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Povzetek
Magistrsko delo se ukvarja s problematiko regeneracije trenutno
degradiranega mestnega prostora in je segment celotne regeneracije
urbanega prostora manjšega hrvaškega mesta Varaždin. Delo
se ukvarja z zasnovo Novega vrtca v Varaždinu, njegove urbane
okolice in združevanjem socialno podobnih dejavnosti, kot so dom
za ostarele in V. osnovne šole, ki so v njegovi neposredni bližini.
V teoretičnem delu naloge smo pregledali zgodovino predšolske
vzgoje na Hrvaškem in predstavili lokalne zgodovinske, geografske
in urbane kriterije, iz katerih izvira ideja regeneracije prostora. V
nadaljevanju smo na podlagi analiz obstoječega stanja lokacije
izdelali izhodišča za cilje in zasnovo novega vrtca ter njegove urbane
okolice. Novi objekt je določen z urbanimi gabariti in navideznimi
prostorskimi potezami sosednjih objektov, ki s svojo okolico tvorijo
celoto mikrolokacije.
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Abstract
The master’s thesis deals with the regeneration of the currently
degraded urban area, and is a segment of the whole process of
regeneration of urban space in the small town of Varaždin, Croatia.
The work deals with the design of the new kindergarten in Varaždin
and its urban surroundings, and the integration of socially similar
activities in the form of a home for the elderly and V. primary school,
which are located in its immediate vicinity. In the theoretical part of the
thesis, we examined the history of pre-school education in Croatia
and presented the local historical, geographical and urban criteria,
which are the basis of the idea of space regeneration. Furthermore,
we analysed the existing state of the site and prepared the starting
points for the objectives and design of a new kindergarten and
its urban surroundings. The new facility is determined by urban
dimensions and virtual spatial features of neighbouring facilities,
which, with its surroundings, form the micro-location as a whole.
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1.1 Opredelitev problema
Na obravnavani lokaciji v severnem predelu mesta Varaždin je
trenutno popolnoma prazno, neizkoriščeno zeleno področje
socialne namembnosti, primarno obdano z dominantnimi objekti
z isto funkcijo. Zanje do zdaj ni bilo predlagane nobene rešitve,
saj je ta naloga iz urbanističnega in arhitekturnega vidika izjemno
kompleksna. Zaradi težave umeščanja prometa znotraj lokacije, ki
je zaprt z vseh smeri in praktično ne omogoča dostopa, je namreč
treba z zelo dobro premišljenimi in argumentiranimi potezami
navsezadnje povezati različne stopnje prometa in rabe prostora. Z
rešitvijo urbanističnih potez se lahko začne z umeščanjem samega
objekta vrtca in razvojem njegovega odnosa do okolice, ki naj bi
na koncu skupaj z okolico tvoril funkcionalno sintezo. Na ta način
želimo s segmentom regeneracije doseči začetek celotne rešitve
urbanistične problematike zapuščenih delov mesta Varaždin.

1.2 Nameni in cilji
Vrtec je načrtovan kot funkcionalno in bivalno okolje za približno
350 otrok, razdeljenih v 8 oddelkov 1. stopnje in 8 oddelkov 2.
stopnje. Oddelke je možno združevati v enotne prostore, ki jih
lahko uporabljajo vsi otroci iste starostne skupine, kar posledično
omogoča fleksibilno rabo in povezovanje med njimi. Spremljajoča
urbana zasnova, katere glavni del je vrtec, omogoča povezavo
glavnih prostorskih potez in tvori enoten prostor, namenjen interakciji
med različnimi starostnimi skupinami.

1.3 Predpostavke in omejitve
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Zaradi že omenjenih in vnaprej znanih težav lokacije lahko pri
snovanju urbanizma naletimo na nekatere omejitve glede prometne
rešitve in dostopov. Prav tako nam mešana tipologija lokacije že
vnaprej narekuje maksimalne gabarite s prostornino novonastalega
objekta.

