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1. IZHODIŠČA

Kot glavne cilje oblikovanja nove sodne stavbe v Ljubljani smo si zastavili:

Jasna, značilna in prepoznavna podoba objekta – Ena ključnih nalog oblikovanja nove
sodne palače je oblikovanje jasne, značilne in prepoznavne podobe objekta. Velika kvalite-
ta, ki jo imajo dobro načrtovane javne zgradbe v vseh časovnih obdobjih je prepoznavna
ikonografska podoba. Za razliko od poslovnih objektov, ki so bili v zazidalnem načrtu predv-
ideni na tem mestu, mora sodišče predstavljati določen poudarek v urbanističnem tkivu
mesta. Jasna ikonografska podoba objekta je tako pomemben cilj oblikovanja objekta. 

Oblikovanje primernega predprostora pred vhodom – Javni predprostor pred vhodom je
eden ključnih elementov sodne palače. Zaradi utesnjenosti parcele med prometno cesto in
železnico smo večji javni predprostor, pokrit trg,  predvideli v dvoetažni praznini, preboju
skozi objekt, ki se zgodi na višini 5m nad okoliškim terenom. Ta odprt zunanji prostor je tako
dvignjen nad vsakdanjim življenjem ulice  in železniške postaje ter daje obiskovalcu
primeren občutek ob vstopu v pomembno javno ustanovo.

Most – ureditev razpravnih dvoran visoko nad nivojem ulice – Ureditev vhodov, čakalnic in
osrednjih komunikacijskih hodnikov na nivoju ceste, kakor je bilo predvideno v natečajnih
podlogah, je po našem mnenju neprimerno, saj prometna cesta, proga hitre železnice in
osrednja železniška postaja predstavljajo preveč vsakdanje ozadje za delovanje ene osred-
njih mestnih in državnih institucij. Razpravne dvorane, ki predstavljajo osrednji element
delovanja sodišča, smo tako organizirali v višjih etažah objekta nad osrednjim pokritim
trgom, ki prebada objekt na nivoju 1. in 2. etaže. Del objekta v katerem so razpravne dvo-
rane, se kot most razteza nad pokritim trgom, s katerega sta urejena glavna vhoda v sodno
palačo. Tako most, kot simbolni prostor srečevanja in povezovanja, predstavlja prostor, kjer
se v sodišču srečajo nasprotne stranke in sodelujejo v procesih reševanja sporov.

Ločene poti strank in sodnikov – Pri oblikovanju komunikacij znotraj objekta smo uporabili
v določenem delu evropskih sodnih sistemov uporabljan sistem ločenih dostopov v
razpravne dvorane za stranke in sodnike. Poleg varnostnih razlogov, ki so pripeljali do
razvoja tega organizacijskega tipa, je sistem zelo primeren  tudi za delovanje rituala
vstopanja in izstopanja iz dvorane. Sodniki vstopajo v dvorane po ločenih hodnikih, ki so
speljani po zunanji strani osrednjega dela objekta. Na svoji poti do dvoran so tako vidni iz
zunanjosti s čimer dobi delovanje sodišča nekakšno javno transparentnost. 

Učinkovitost in fleksibilnost horizontalne organizacije programa – kompaktni volumen v
nasprotju s stolpičastim  volumnom omogoča učinkovito nivojsko horizontalno razporeditev
programa – razpravnih dvoran in pripadajočih internih delov posameznih oddelkov sodišč –
ki maksimalno skrajšuje poti sodnikov in ostalih zaposlenih do razpravnih dvoran. Hkrati
takšna zasnova ponuja fleksibilno tlorisno organizacijo, ki omogoča tudi lažjo spreminjanje
prostorske organizacije sodnega sistema v daljšem časovnem obdobju. 
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2. OBRAZLOŽITEV INTERPRETACIJE URBANISTIČNIH 
NATEČAJNIH POGOJEV 

Natečajni pogoji po naši strokovni oceni ne omogočajo izdelavo natečajnega elaborata
na način, da se postavljenim pogojem v celoti ugodi. Predpisani zunanji gabariti objekta
nove sodne stavbe, predvidena količina programa in primeren značaj, ki ga mora nuditi
eden najpomembnejših javnih objektov v mestu, se medsebojno izključujejo. 

