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mednarodni natečaj 2000 // 1. mesto
  kraj // Ljubljana, Slovenija 

naročnik // Mestna občina Ljubljana

tlorisna površina //  11.400 m²
olimpijski bazen 50 x 25m, trening bazen 25 x 12,5m, tribune 

dvorane za športe z žogo, gimnastiko, borilne športe, fitnes in aerobiko
muzej Stanka Bloudka
konferenčne dvorane 

 parkirna hiša



Tivoli je največji park v Ljubljani in sega do samega mestnega 
središča. V severno-vzhodnem vogalu parka ob križišču Celovške 
in Tivolske ceste leži kopališče iz 20ih let prejšnjega stoletja – Ilirija. 
Zaradi zastarelosti je razširitev in modernizacija kopališča kontro-
verzna tema vse od 90ih let. 

LORENZATELIERS arhitekti so v letu 2000/2001 zmagali na medn-
arodnem natečaju z idejo »dviga zelenice« in umestitve športnega 
programa pod njo; 50 metrski tekmovalni bazen s sončno teraso, 
športnimi dvoranami, fitnes centrom in parkirno hišo.

POVZETEK POVRŠIN NOVOPREDVIDENEGA PROJEKTA:
(okvirna ocena)

Območje obdelave 24.000 m2

Obstoječa stavba 400 m2

11.400 m2Plavalni center 7.500 m2

Športne dvorane 3.500 m2

Parkirna mesta 300-400 pm

zmagovalna rešitev mednarodnega natečaja 2000/2001 



prikaz študije umestitve programa                 pritličje                nadstropje



LORENZATELIERS - mednarodno delujoči avstrijski arhitekturni 
studio za urbanizem, arhitekturo in oblikovanje. Ukvarjajo se z 
zazidalnimi načrti, razvojem projektov in načrtovanjem zgradb v 
vseh projektnih fazah. Njihovo delo temelji na etičnih standardih, 
humanističnem pogledu na svet in vseobsegajoči odgovornosti.

Vsestranska mednarodna ekipa daje največji pomen izpolnitvi 
svoje naloge do popolnosti. Njihovo vodilo je spoštljivo interdisci-
plinarno sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki. 
Njihov cilj, med drugim: doseganje dolgotrajne kakovosti in 
brezčasne arhitekture. 

Prednost ne prevzema »slog«, temveč iskanje optimalne rešitve 
za kompleksne izzive na neproduktivnih lokacijah. Kompetentno 
spremljanje gradbe in nadzor zagotavljata nepogrešljivo dopol-
nilo strokovnemu načrtovanju. Za mednarodne projekte so na 
voljo lokalni partnerji neprekosljivega položaja.

LORENZATELIERS je ustanovil Peter Lorenz leta 1980 v Innsbrucku. 
Od leta 1991 ima sedež na Dunaju. Nova podružnico so odprli 
v Trstu v Italiji letos. Arhitektka Giulia Decorti je partner od leta 
2014.

“Naše arhitekturno delo spremlja globoko in prodorno iskanje 
smisla za naša dejanja in pravilne, t.j. veljavne rešitve za naloge, 
ki so nam zaupane.”

www.lorenzateliers.at

Podjetje Elea iC d.o.o. sodi med največje ponudnike interdisci-
plinarnih intelektualnih storitev v Sloveniji. Nabor storitev sega od 
projektiranja konstrukcij, predorov in nizkih gradenj, prek arhitek-
ture, rekonstrukcij, inženiringa, projektnega vodenja in ekologije. 
Z več kot osemdesetimi visoko usposobljenimi strokovnjaki svojim 
naročnikom uspešno nudimo storitve, ki so natančno prilagojene 
njihovim individualnim potrebam, od projektov na ključ do kom-
pleksnih storitvenih verig. 

Od svojega nastanka leta 1991 je podjetje Elea postalo eno na-
jvečjih zasebnih inženirskih in svetovalnih podjetij v Sloveniji. Da bi 
lažje dostopali do mednarodnih trgov, smo se leta 2002 pridružili in-
terdisciplinarni konzultantski skupini iC Group in tako postali Elea iC. 
Šlo je za pomemben korak za obe strani, saj je avstrijska skupina iC 
s tem dobila svoje prve neavstrijske solastnike, mi pa prve neslov-
enske. Skupaj nastopamo kot nenehno rastoča mednarodna 
skupina »interdisciplinarnih konzultantov«. Z združenjem smo vza-
jemno razširili obseg naše ponudbe, ki vodi do interdisciplinarnega 
sodelovanja brez geografskih in tehničnih meja. Verjamemo, da je 
to cilj, ki ga je vredno zastopati pod skupno zastavo.

Kljub nenehni rasti Elea ohranja vzdušje zagnanosti in učinkovitos-
ti. Zasluga za to gre strokovnosti in zanesljivosti vseh zaposlenih, ki 
vidijo podjetje kot lojalnega zaposlovalca s socialnim čutom. Elea 
stoji za svojimi ljudmi, ti pa ji vračajo svojo pripadnostjo. Seveda pa 
vsem eleatom predstavlja Elea tudi način življenja.

www.elea.si
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