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prostor za sestanke s kuhinjo
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stanovanje 1
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stanovanje 2