1.4 Metodologija
Magistrsko delo je izdelano iz dveh delov, in sicer besedilnega in
grafičnega, ki skupaj tvorita razumljivo celoto. V besedilnem oziroma
teoretičnem delu naloge smo pregledali zgodovino predšolske
vzgoje na Hrvaškem in predstavili lokalne zgodovinske, geografske
in urbane kriterije, iz katerih izvira ideja regeneracije prostora. V
nadaljevanju smo na podlagi analiz obstoječega stanja lokacije
izdelali izhodišča za cilje in zasnovo novega vrtca ter njegove urbane
okolice. Nato sledi projektni del naloge, ki pomaga k celovitemu
razumevanju zasnove urbanizma in objekta s pomočjo grafičnih in
prostorskih prikazov.
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2.1 Zgodovina mesta Varaždin
Urbani razvoj Varaždina poteka že stoletja. Na tleh danes jasno
poudarjamo tri vidne prometne linije. To so ceste, katerih latinska,
zgodovinska imena pričajo o tem, da je Varaždin še vedno na
rimski cesti, ki je povezovala Petrijanec (Aqua Viva), (Aquae Iasae)
in Ludbreg (Iovija). Med temi cestami je stal v zgodnjem srednjem
veku okrajni kastrum*. Poleg tega je naselje, ki je leta 1209 prejelo
status kraljevega in prostega mesta.
V prvi polovici 13. stoletja je bila v središču mesta zgrajena cerkev
sv. Janeza Krstnika. Razširjena cesta do cerkve je prvi trg Varaždina.
Že v 15. stoletju je bil Varaždin zaščiten s palisadami in gabri. Na
trgu je zgrajena srednjeveška cerkev sv. Nikolaja. Predmestja so
oblikovana. V južnem predmestju je bila zgrajena cerkev sv. Vida.
Neposredna nevarnost pred Turki v 16. stoletju vpliva na urbani
razvoj mesta, s čimer se začneta preoblikovanje fevdalne utrdbe in
gradnja visokih glinenih nasipov, trdnjav in obzidja okrog celotnega
mesta. Nekdanja srednjeveška utrdba je bila spremenjena v
sodoben »Wasserburg«*. Obnovo so izvedli italijanski gradbeniki
s področja Como pod vodstvom Domenice del Aglia, glavnega
arhitekta slavonske meje. V mestnih zidovih se srednjeveške ulice
na ulici prilagajajo novim zgradbam. V 16. Stoletju začne trg ob
cerkvi sv. Janeza Krstnika izgubljati svoj pomen in prednost na
območju, na katerem je stal več kot 1523 rotovž.
Do konca turške nevarnosti v 17. stoletju je prišlo do precejšnjega
povečanja mestnega obzidja in predmestja. Obnavljali so se
obstoječi ali gradili novi individualni objekti in sklopi objektov v
baročnem slogu. Najpomembnejši posegi so bili baročna obnova
župnijske cerkve sv. Nikolaja in danes frančiškanske cerkve
sv. Janeza Krstnika, poleg katere se zgradi nov samostan. Kot
popolnoma nova in urbanistična posebnost sta v 17. stoletju
nastala jezuitski samostan in monumentalna cerkev Marijinega
vnebovzetja. V prvi polovici 18. stoletja so bili zgrajeni uršulinski
samostan, cerkev Kristusovega rojstva Jezusa, kapucinski
samostan in cerkev sv. Trojice v zahodnem predmestju. Zunaj
mestnega obzidja je bila zgrajena cerkev sv. Florjana. V mestu in
predmestju najdemo številne domove hrvaškega plemstva, med
njimi so palače Drašković in Keglević.
Leta 1776 je požar uničil velik del notranje trdnjave in pomembno
vplival na poznejšo gradnjo mesta. Podoba današnjega centra
Varaždina je nastala z obnovo obstoječih stavb po tej katastrofi.

