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Predstavljen Sportsko – poslovni kompleks Lora

Zajednički projekt tvrtki Konstruktor-inženjering, Institut građevinarstva Hrvatske i Dalekovod, predstavili su gradonačelnik
grada Splita Ivan Kuret, član Uprave zajedničke tvrtke Konzorcija „Sportski grad TPN“ Vice Dodig, glavni projektant IGH Dražen
Pejković i arhitekt Saša Begović iz arhitektonskog studija 3LHD

SPLIT Sportsko – poslovni kompleks „Lora“, u sklopu kojeg se gradi multifunkcionalna sportska dvorana za potrebe održavanja Svjetskog
rukometnog prvenstva 2009. godine, danas je po prvi puta predstavljen splitskoj i hrvatskoj javnosti, stoji u zajedničkom priopćenju tvrtki
uključenih u projekt. Zajednički projekt tvrtki Konstruktor-inženjering, Institut građevinarstva Hrvatske i Dalekovod, predstavili su
gradonačelnik grada Splita Ivan Kuret, član Uprave zajedničke tvrtke Konzorcija „Sportski grad TPN“ Vice Dodig, glavni projektant IGH
Dražen Pejković i arhitekt Saša Begović iz arhitektonskog studija 3LHD. Sportsko-poslovni kompleks „Lora“, smješten na dijelu prostora
vojnog kompleksa „Lora“ i splitskog brodogradilišta, sadržavat će veliku sportsku dvoranu površine 27.000 metara četvornih, komercijalni
prostor od ukupno 35.000 metara četvornih, garažni prostor od 46.000 metara četvornih i poslovni toranj od 28.000 metara četvornih.
Središnji dio kompleksa upravo je multifunkcionalna sportska dvorana kapaciteta 12.000 sjedećih mjesta koja će se, osim za sportske
priredbe, koristiti i za brojna kulturna, zabavna i poslovna događanja. Prema modelu javno-privatnog partnerstva, Tvrtka Sportski grad
TPN obvezala se, uz preuzimanje svih rizika, financirati, izgraditi i narednih 30 godina upravljati i održavati kompleks koji će građanima
Splita donijeti nova radna mjesta, sportske i kulturne sadržaje. Projekt se izvodi prema idejnom rješenju studija 3LHD koji je pobijedio na
pozivnom natječaju i zbog realizacije projekta otvorio novi ured u Splitu. Vice Dodig, direktor tvrtke Sportski grad TPN sa zadovoljstvom se
osvrnuo na netom započete radove na 140 milijuna eura vrijednom kompleksu koji će biti dovršen u dvije etape; sportski dio do 30.
prosinca 2008. a komercijalni dio kompleksa do prosinca 2010. godine. Predstavnici Grada, Konzorcija i arhitekata zajednički su potvrdili
kako će dvorana biti dovršena u zadanom roku. Gradonačelnik Ivan Kuret istaknuo je ovaj projekt kao jedno od najvećih kapitalnih
ulaganja u grad Split nakon Mediteranskih igara prije gotovo 30 godina. Dodao je kako će izgradnja nove višenamjenske dvorane
zasigurno omogućiti Splitu da se svrsta uz bok europskih gradova sa snažnom sportskom infrastrukturom, navodi se u priopćenju. 
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