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2. OPIS PROSTORSKE
ZASNOVE ŠIRŠEGA OBMOČJA
2.1

URBANI KONTEKST JUŽNEGA 		
TRGA IN SPOMENIKA

							

1.		 IZHODIŠČA
1.1		

SIMBOLNA IZHODIŠČA

Spomenik vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanih žrtev na območju Republike Slovenije je predviden kot osrednje spominsko obeležje. Z njim se
bomo poklonili vsem, ki so, ne glede na politično,
versko in nacionalno pripadnost izgubili življenje v
nesmiselnosti vojn.
Spominsko obeležje v poklon žrtvam je zasnovano
kot volumen, navzven veličasten, navznoter pa intimen, vase obrnjen čustven prostor. Zasnova sledi
javno – osebnemu principu doživljanja in čustvovanja. Na zunanji strani omogoča svečano javno
počastitev, znotraj pa potop v lastne misli.

1.2

PROSTORSKA IZHODIŠČA

Predlagana lokacija, Južni trg leži ob severnem
robu parka Zvezda med stavbama Kazine in Kongresni trg 3, v osi osrednje prečne poti skozi park.
Kongresni trg s parkom Zvezda je ob prenovi ponovno pridobil zgodovinsko vlogo osrednjega formalnega državnega trga. Predlagan spomenik trg
prostorsko zaključi, vsebinsko pa dopolnjuje in
nadgradi.
Zaradi močne simbolne vrednosti spomenika je primerna umestitev na državotvorni Kongresni trg. V
predlagani rešitvi spomenik s svojo veličastno pojavnostjo in postavitvijo postane del trga in skrije
neprimerne vizure v ozadju.

Južni trg dejansko ne obstaja in nikoli ni obstajal.
Lokacija spomenika žrtev vseh vojn je del enega
največjih karejev v Ljubljani, ki ga obdajajo Slovenska, Čopova in Wolfova ulica ter severna stranica
Kongresnega trga s parkom Zvezda. Kare je heterogen po rabi prostora, pozidavi oboda, arhitekturni kakovosti objektov, značaju odprtih prostorov,
dostopnosti in prehodnosti. Značilno je, da so arhitekturno in gradbeno-tehnično najkakovostnejši
objekti na vogalih kareja (Pošta, Kazina, Hauptmanova hiša), manj po obodu (z izjemo Mestne
hranilnice), v notranjosti kareja pa kakovostnejših
objektov ni. Obratno velja za odprt prostor, saj so
najkakovostnejši odprti prostori umaknjeni globoko
v notranjost kareja, predvsem pomemben je Knafljev prehod in nekdanji vrt Ria. Dvorišča, ki so bliže
obodu so manj kakovostna, vsi kakovostni objekti
se namreč odpirajo iz kareja navzven, proti obodnim ulicam.

Struktura v notranjosti kareja tako predstavlja avtonomno entiteto, ki ima velik potencial za postopen
razvoj drobnega programa, ki ga Ljubljana v tem,
turistično in poslovno živahnem delu mestnega jedra potrebuje. Območje ne potrebuje velike poteze,
bolj koristen bi bil organizacijski preboj pri urbani
regeneraciji območja, pri čemer bi bilo treba največ
napora vložiti v oživljanje in povezovanje obstoječih
dvorišč in drugih odprtih prostorov med seboj in s
Knafljevim prehodom. Ne potrebuje torej toliko oblikovalske rešitve, kot organizacijsko shemo in platformo za dogovarjanje, sodelovanje in odločanje o
prenovi območja. V teh okvirih bi bilo potrebno razmišljati tudi o primernosti posameznih objektov na
obodu, ki zasedajo najdragocenejše lokacije v mestu ob Slovenski in Čopovi ulici. Predvsem objekt
na Slovenski 30, deloma pa tudi objekta Čopova
7 in 9 imajo nizko uporabno vrednost in bi se jim
lahko odrekli ter jih nadomestili z objekti, ki bi bolje
povezali odprte prostore v notranjosti kareja z uličnim prostorom Čopove in z vozliščem LPP na Slovenski cesti. S stališča funkcioniranja podprostorov
v notranjosti kareja bi bila verjetno najpomembnejša novogradnja ali radikalna rekonstrukcija objekta
na Slovenski 30, predvsem v smislu dostopnosti,
aktivacije in prehodnosti njenega pritličja.
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2.2

PRISTOP OBLIKOVANJA URBANEGA KONTEKSTA SPOMENIKA

Lokacija spomenika žrtev vseh vojn je edini trenutno nezazidan del oboda kareja in edini odprti prostor
ob Kongresnem trgu, ki še nima opredeljene vsaj osnovne vizije. Načeloma so možni trije pristopi k
oblikovanju novega urbanega konteksta spomenika – zaključevanje oboda Kongresnega trga in kareja z
volumnom na ali ob gradbeni liniji, odpiranje prostora v globino kareja oziroma formiranje "Južnega trga",
ali oblikovanje manjšega odprtega prostora, ki ne presega območja sedanjih garaž.