Velika sprememba mestne podobe se oblikuje po letu 1807, ko
sta se začela rušenje mestne trdnjave in zakopavanje nekdanjega
jarka. Na novih ozemljih nastajajo pomembne zgodovinske stavbe,
vključno z monumentalno stavbo Varaždinskega gledališča,
postavljenega leta 1873. V samem središču mesta se je spremenil
značaj glavnega mestnega trga z gradnjo dveh zgodovinskih
zgradb, ki sta s svojimi velikimi množicami spremenili nekoliko
usklajen videz.
Obdobje secesije daje Varaždinu novo smer v gradbeništvu, v
začetku 20. stoletja se začne gradnje nove pošte.
V času druge svetovne vojne je ustvaril na našem območju
veliko župnijo Zagorje, z Varaždinom v vlogi središča. Po drugi
svetovni vojni se oblikuje nov red, in sicer socializem. Mnogi novi
ljudje vstopajo v mesto, zato se spremeni socialna struktura tega
območja. Gospodarstvo mesta se poleg obstoječih podjetij Varteks
in Svilan vedno bolj zanaša na nove oblike proizvodnje v tovarnah in
podjetjih, kot so lta, Kok, Kalnik ipd.
Nove naselbine nastajajo z gradnjo novih stavb. S širitvijo mesta
se razvija mestna in komunalna infrastruktura. V mestu so odprte
nove osnovne in srednje šole ter fakultete. Zgodovinsko jedro
je zaščiteno kot kulturni spomenik, razvijajo se kulturno življenje,
izobraževalne in socialne ustanove. Uvajata se samoupravljanje in
družbena lastnina.
Po Titovi smrti pride do kolapsa Jugoslavije. V tem procesu
in v domovinski vojni od leta 1990 do leta 1995 igra Varaždin
pomembno vlogo. Z ustanovitvijo hrvaške države postane Varaždin
sedež novoustanovljene občine.
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Nove naselbine nastajajo z gradnjo novih stavb. S širitvijo mesta
se razvija mestna in komunalna infrastruktura. V mestu so odprte
nove osnovne in srednje šole ter fakultete. Zgodovinsko jedro
je zaščiteno kot kulturni spomenik, razvijajo se kulturno življenje,
izobraževalne in socialne ustanove. Uvajata se samoupravljanje in
družbena lastnina.
Po Titovi smrti pride do kolapsa Jugoslavije. V tem procesu
in v domovinski vojni od leta 1990 do leta 1995 igra Varaždin
pomembno vlogo. Z ustanovitvijo hrvaške države postane Varaždin
sedež novoustanovljene občine. ( Slukan-Altić, 2009)
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3.1 Zgodovina vrtcev na Hrvaškem

3.2 Vrtec v arhitekturi

V sredini 19. stoletja je nastala industrijska družba, Evropa je
močna razvila proizvodnjo, ki je vplivala na vključitev velikega števila
žensk v gospodarstvo. Takrat je prišlo do nenadnega širjenja
institucionalnega vrtca (Mitrović, 1980, Engelbrecht, 1986; CERI /
OECD, 1988; Lascardies in Hinitz, 2000).
Zahteva po institucionalni predšolski vzgoji je bila sporočena kot
odgovor na velike spremembe, ki jih je imela družina v industrijski
družbi. Glede na to, da sta bila oba starša pogosto zaposlena
izven doma, je za čas njune službe nastala potreba po ustanovitvi
nekaterih novih ustanov za otroke (otroške zabave, zdravilišča itd.).
Take ustanove so ustanovili posamezniki ali posamezniki iz vrst
cerkve. Spremembe modernizacije so vplivale na takratno hrvaško
družbo v drugi polovici 19. stoletja in pripeljale do odprtja prvega
vrtca Otroška zabava (Zagreb, 1869). Novo pedagoško področje je
dobilo pozornost domačih pedagogov, ki začenjajo objavljati svoja
dela institucionalne predšolske vzgoje. Zaradi odprtja prvih vrtcev
se pojavi potreba po strokovnem usposabljanju osebja za delo v
njih. Osnovna šola Sk. Karkoli je v letih 1880/81 ob Učiteljski šoli
ss. Milosrdnica v Zagrebu začela z izobraževanjem vzgojiteljev. V
šolskem letu so sodelavci pridobili osnovne kompetence dela na
prvih otroških zabavah. Osnovno znanje so pridobili na področju
pedagogike, teorije otroške zabave, otroške psihologije, jezikovne
umetnosti in telesne vadbe. Njihova izobrazba se je končala
z izdajo potrdila zabave za zabavnega učitelja. S tem se tudi
začne strokovni razvoj predšolskih vzgojiteljev v predšolski vzgoji
in izobraževanju v naši državi. Od takrat dalje so se koncepti
strokovne izobrazbe vzgojitelja spremenili in se izboljšali v skladu
s spremembami družbenopolitičnega konteksta na eni strani in v
skladu z znanstvenimi dosežki v pedagogiki in psihologiji na drugi
strani (Mendeš, 2015).(Slaviček, 2018)