Predpisani zunanji gabariti objekta so bistveno premajhni ter preveč togo definirani za
umestitev načrtovanega programa. Tudi naknadna, v odgovorih na vsebinska vprašanja
podana, sugestija o ureditvi programa sodišča v 1. kleti objekta ne rešuje tega zapleta.
Podajalec odgovora je spregledal, da je bila 1. klet že v osnovi namenjena programu
sodišča (arhivi), da je dodatna količina volumna še vedno premajhna za primerno ured-
itev sodne stavbe, prav tako pa je zelo vprašljiva primernost umestitve javnega dela
sodišča v kletno etažo objekta. 

Ključna pomanjkljivost natečajnih pogojev pa je odsotnost javnega predprostora pred
vhodom v objekt. Skladno z natečajnimi pogoji nikakor ni možno urediti pred vhodom
javne površine, ki bi bila vsaj približno primerna njegovemu pomenu in javnemu značaju.
Javni prostor pred vhodom predstavlja enega ključnih delov vsakega sodišča. Vsaka
rešitev nove sodne stavbe, ki na primerno oblikovanje javnega zunanjega predprostora
ne uspe najti ustreznega odgovora pa zgreši enega osnovnih ciljev oblikovanja nove
sodne palače.

Nerešljiva naloga zahteva od vseh natečajnih elaboratov večje ali manjše kršitve
natečajnih pogojev in tako vzpostavlja negotovo pravno stanje, kjer je jasno, da bo
moral vsak udeleženec natečaja kršiti nekatere pogoje natečaja, da bo dosegel cilje, ki
so v natečaju zastavljeni, ni pa vnaprej jasno, katere kršitve bo natečajna komisija štela
za izločilne in katere ne.

Kljub temu negotovemu pravnemu stanju smo se odločili sodelovati pri natečaju in bili
zaradi zgoraj navedenega prisiljeni odstopati od stroge interpretacije natečajnih pogojev.
V skladu z našo strokovno presojo smo interpretirali urbanistične pogoje natečaja na
način, da predlagana rešitev spoštuje obstoječi in načrtovani urbanistični kontekst, spoš-
tuje avtorsko idejo zasnove celotnega PCL in hkrati omogoča ureditev načrtovanega
programa v programu primerno javno zgradbo. 
Kot osnovno urbanistično idejo smo vzeli  zasnovo, ki je bila  predlagana za  ureditev
tega dela območja PCL v zmagoviti natečajni rešitvi za ureditev celotnega PCL. V tem
delu ureditvenega območja so bili načrtovani poudarjeno vzdolžni in ozki volumni z večji-
mi preboji odprtega javnega prostora v višjih etažah.

Ker so natečajni pogoji že v osnovi odstopali od veljavnih dimenzij objekta, kakor so bili
predvideni v zazidalnem načrtu (v nadaljevanju "ZN"), bo v vsakem primeru potrebno
izvesti spremembo zazidalnega načrta.



3. OPIS ZASNOVE 

3.1 Opis urbanistične zasnove nove sodne stavbe

Izbrana lokacija nove sodne stavbe je zelo specifična. Utesnjenost med prometno cesto in
železnico ter manjko odprtih javnih površin ob objektu predstavljajo precejšen zaplet, ki ga
mora oblikovanje nove sodne stavbe reševati. Po drugi strani pa lega v samem centru
mesta ob pomembnih peš poteh in bližina novega potniškega centra omogočajo odlično
dostopnost objekta, kar je za tako javno institucijo zelo pomembno.

Dimenzijsko objekt sledi načrtovani pozidavi PCL. Višina in širina osnovnega gabarita je
skladna z načrtovano gradnjo vzhodno od obravnavane parcele, dolžina objekta je omeje-
na skladno z ZN.

