ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“НОВИ САД
Нови Сад, Његошева 22
ТЕМА:
Идејно решење пејзажног уређења дворишта и омотача објекта Гимназије «Светозар
Марковић» у Новом Саду, Његошева 22. у циљу побољшања услова рада и
оплемењивања простора - боравишног, радног, спортског, сценског, обезбеђења
евакуационих линија и побољшања енергетске ефикасности објекта.
ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Потребно је пројектовати:
- пејзажно решење дворишта Гимназије „Светозар Марковић“
- озелењавање равног крова изнад сале за физичко
- вертикално озелењавање оградних зидова дворишта Гимназије
Двориште гимназије се састоји из два дела. Предњи и задњи део дворишта. Предњи део
дворишта је окружен зградом Гимназије, означен је бројем 1 на цртежу, поред окупљања за
време одмора, служи и као простор за сценске догађаје и ликовне радионице. Задњи део
дворишта је означен бројем 2 на цртежу, на њему се налази спортски терен, који се такође
повремено користи као простор за сценска дешавања. Функција оба дворишта треба да се
задржи у идејном решењу.
Изнад сале за физичко налази се раван кров са светларницима, који је потребно озеленити и
оплеменити. Због стања конструкције, може се употребити као екстезиван зелени кров.
Поред озелењавања, потребно је предвидети и простор за учионицу на отвореном за 30
ученика на равном крову и простор за евакуацију у случају потребе.
Двориште Гимназије је делимично окружено фасадом објекта, која је под заштитом државе и
на којој није могуће вршити интервенције. Остатак ограђивања је тема конкурсног задатка.
Потребно је вертикално озеленити ограду Гимназије, и поставити «зелени» зид испред
фасада објеката који су на граници са задатом парцелом. Користии вишегодишње биљке.
Пројектовано решење треба да задовољава радне и боравишне услове са безбедносног и
хигијенско-здравственог становишта, при томе као најутицајније факторе узети у обзир
положај, оријентацију, осветљење, проветравање и заштиту од буке. Посебно ће се ценити
маштовитост у организацији простора. Решење постићи на оригиналан начин, уз
размишљање о могућим решењима проблема извођења наставе, уз оптималну уштеду
простора.
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