Arhitektura za otroke, predvsem arhitektura pedagoških ustanov,
kot so vrtci in šole, je večslojno vprašanje. Vrtci in šole so mesta,
kjer otroci prvič zapustijo družinski dom in se srečajo s pojavom
organizirane socializacije. Prehod iz doma v vrtec ali šolo pomeni tudi
prehod iz družinskega sveta v urejen in organiziran svet skupnosti.
Tako kot se spreminjajo družbeni odnosi na tem prehodu, se tudi
spreminja sam prostorski okvir. Otroci v vrtcih in šolah naletijo na
stavbe, ki se po obsegu in organizaciji razlikujejo od tistih, ki so
jih navajeni v družinskem domu. V tem smislu so šole in vrtci kraji
doživljanja “drugačne” arhitekture in nove prostorske izkušnje, ki
so tudi odraz družbene strukture. Arhitektura pedagoških zavodov
je prostor, v katerem so usklajeni interesi posameznika (otroka) in
skupnosti, prostorska organizacija pedagoških zavodov za najmlajše
pa je izjemna. Arhitekt se sooča z edinstvenimi zahtevami empatije,
senzibilnosti in celo določene opustitve avtorjeve samovšečnosti.
V večji meri kot pri mnogih drugih oblikovnih nalogah mora biti
uporabnik v središču razmišljanja. Poleg tega prostorski standardi
in kakovost teh gradenj jasno odražajo splošno stopnjo razvoja
vsake skupnosti. Po drugi strani obstajajo situacije, ko se prostori
za varstvo otrok uredijo spontano, organsko, tako da se prilagodijo
netipičnim razmeram in premagujejo omejitve. Takšne situacije
so še posebej poučne pri razumevanju resničnih potreb otrok in
njihovega doživljanja prostora.

3.2 Vloga vrtcev
Kaj je resnična vloga izobraževalnih ustanov za najmlajše otroke?
Koliko na otroke vpliva okolje, v katerem odraščajo, ko ne znajo
govoriti? Številne raziskave opozarjajo na pomen razvoja otroka
v zgodnji mladosti, zlasti v prvih letih življenja. Psihološki razvoj
človeka se do 3. leta življenja zaključi za 85 % otrok, medtem ko
se razvoj miselnih spretnosti in sposobnosti učenja do konca 4.
leta zaključi za 60 % otrok. Večina sposobnosti, zlasti kognitivnih,
se razvije do 6. leta starosti. V tem obdobju se otrok največ nauči
iz svojega okolja.
Gradnja objektov za najmlajše ni pomembna le z vidika števila jaslic
in vrtcev, ki so zgrajeni tako, da minimalno zadostijo obstoječim
potrebam, ampak tudi za to, da bodo otroci odraščali in pridobivali
znanje iz prve roke v premišljenih in prilagojenih prostorih. Ker ni
sistematičnega načrtovanja in oblikovanja prostora za otrokov
razvoj in igro, se kljub temu pojavijo potrebne enote, običajno v
obliki samo prilagojenih vzorcev, izven sistema in brez nadzora.
Pomanjkanje prostora za najmlajše v Varaždinu je le en primer.
Od celotnega števila vrtcev v Varaždinu jih je le polovica v urbanih
območjih, predvidenih v ta namen, drugi zasebni vrtci pa so v
pritličjih zasebnih hiš, stanovanj ali v nastajajočih naseljih. Glede na
razpoložljive prostorske vire so ljudje prisiljeni iskati kompromisne
rešitve. Premajhni prostorski viri in zanemarjanje javnih struktur niso
ovira za življenjske procese pri realizaciji prostora, potrebnega za
vzgojo otrok. Na novo ustanovljeni jasli in vrtci so nižji kot običajno
in redko so videti kot popolni obrati.
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4.1 Makro analiza