Ideja predlagane rešitve temelji na ureditvi velikega odprtega javnega prostora znotraj
volumna sodne palače. Velik javni predprostor objekta, ki ga ni mogoče urediti pred objek-
tom je tako prestavljen na nivo 1. nadstropja znotraj objekta. Dostop do tega pokritega
trga je urejen tako iz vzhodne kot zahoden smeri po dolgih rampah, kjer se hitrost poto-
vanja poveča z namestitvijo travelatorjev. Na ta način je ustvarjen nov velik trg, kar
poudarja javni značaj načrtovanega objekta. Nov trg je dvignjen nad nivo avtomobilskega
in železniškega prometa, kar dodatno poudarja drugačnost in pomen javne funkcije
sodišča v primerjavi z običajnimi poslovnimi objekti. Velikost trga in njegova lega na višini
delujeta primerno monumentalno. Dimenzijsko se odprtina v objektu prilagaja prebojem
poslovnega objekta v kareju na drugi strani Masarykove ceste. Na ta način se iz povezav,
ki potekajo znotraj tistega kareja odpirajo pogledi skozi načrtovani objekt sodišča na
Bežigrad in Kamniške Alpe.

Oba dostopa do pokritega trga tvorita dodatno peš povezavo vzdolž Masarykove ceste, ki
je zaradi travelatorjev bistveno hitrejša kot običajna pot po pločniku. Osrednji trg objekta
bodo tako poleg obiskovalcev sodišča uporabljali tudi ostali mimoidoči, ki jim bo ta nova
povezava predstavljala posebno atrakcijo in skrajšavo dolge poti ob Masarykovi cesti.
Tako s predlagano rešitvijo objekt mestu daje javne površine in ustvarja pešcem prijazne
povezave. 

Vhoda v objekt sodišča sta urejena iz pokritega trga. Vhoda sta tako vizualno povezana,
tvorita na nek način celoto in se nahajata na pravem mestu za vhod, to je na sredini
objekta.

Iztek podhoda pod železnico je speljan v manjši javni prostor pod objektom. Od tu podhod
zavije proti zahodu, kjer je izhod. Na tem mestu obrata so vhodi v trgovino in banko, ki se
nahajata v tem delu kletne etaže objekta.

Tematska pot skozi stavbo sodišča in njej pripadajoči trg predstavljata prepoznavno
kvaliteto javne stavbe v prostoru mesta in hkrati nadgrajujeta urbani prostor Masarykove
ulice v okvirih celovite urbanistične zamisli zazidalnega načrta za območja železniške
postaje. 

3.2 Opis arhitekturne in funkcionalne zasnove objekta

Osnovna ideja oblikovanja objekta nove sodne palače je ureditev velikega večnadstropne-
ga odprtega trga znotraj volumna objekta na višini 1. nadstropja od koder vstopajo obisko-
valci v objekt skozi dva glavna vhoda. Nad trgom so v "mostu" urejene razpravne dvorane.
Vzhodno in zahodno od tega osrednjega javnega dela objekta se nahaja interni del
sodišča. Pisarne zaposlenih se tako nahajajo v bližini in po možnosti na istem nivoju kot
razpravne dvorane, kjer zaposleni sodelujejo v procesih reševanja sporov.

POGLED NA PCL IZ SEVEROZAHODA

POGLED NA PCL IZ JUGA

POGLED NA PCL IZ SEVEROVZHODA



Javni del sodišča z dvoranami nad trgom in vpisniki pod nivojem trga so zasnovani tako,
da potekajo komunikacije obiskovalcev po sredini objekta. Po celotni višini mostu so v
prostor komunikacij speljani svetlobniki in odprtine v ploščah tako, da tvorijo svetel nar-
avno osvetljen in pregleden prostor. Most, kot simbolni prostor srečevanja in povezovanja
predstavlja prostor, kjer si v sodišču pridejo nasproti nasprotne stranke in sodelujejo v pro-
cesih odločanja.

Vpisniki posameznih sodišč se nahajajo v nivoju pritličja objekta, do njih se prav tako
dostopa preko obeh glavnih vhodov. 

Posamezna sodišča so v objektu ločena po nadstropjih. V zahodnem delu objekta se
nahajata okrajno in okrožno sodišče, ki sta daleč največji sodišči v sklopu nove stavbe.
Okrožno in državno tožilstvo, delovno in socialno sodišče ter upravno sodišče so orga-
nizirana v manjšem vzhodnem delu objekta. Načrtovana shema omogoča tudi morebitne
kasnejše spremembe v razporeditvi posameznih sodišč. Razpravne dvorane si lahko
določena sodišča tudi delijo, najlažje tiste ki se nahajajo na stiku dveh sodišč. Ker se
lahko organizacijska shema sodišč v prihodnosti še precej spreminja, je pomembno, da
enostavna osnovna shema omogoča fleksibilnost delitve prostorov glede na nepredvidljivo
bodočo organizacijo sodišč in uporabo objekta. 