Slika 4.1. Ortofoto makro območja (lastni vir)

Varaždin leži na 16° 20’ 33” vzhodne zemljepisne širine in 46° 18’ 29”
severne zemljepisne dolžine. Razvil se je na obrobju panonskega
nižavja alpskega sistema.
Njegova nadmorska višina se giblje med 169 in 173 m. Mesto
leži na severozahodu Hrvaške, ob reki Dravi, v rodovitni aluvialni
ravnini, ki se spušča proti reki Dravi v smeri od jugozahoda proti
everovzhodu. Proti jugu se ravnica rahlo dviguje proti Halozam in
Varaždinsko-toplički gori.
Mesto je na zelo pomembnem geografskem območju in se
upravičeno imenuje »severozahodna vrata Hrvaške«. Tam je še
vedno premalo izkoriščen »hrvaški koridor« Budimpešta–Zagreb–
Reka s cestami, ki so ločene od vzhodnih alpskih poti in se vežejo
na pomembne evropske transverzale.
Mesto Varaždin je središče Varaždinske županije, ki severnozahodno meji na Slovenijo, na severu na Međimursko županijo,
vzhodno na Koprivničko-Križevačko županijo, na jugu se dotika
dela Zagrebške županije, jugovzhodno pa Krapinsko-zagorske
županije. Odlična prometna lega je velika prednost Varaždina, ki je
od Zagreba oddaljen 80 km, od Gradca (Avstrija) 140 km, Ljubljane
(Slovenija) 180 km, glavnega hrvaškega pristanišča Reke 250 km,
Budimpešte (Madžarska), Trsta (glavno italijansko pristanišče) 280
km in Dunaja (Avstrija) 330 km. S 46.946 prebivalci je Varaždin 11.
največje mesto na Hrvaškem. (Slukan-Altić, 2009)
Izbrana lokacija leži v središču mesta in je kot taka zelo primerna
za povečanje gravitacije potencialnih uporabnikov, tako v mestnem
smislu kot v smislu izkoriščanja funkcije novonastalega objekta
družbenega namena – novega vrtca. Nedaleč od izbrane lokacije
je nekoč glavna “prometna” ulica mesta, ki je razdelila mesto od
vzhoda proti zahodu, kar omogoča veliko mobilnost – motorizirani
in peš promet. Z razbremenitvijo te ceste v obliki različnih prometnih
obvoznic se je odprla možnost umirjanja razmer v tistem delu mesta
in sprememba namembnosti nekaterih obstoječih parcel v parcele
s socialno namembnostjo. Tako je potencialna lokacija idealna za
mestni vrtec s spremljajočim parkom.

Slika 4.2. Območje obdelave (lastni vir)

Slika 4.3. Osončenost (lastni vir)
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4.2 Mikro analiza
Izbrana lokacija vključuje parcele 1016/2, 963, 960, 957, 954/2
in delno parcelo 954/6, na kateri se razprostira dom za starejše
občane Varaždin z depandanso, in parcelo 1017/1, na kateri stoji
V. osnovna šola Varaždin. Vse zgoraj naštete parcele so socialnega
pomena in so obkrožene izključno s stanovanjskim območjem, v
katerem prevladuje tipologija nižjih enodružinskih domov, nadstropij
do P + 2.
Lokacija je v trenutnem stanju, kot je razvidno iz orto fotografije,
prekrita z zelenimi travniki in drevesi, brez navideznega smisla ali
načrta, zato se taka zdi zelo neorganizirana. V osnovi ima površina
veliko možnosti za revitalizacijo. Na vseh straneh je bila postavljena
nenačrtovana zelena pregrada, vendar ta precej poslabša kakovost
te parcele.