Vrtec ima svoj vhod iz pritličja objekta in svoje dvigalo do nadstropja v katerem se nahaja.
V delu vrtca je predvideno tudi varstvo otrok, ki jih tu pustijo stranke, ki imajo v sodni
stavbi opravke in so prišle z otroci. Vhod za te stranke je iz notranjosti objekta in sicer
znotraj varovanega območja.

Poštna enota in trgovina sta locirani v kletni etaži objekta ob izhodu iz podhoda pod
železniškimi tiri. Vhoda v banko in pošto sta urejena iz javne površine, ki je urejena ob
podhodu.

Restavracija se nahaja v zahodnem delu 2. nadstropja. Ločena je na javni in interni del.
Zaradi lege na višini se skozi obodne stene odpirajo kvalitetni pogledi na jug in sever, vtis
je vsaj tako fascinanten kot na prostoru pokritega trga. Restavracija ima svoje servisne
poti, dostava se vrši na nivoju 1. kleti.

Uvozi v garaže objekta so speljani iz severne strani in sicer sta to 2 uvoza, ki peljeta do 1.
kleti v kateri so arhivi, privedba pripornikov in skritih prič ter uvoz v garaže, ki se nahajajo
v 2., 3. in 4. kleti objekta.

POGLED NA FASADO RAZPRAVNIH DVORAN POGLED NA TRG PRED VHODOMA BREZ MOSTA - DVORANPOGLED NA ZAČETEK RAMPE PROTI VHODOMA PREREZ MOSTA - RAZPRAVNIH DVORAN 



3.2.1 Notranje komunikacije

Objekt je v osnovi deljen na osrednji javni del in stranska interna dela sodišča. 
Stranke in njihovi pravni zastopniki vstopajo v objekt iz osrednjega pokritega trga na zahod-
nem vhodu za Okrajno in Okrožno sodišče ter na vzhodnem vhodu za ostala sodišča. Od tu
se po obeh glavnih jedrih spustijo nadstropje nižje v del, kjer so vpisniki in vložišča ali pa se
dvignejo na 3. in višja nadstropja, kjer se nahajajo razpravne dvorane. Poti obiskovalcev
sodišča so ločene od poti zaposlenih. Prav tako so ločena dvigala in stopnišča. Obiskovalci
tako v nobenem delu ne morejo dostopati do internih delov sodne stavbe v katerih se gibljejo
zaposleni.

Zaposleni lahko vstopajo v objekt na glavnih vhodih v sodišče, pretežno pa lahko uporabljajo
službene vhode, ki so urejeni iz kletnih etaž, kjer imajo urejena parkirišča. Dostop z avtom v
kletne etaže je omogočen zgolj zaposlenim. Interni deli sodišča so medsebojno povezani z
komunikacijami in dvigali do katerih obiskovalci nimajo dostopa.

Sodniki in zaposleno strokovno osebje, ki sodelujejo v razpravah imajo dostop do razpravnih
dvoran preko internih hodnikov, ki so v nivoju dvoran urejeni na severni in južni fasadi objekta
na "mostu". Na ta način se razen v razpravnih dvoranah ne srečujejo s strankami, kar
omogoča boljši potek rituala razprav, prav tako pa je taka organizacija smiselna zaradi varnos-
ti sodnikov.

Pripornike se privede na sodišče v vozilih do vstopnega mesta v 1. kleti ob vzhodnem
glavnem jedru objekta. Tu so v kleti celice za kratkotrajno pridržanje pripornikov. Pred obrav-
navo se pripornike z dvigalom odpelje v nadstropje v katerem bo potekal obravnava. Za čas
prevoza pripornika se sicer javno dvigalo preprogramira in izklopi za druge uporabnike. V nad-
stropju z razpravno dvorano v kateri bo obravnava počaka pripornik na vstop v dvorano v
ločeni čakalnici iz katere vstopa neposredno v dvorano. Na tak način so poti pripornikov v
celoti ločene od poti obiskovalcev in zaposlenih.

3.2.2 razpravne dvorane

Razpravne dvorane se nahajajo na "mostu" objekta, to je v prostoru nad pokritim vstopnim
trgom. Nameščene so obojestransko od osrednjega komunikacijskega prostora za stranke.
Različna velikost dvoran, ki se bolj ali manj zajedajo v osrednji prostor komunikacije daje temu
prostoru razgibanost in svojevrstno atraktivnost. Med dvoranami ostajajo na obodu objekta
določeni razmiki v katerih se nahajajo čakalnice za stranke. V dvorane vstopajo stranke iz
osrednjega hall-a, sodniki, senat in strojepiska pa vstopajo v dvorane na drugi strani in sicer iz
obodnih dostopnih hodnikov za zaposlene. 

Načrtovane dvorane ustrezajo razpisnim zahtevam glede velikosti in opreme. Delno so osvetl-
jene z umetno, skrbno nadzorovano osvetlitvijo, delno pa so osvetljene naravno s posredno
svetlobo, ki prodira v dvorano preko svetlobnih jaškov iz oboda objekta. Ta svetloba omogoča
nekakšen stik udeležencev razprave z zunanjim svetom, hkrati pa je ta naravna svetloba zelo
zadržana in diskretna. Uporaba naravne svetlobe daje prostorom prijetno dimenzijo hkrati pa
zmanjšuje porabo energije.

3.2.3 Interni del

Vzhodno in zahodno od osrednjega javnega dela objekta so interni deli sodne palače. Po
obodu vsake etaže so urejene pisarne zaposlenih, v osrednjem delu pa so prostori sejnih sob,
strojepisk, prostori za sodne zapisnikarje ter manjši pomožni prostori posameznih sodišč.
Interni deli posameznih sodišč so urejeni tako, da imajo zaposleni praviloma pisarne v istem
nadstropju kot so razpravne dvorane v katerih delujejo.

Interni del je oblikovan kar najbolj racionalno, vendar so posamezni povezovalni hodniki in
občasne razširitve nujne pri izrazito podolgovatem volumnu. Ti prostori poleg delno zastekl-
jenih prosojnih predelnih sten proti hodniku prinašajo potrebno minimalno naravno osvetlitev
za kvalitetno bivanje in delo v srednjem pasu stavbe.

SODIŠČE V GHENTU, TLORIS - ARHITEKT STEPHANE BELL
PRIMER LOČENIH KOMUNIKACIJ SODNIKOV IN OBISKOVALCEV



3.3 Podoba objekta in oblikovanje fasade

Ena ključnih nalog oblikovanja Nove sodne palače je oblikovanje jasne, značilne in pre-
poznavne podobe objekta. Velika kvaliteta, ki jo imajo dobro načrtovane javne zgradbe v
vseh časovnih obdobjih je prepoznavna ikonografska podoba. 

Zunanji gabariti objekta, kakor so bili podani v razpisnih pogojih, tega nikakor ne
omogočajo. Precej naključno in nekoliko nesrečno sestavljeni volumni bi morda
omogočali primeren videz anonimnega poslovnega objekta, nikakor pa ne ene osrednjih
institucij v mestu in državi.

Načrtovani objekt ima podobo velika temnega monolita z globoko zajedo javnega prosto-
ra. Prebadata ga osrednji prostor pokritega trga ter dostopni rampi, ki ta vhodni trg vpen-
jata v okoliški javni prostor. Osnovna fasada zaradi ponavljajočega vzorca obdelave in
svoje izjemne dimenzije deluje zelo kompaktno. Temni materiali dajejo objektu primerno
resnost in eleganco. Podobno, kot volumetrična zasnova objekta sledi pomenu javne
stavbe tudi oblikovanje fasadne opne, ki izraža določeno strogost in trdnost institucije.
Hkrati členjenost stavbne opne tako z globino, kot tudi ritmom zamaknjene mrežne kom-
pozicije vnaša določeno dinamiko.