DOM ZA OSTARELE

NAKUPOVALNI CENTER

V. OŠ VARAŽDIN

Z vidika prometa kot tudi urbano oziroma prostorsko lahko vidimo,
da je lokacija obdana z maso z vseh strani in da je popolnoma
odrezana od prometnic. Glede na naš namen je to zelo hvaležna,
a zaradi prometnih povezav, ki jih želimo vzpostaviti s središčem
področja hkrati zelo zahtevana situacija. Ožje in širše območje
je razmeroma tiho in dovzetno za gradnjo objekta socialne
namembnosti.

Slika 4.4: Aksonometrijski prikaz rabe (lastni vir)

Z analizo trenutnega stanja smo dobili vpogled v izredni prostorski
potencial lokacije in spoznali, da je poleg samega objekta treba
oživiti in razrešiti tudi urbano formo, ki se odziva na okoliške razmere.

Slika 4.5: Aksonometrijski prikaz zelenih površin (lastni vir)

Slika 4.6: Aksonometrijski prikaz prometa (lastni vir)
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Slika 4.6: Ortofoto mikro območja (lastni vir)

11

Slika 4.8: Pogled 1 (lastni vir)

Slika 4.9: Pogled 2 (lastni vir)

Slika 4.10: Pogled 3 (lastni vir)

Slika 4.11: Pogled 4 (lastni vir)

Slika 4.12: Pogled 5 (lastni vir)

Slika 4.13: Pogled 6 (lastni vir)

Slika 4.14: Pogled 7 (lastni vir)

Slika 4.15: Pogled 8 (lastni vir)

Slika 4.16: Pogled 9 (lastni vir)

Slika 4.17: Pogled 10 (lastni vir)

Slika 4.17: Pogled 11 (lastni vir)

Slika 4.19: Pogled 12 (lastni vir)

Slika 4.20: Pogled 13 (lastni vir)
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5 - KONCEPT
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5.1 Zasnova urbanizma
5.1.1 Umestitev objekta v okolico
Nov vrtec v Varaždinu smo postavili tako, da se odziva na nekatere
vnaprej določene prostorske in gradbene linije obstoječih stavb,
ki ga obdajajo, in tako tvori glavne osi, ki jih bomo v prihodnosti
uporabljali za gibanje skozi novo ustvarjeni urbani prostor. Objekt
je glede na okoliške objekte nameščen bolj centralno, kar nam
omogoča ustvariti različne kotičke, mešane uporabe, ki spremljajo
program novonastalih in obstoječih objektov.

5.1.2 Osi

Slika 5.1: Aksonometrijski prikaz osi (lastni vir)

Glavne osi nastajajočega urbanizma sledijo konturam objekta in
so podvržene hierarhiji glede na prostore, ki jih povezujejo. Tako
imamo dve glavni poti, na kateri se nizajo druge, stranske poti, ki
vodijo skozi zelenje in urejene površine, namenjene tako mlajšim
kot starejšim generacijam. Dve glavni osi povezujeta sever in jug ter
vzhod z zahodom parcele oziroma nadaljevanjem mesta.

5.1.3 Cona
Z razdelitvijo dobimo naslednje “osnovne” cone: odprta zelena
površina na jugu, ki odpira sprednji del stavbe uporabnikom,
se razprostira vzdolž celotne osi vzhod–zahod in povezuje prej
nepovezan prostor, ter manjše zelene površine z igrišči ali območja,
namenjena starejšemu prebivalstvu sosednjega doma za ostarele.

5.1.4 Poti
Poti, ki hkrati povezujejo in ločujejo cone, so kljub precej ravnim
črtam urejene tako, da se zdijo zanimive zaradi loma in ritmičnega
odpiranja proti zelenju in na novo ustvarjenemu objektu. Poti se s
posledično dinamiko v prostoru zlijejo z zeleno okolico na površini
tako, da se tlakovci zavijejo v zeleno prevleko oziroma travo in s
klopmi ustvarijo popoln prostor za počitek in pogovor.