Vzorec, ki spelje fasado okoli celotnega objekta je sestavljen iz horizontalnih elementov
med katere so v višini posameznega nadstropja vstavljena okna in polnila. Ker se okna in
polnila razporejena glede na program v notranjosti in so okna v osrednjem, javnem delu
veliko večja, se na fasadi objekta zgodi drobna igra nepravilnosti osnovnega rastra, ki
hkrati govori tudi o delovanju in strukturi stavbe.

Ozki horizontalni fasadni elementi segajo iz osnovne ravnine oken in polnil fasade in
dajejo fasadi primerno globino. Globina fasade poudarja javni značaj objekta.  Od nekdaj
je globina fasade govorila o kvaliteti in pomenu gradnje. Javne stavbe z globino obdelave
fasade govorijo tudi o komunikaciji z okoliškim prostorom. Odličen primer stavbe, ki s
podobno igro poudarjenih globokih fasadnih elementov, a z različno obdelavo v
posameznih poljih komunicira z okolico je stavba Plečnikove Vzajemne zavarovalnice v
neposredni soseščini načrtovane gradnje.

3.4 Izbor uporabljenih materialov

Horizontalni fasadni elementi so temno pigmentirani steklocementni elementi. Fasadna
polnila so narejena iz enako toniranih steklocementnih plošč. Okna so troslojna zaradi
hrupa, okenski okvirji so aluminijasti in sicer grafitne barve.

Strop in stene osrednjega trga in dostopnih ramp so obloženi z lesenimi lamelami, les je
kvaliteten les primeren za zunanjo uporabo. Iz enakega lesa je narejen tlak celotne javne
površine. Ograje odprtega javnega prostora in ograje na vseh oknih, ki se odpirajo so iz
kaljenega stekla.

3.4 Opis konstrukcijske zasnove objekta

V konstrukcijskem smislu lahko stavbo razdelimo na dva glavna dela; pisarniški in dvo-
ranski. Pisarniški del predstavlja zahodni in vzhodni del stavbe medtem ko je dvoranski
del v sredini. Stavba je pravokotne oblike, doložine 269 metrov, širine 22 metrov. Število
etaž je 9. Višina posamezne etaže je 3.5 metra. V srednjem delu sta prvi dve etaži
izpuščeni. Dožina zahodnega dela je 122 metrov, srednjega 95 metrov in vzhodnega 52
metra. Celoten objekt je podkleten s štirimi kletnimi etažami. 
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3.4.1 Dvoranski del - most

Konstrukcijska posebnost dvoranskega dela je v tem, da sta pritličje in prva etaža
izpuščeni. Tako je celoten dvoranski del v skupni dolžini 95 metrov zasnovan v konstruk-
cijskem smislu kot most. Višina mostu je enaka višini šestih etaž, 21 metrov. Most pred-
stavlja jeklena konstrukcija, izdelana iz konstrukcijskega jekla S355. 

Jekleni most
Jeklena konstrukcija je sestavljena iz dveh glavnih paličnih nosilcev, dolžine 95 metrov in
višine 21 metrov. Oba palična nosilca sta med seboj povezana z jeklenimi prečniki v vsaki
etaži. Na prečnikih je medetažna konstrukcija. 
Palični nosilec ime deset polij in je sestavljen iz zgornje in spodnje pasnice, vertikal in
diagonal. Glavni palični nosilec je izdelan iz votlih škatlastih varjenih profilov. Prečniki so
iz I profilov. Sovprežni nosilci - vzdolžniki so iz I profilov. 
Zgornji pas poteka v ravnini devete etaže, spodnji pas v ravnini tretje etaže. Vertikal je
enajst in potekajo zvezno od spodnjega do zgornjega pasu. V vsakem polju je po ena
diagonala, ki poteka zvezno od spodnjega do zgornjega pasu. Kjer zaradi dvoran
zveznost diagonal ni mogoča, se le te izpustijo in nadomestijo z jeklenim okvirom. 

Medetažna konstrukcija
Medetažna konstrukcija je sovprežna. Sestavlena je iz jeklenih sovprežni nosilcev -
vzdolžnikov in iz armirano betonske plošče. Sovprežni nosilci - vzdolžniki potekajo pra-
vokotno na prečnike glavnega paličnega nosilca in so na njih priključeni. Prečniki glavne-
ga paličnega nosilca so tudi sovprežni. Tako predstavljajo vzdolžniki in prečniki branasto
konstrukcijo, ki je preko čepov povezana z betonsko ploščo.