Slika 5.2: Aksonometrijski prikaz prometa (lastni vir)

5.1.5 Promet
Avtomobilski promet je rešen zelo elegantno, z minimalnimi
posegi v prostor, ki je namenjen družabnim dejavnostim in kot tak
skoraj neopazen. Pri ureditvi prometa je bil upoštevan koncept
“deljenega prostora”, v katerem so pešci in avtomobili enakovredni
soudeleženci v prometu. Zato je cesta, ki vodi do cone “drop off”,
skoraj zravnana s tlakovanjem in drugimi potmi. Zaradi dvojnega
krožišča, ki omogoča hitrejšo razbremenitev ceste in minimalne
frekvence prometa čez preostali čas dneva, lahko avtomobilom
namenjeno površino po potrebi uporabljamo v druge namene.

5.1.6 Zelene površine
Velika večina obdelane površine tvorijo izključno urejene zelene
površine, ki se vrežejo v samo tkanino stavbe z bogatim repertoarjem
avtohtonih listavcev in zimzelenih dreves ter ustvarjajo zeleno oazo
v gosto grajenem okolju.

Slika 5.3: Aksonometrijski prikaz zelenih površin (lastni vir)
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5.2 Zasnova objekta
5.2.1 Usmeritev zasnove

5.2.5 Funkcionalna zasnova

Novi vrtec Varaždin sledi tipološko in programsko - ideji krožnega
in linijskega gibanja, kjer se enakovredno prepletajo vsi programi
ter srečajo vsi uporabniki vrtca. Objekt je ne glede na obsežen
program 16-oddelčnega vrtca zasnovan precej nizko in razgibano,
z pomembnimi orientirji v prostoru, in sicer z dvema steklenima
atrijema, zunanjim dvoriščem oziroma atrijem ter rampo, ki nas
popelje skozi celoten objekt. Ti orientirji omogočajo lažjo orientacijo
znotraj prostora vrtca. Ortogonalni moduli igralnih sklopov so
prekinjeni in povezani s pomičnimi stenami, ki omogočajo integracijo
skupin znotraj novonastalega prostora in so neposredno povezani
z zunanjostjo in novonastalo okoliško urbano zasnovo.

Pedagoški prostori
Pedagoški prostori vrtca so razdeljeni na dva dela, vsake po
določenih starostnih skupinah, med seboj so povezani z notranjim
dvoriščem, namenjenim za interakcijo in igro. Same igralne sklope
lahko po potrebi delimo ali združujemo in s tem omogočamo večjo
fleksibilnost rabe prostora. Smer gibanja prostorov je zaradi boljše
izrabe svetlobe vzhod–zahod, pač odvisno od potreb.
Administrativni prostori
Prostori za administracijo so v glavnem porazdeljeni po južno–
vzhodno ter manjši del po jugo–zahodni strani objekta. So hitro
dostopni vsem uporabnikom, ne glede na smer vhoda, in so na
primerni lokaciji za dober nadzor nad celotnim objektom.

5.2.2 Projekt
Projektni program magistrskega dela izhaja iz trenutnih potreb mesta
Varaždin po dodatnih socialnih oziroma pedagoških dejavnostih,
ki bi se izvajali znotraj novonastalega objekta. Volumen vrtca se
projektira kot konstanten rast skozi otroška obdobja in je prav tako
nakazan z uporabo različnih materialov ter navidezno razgibanega
urbanega odtisa.

Slika 5.7: Aksonometrijski prikaz funkcionalne zasnove (lastni vir)

5.2.3 Programska zasnova
Za potrebe vrtca smo pri delu poskušali uporabiti vsaj priporočene
minimalne zahteve za projektiranje objekta takšne namembnosti,
čeprav smo, kot je to razvidno iz načrtov, omogočili otrokom
dodatne površine za igro in razvoj. V pritličje smo postavili tri
med seboj odvisne sklope, in sicer: pedagoški del, namenjen
otrokom, skupni, večnamenski, osrednji prostor in gospodarski del
s tehničnimi prostori. Nadstropje je razdeljeno na dva sklopa, in
sicer na pedagoški del in prostor, ki je namenjen upravi vrtca. Oba
dela sta med seboj povezana s komunikacijskim delom objekta.
Streha v sintezi z rampo objekta je tokrat uporabljena kot sestavni
del oziroma dodatna površina za igro otrok, s čimer poleg vertikalne
povezave z okolico služi še kot prostor za igro in druženje.