Oporniki mostu
Opornik mostu predstavla robni pas zahodnega in vzhodnega dela objekta. Celotna
obtežba mostu se v vsaki etaži prenaša v temeljna tla preko armirano betonskega skele-
ta, ojačanega z armirano betonskimi stenami. Zagotovljena je zveznost slopov in sten do
temeljnih tal preko vseh petih kletnih etaž.

3.4.2 Pisarniški - vzhodni in zahodni del 

Pisarniški del se izvede kot armirano betonski prostorki okvir - skelet. V zahodnem delu
sta za vertikalno komunikacijo dva armirano betonska jedra, v vzhodnem je jedro eno.
Medetažna konstrukcija je narejena iz monolitne betonske plošče.

3.4.3 Kletne etaže in temeljenje 
Vse kletne etaže so izdelane iz armirano betonskih sten po obodu in iz stebrov v

garažnem delu. Medetažna konstrukcija je gobasta betonska plošča. Proti temeljnim tlem
se izvede temeljna plošča. Za prenos obtežbe mostu v temeljna tla se izdelajo posebni
temelji, ki so dilatirani od temeljne plošče.

3.6 Strojne instalacije

3.6.1 prezračevanje
Vsi prostori razpravnih dvoran, sejnih sob, posvetovalnic in govorilnic in sanitarnih pros-
torov so umetno prezračevani. Pisarne se prezračujejo naravno, delno pa se priprava
svežega zraka tudi v pisarnah regulira s centralnim sistemom. Osrednji večnadstropni
prostor komunikacije v "mostu" objekta ima na strehi svetlobnike, ki se poleti odprejo in
se tako preko njih spušča segreti zrak iz objekta. V tem osrednjem hall-u je nameščen
sistem za vračanje segretega zraka v nižje etaže, ki se vklaplja pozimi in na ta način se z
bistveno manj energije nadzoruje klimo v tem prostoru.  

3.6.2 ogrevanje in hlajenje
V kleti objekta sta predvideni toplotna postaja in hladilna strojnica. Od tu se bo objekt
oskrboval s potrebno energijo za ogrevanje, hlajenje in oskrbo s toplo sanitarno vodo.
Prostori v objektu se, razen v prostorih kjer ni stalnega zadrževanja, ogrevajo z ventila-
torskimi konvektorji.

3.7 Električne instalacije

V objektu je predvidena namestitev naslednjih varnostnih naprav: naprave za klic v sili v
razpravnih dvoranah, alarmne naprave po sektorjih v celotnem objektu, naprave za kli-
canje v dvorane, videonadzor nad vhodi in uvozi v objekt, hodniki, razpravnimi dvoranami
ter vsemi površinami kjer je omogočeno gibanje strank. Nameščena bo tudi posebna
oprema za videokonference ter za zaslišanja z videonapravami.

Na vhodih v objekt se namesti naprave za odkrivanje kovin in rentgenske naprave za pre-
gled prtljage.

Predvidena je namestitev ustreznega diesel agregata v 1. kleti objekta. Prav tako je
predvidena namestitev UPS sistema za čas sinhronizacije agregata s sistemom v času
morebitnega izpada električnega napajanja in javnega omrežja.

V kleti objekta je predvidena transformatorska postaja. 

Javljanje požara je predvideno v celotnem objektu, sistem je vezan z recepcijo in varnost-
no službo.



3.8 Požarna varnost

Glavna intervencijska pot za gašenje objekta je Masarykova ulica. Okoli objekta je možna
krožna intervencijska pot skladno s standardom SIST DIN 14090. Prostor za razporeditev
gasilske tehnike pa je na površini Masarykove ceste. 

Objekt nove sodne stavbe je razdeljen v večje število požarnih sektorjev. V javnem delu
objekta in v kletnih etažah je predviden sistem gašenja s sprinklerji. Bazen za napajanje
sistema (250 m³) in strojnica za sistem sprinklerjev se nahaja v sklopu tehničnega dela 1.
kleti objekta. Sistem sprinklerjev ni nameščen v pisarnah in arhivih objekta.

V Stopniščih in dvigalih se predvidi nadtlak, ker ima objekt več kot 5 nadstropij.

Svetlobniki na strehi javnega dela objekta so hkrati avtomatske lopute za odvod dima v
primeru požara.

Klet – Kletne etaže s parkirišči so ločene v 4 požarne sektorje, ki se med seboj ločijo z
avtomatskimi požarnimi vrati. Noben sektor v kleti ne presega velikosti 5.000 m³, kar je
maksimalna dimenzija sektorja v katerem je nameščen sistem gašenja s sprinklerji.

Interni del objekta – posamezna nadstropja internega dela objekta so svoji požarni sek-
torji s tem, da zaradi ureditve več stopnišč dimenzija le teh lahko dosega max 1.200 m²,
čemur je v projektu zadoščeno. Dolžine evakuacijskih poti so ustrezne.

Javni del – razpravne dvorane so združene po več skupaj v posamezne požarne sektorje.
Umik iz razpravnih dvoran je predviden preko hodnika, ki je sicer namenjen dostopu sod-
nikov v razpravne dvorane. Osrednji večnadstropni prostor komunikacije je manjši od
predpisanih 8.000 m² za površine gašene s sistemom sprinklerjev. Evakuacijske poti iz
tega osrednjega dela so na najdaljšem delu še vedno manjše od predpisanih (upošte-
vana je dopustnost 30% daljših poti v sektorjih kjer je nameščen sistem sprinklerjev).

POGLED PO MASARYKOVI PROTI VZHODU NA ZAČETEK RAMPE TER POKRITI TRG PRED VHODOMA

NOČNA PANORAMA OBMOČJA PCL, POGLED PROTI VZHODU IZ POKRITEGA TRGA PRED VZHODNIM VHODOM



Evakuacija iz osrednjega prostora komunikacije prav tako poteka preko obodnih hodnikov
za dostop uslužbencev v razpravne dvorane. Prehod poteka na delih, kjer se nahajajo
čakalnice, ki segajo do obodnih hodnikov.

3.9 Prometna ureditev in dostopi

3.9.1 pešci in kolesarji
Mimo načrtovanega objekta vodi več pomembnih pešpoti in sicer vzdolž Masarykove ter
iz Bežigrada pod podhodom v smeri centra. Z ureditvijo osrednjega pokritega trga v
objektu in dostopnih ramp nanj je vzpostavljena dodatna vzdolžna pot pešcev in kolesar-
jev vzdolž Masarykove ceste. Ta zaradi nameščenih travelatorjev in dvignjenosti trga nad
cestni nivo predstavlja hitrejšo in prijetnejšo pot na tem skoraj 300 m dolgem odseku poti
ob Masarykovi cesti.

Glavna vhoda v objekt Nove sodne stavbe sta urejena na vzhodnem in zahodnem koncu
novega trga. Službeni vhodi za zaposlene so predvideni iz parkirnih etaž ter iz severne
strani objekta. Ločene vhode imajo tudi dodatni programi pošte, banke in otroškega vrtca.

3.9.2 mirujoči promet

V kleti objekta je načrtovana ureditev cca 1000 parkirnih prostorov za zaposlene, dodat-
nih 50 parkirnih mest pa je zagotovljenih ob severni dovozni cesti med objektom in
železnico, kakor je predvideno tudi v ZN.

3.9.3 dovozi

Dovoza v kletne etaže objekta sta urejena iz severne strani objekta in sicer eden na
vzhodnem in eden na zahodnem koncu. Preko teh dveh nadzorovanih uvozov se vrši tudi
dostava do arhivov, dostava do shrambnih prostorov restavracije, prav tako pa tudi dovoz
pripornikov.

POGLED PO MASARYKOVI PROTI ZAHODU, LEPO JE VIDEN PREBOJ SKOZI OBJEKT - POKRITI TRG PRED VHODOMA

POGLED NA JAVNE HODNIKE DO RAZPRAVNIH DVORAN, ZGORAJ DESNO SE VIDI SODNIKA, KI HODI  PO LOČENEM HODNIKU DO DVORANE