Slika 5.4: Aksonometrijski prikaz konstrukcije (lastni vir)

Gospodarski prostori
Dostavne prostore s kuhinjo in komplementarnimi prostori smo
umestili na programsko ločeni severni, a še zmeraj pretočen del
objekta.
Družabni prostori vrtca
Skupni prostori, namenjeni za druženje, so umeščeni med pedagoški
in administrativni del in se odpirajo proti notranjemu dvorišču za
različne oblike manifestacij in druženj. S takim prepletom različnih
delov objekta dobimo dobro izkoriščen prostor, ki je enakovredno
dostopen in namenjen vsem uporabnikom.

5.2.6 Varaždin, tekstilno mesto
Varaždin, znan po svoji baročni dediščini, že dolgo poznamo po
tekstilni proizvodnji oziroma kot tekstilno mesto. Visokokakovostno
svileno perilo, bombaž in volnene tkanine se že stoletja izdelujejo v
Varaždinu. Zanimivo je dejstvo, da Varaždin od prvotne tovarne do
sodobne proizvodnje ohranja tisto, v čem je boljši od drugih. Zato
se današnje pogonsko hrvaško mesto imenuje zibelka hrvaške
tekstilne industrije.

5.2.7 Fasada in materiali
5.2.4 Konstrukcija
Vrtec je zasnovan na principu dveh konstrukcijskih sistemov, in sicer
skeletnega in masivnega, ki sta ne glede na etažnost medsebojno
trdno povezana. Oba sistema temeljita na tehnologiji armiranega
betona, saj nam ta omogoča največ fleksibilnosti in hkrati trdnosti.
Temeljna plošča, tako kot medetažna plošča in strešna plošča, je
zasnovana iz masivnega konstrukcijskega sistema iz armiranega
betona.

Slika 5.6: Aksonometrijski prikaz rabe volumna (lastni vir)
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Fasada je odraz dualnosti in igre mesta, saj je sestavljena iz
dveh delov, ločenih po horizontalni liniji etaž. Zgornji del nakazuje
industrijsko zgodovino mesta in je izdelan iz elastičnega tekstila
bele barve, s čimer so nakazane poligonalnosti, ustvarjajoč ritem
in lahkotnost. Spodnji del je popolnoma prekrit z lesenimi lamelami,
ki so frontalno naravne, z podlago različnih, živih barv, ki ustvarjajo
vzdušje igre in nasprotujejo resnosti ustaljenega ritma. Dualnost
fasade se v najboljši luči lahko doživi le, ko se gibljemo skozi
prostor. Takrat se fasada »veseli« z nami, ko se ustavimo, postane
resnejša. Notranji del objekta ima bolj umirjeno različico fasade, in
sicer v naravnem lesu, ki se stopi z mehkobo zelenja.
Od materialov smo uporabili še steklo pri odprtinah, les pri oknih,
armirani beton za konstrukcijo in epoksi smolo pri obdelavi tal.

Slika 5.7: Aksonometrijski prikaz fasadnega sistema (lastni vir)
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8 - PROSTORSKI PRIKAZI
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9 - SKLEP
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9.1 Sklep
Z magistrskim delom smo odgovorili na potrebe trenutno degradirane
lokacije v obliki urbanistične ureditve in povezave okoliških funkcij
z novonastalim objektom Novega vrtca v Varaždinu. Rešitev
predstavlja na programski in funkcijski ravni dobro premišljen urbani
poseg v prostor, ki ga je možno urediti in s tem sprožiti celotno
obnovo degradiranih območij v mestu.
Takšne strukture imenujemo gradniki mesta. Te niso le pasivni skladi
stavb, ki skupaj sestavljajo naselje, ampak ustvarjajo novo kakovost,
postanejo mejniki in simboli skupnosti ter ustvarijo identiteto.
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