SHEMA POGLED
Oblikovanje odprtega prostora s skulpturo
Oblikovanje skulpture kot volumna s praznim
prostorom

SHEMA TLORIS
Oblikovanje odprtega prostora s skulpturo
Oblikovanje skulpture kot volumna s praznim
prostorom

PRISTOP Z OBLIKOVANJEM NOVEGA MAJHNEGA ODPRTEGA PROSTORA brez (večjega) posega
v strukturo notranjosti kareja je smiselna rešitev, če je samo oblikovanje prostora dovolj močno in hkrati
nevtralno, da dopušča neodvisno obravnavo ozadja spomenika. Rešitev mora delovati, ne glede na to,
kaj se za njo zgodi, hkrati pa ni dobro, da se odprt prostor proti notranjosti kareja ogradi. S stališča delovanja Kongresnega trga in parka Zvezda bi bil tak zaključek smiseln, res pa je, da trg dobro deluje tudi
brez njega.
PRISTOP Z OBLIKOVANJEM "JUŽNEGA TRGA" je najbolj velikopotezen, skriva pa tudi največ pasti.
Obstoječa, bolj ali manj funkcionalna in lastniško heterogena dvorišča namreč prereže na pol in jim
odvzame najkakovostnejše dele. Ker tudi kakovostnejša gradbena struktura na dvoriščni strani ni
prilagojena merilu enotnega trga, se postavi vprašanje novogradenj ob novem trgu. Nevarnost tega
pristopa je, da bi bilo zelo težko zagotoviti izvedbo zaradi heterogene uporabnosti obstoječega fonda in
njegove lastniške strukture, inkrementalen pristop pa praktično ne bi bil mogoč. Rešitve, ki se zanašajo
na enovito oblikovanje in enotno obravnavo prostora "Južnega trga" so zato vprašljive. Poleg tega
predstavlja tak pristop poseg ravno v najkakovostnejše dele zunanjega prostora kareja, brez garancije,
da se izgubljena kakovost nadomesti na novih površinah, saj bi tak poseg grobo zarezal v socialno
omrežje prostora, ki se ponovno ne vzpostavi čez noč.
IZBRANI PRISTOP Z OBLIKOVANJEM VOLUMNA ima zato to prednost, da je praktično povsem neodvisen od obravnave ostalega kareja, hkrati pa tudi omogoča največjo fleksibilnost in avtonomnost pri
bodoči celoviti urbani prenovi kareja. Volumen jasno definira rob Kongresnega trga, na drugi strani pa
omejuje notranji svet dvorišč in prehodov in na ta način omogoča povsem poljubne rešitve tega prostora, ki ne morejo priti v konflikt s trgom. Prehodnost prostora je zagotovljena, kar je ključno za povezavo
Kongresnega trga in prostorov v notranjosti kareja, ki se bodo v prihodnosti revitalizirali z lastno dinamiko.
Namesto, da bi se oblikovala monumentalna poteza Južnega trga, rešitev kot monumentalno potezo
predlaga severni rob Kongresnega trga - prehod, razpoka v tej monumentalnosti pa tako postane eden
ključnih simbolnih elementov spomenika. Notranjost kareja ostane mesto v mestu s svojo logiko majhnih neformalnih podprostorov, prehodov, zelenja, živahnega dnevnega in nočnega življenja mesta, kot
logična nadgradnja in razširitev Knafljevega prehoda z njegovim značilnim utripom. Območje je funkcionalno povezano z vsemi obodnimi ulicami, a s sklenjeno obodno pozidavo jasno pomensko in oblikovno
ločeno. Z mrežo neformalnih javni prostorov v notranjosti kareja mesto tako pridobi središče družabnega
življenja, ki ne bo v disonanci s formalnostjo Kongresnega trga in utripom Slovenske ceste ter Čopove in
Wolfove ulice, spomenik pa z umestitvijo med svet formalnega, državniškega, javnega in neformalnega,
človeškega, intimnega še dodatno pridobi na sporočilnosti.
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2.3

NOVE POVEZAVE, OSI, VEDUTE

Z odpiranjem prehodov znotraj kareja se oblikuje
mikro mestna ulična mreža znotraj kareja.
V smeri sever – jug se vzpostavi nova os, vzporedna s Slovensko cesto in z osjo Gosposka – Wolfova – Miklošičeva. V nasprotju z obstoječima povezavama, je nova os speljana preko karakterno
različnih mestnih prostorov – od Plečnikove Trnovske cerkve in Vegove ceste, preko formalnega
Kongresnega trga s parkom Zvezda, skozi spominsko obeležje v neformalni, živahen mestni prostor,
se nadaljuje preko trgovske Čopove ulice, pasaže
MGL in ploščadi za Metalko, po umirjeni Cigaletovi
ulici do železniške postaje.
V smeri vzhod – zahod je že obstoječa povezava
Knafljev prehod, ki z bogato gostinjsko ponudbo
živi živahno družabno življenje. Temu prehodu se
vzpostavi vzporedna povezava preko južnega dela
kareja. S tem se odprejo pol javna dvorišča in vrtovi, ki se povežejo z novonastalimi prostori, prehodi
ter obodom kareja. Peš cona z javnim, pretežno
gostinjskim programom se iz oboda razširi v notranjost kareja.
V obstoječi veduti, ki se odpira iz Kongresnega trga
proti severu je močno izražena vrzel med stavbama Kazine in Kongresni trg 3 s pogledom na heterogeno neusklajeno strukturo objektov v ozadju.
Z zapolnitvijo vrzeli med stavbama z volumnom se
oblikuje jasno izražena vizura severnega rob trga
kot kompaktne strukture.

VHOD 2

Situacija

3.

OPIS ARHITEKTURNE
ZASNOVE SPOMENIKA

3.1

SITUACIJA

Spomenik je zasnovan kot volumen z notranjim
prostorom, kot mogočen zid, ki v sebi skriva oazo
miru. Zajema praktično celoten Južni trg, razen
nove ulične povezave ob stavbi Kazine. Na zunanji – javni strani se oblikuje protokolarni prostor z
napisom za polaganje vencev.
Za izvedbo spomenika in zunanje ureditve je potrebno porušiti vse obstoječe objekte, ki so na parceli št. 3191, 3190, 3189, vse k.o. 1725 Ajdovščina.
Odstrani se tudi zid, ki meji na parceli št. 3194/1 in
3194/2.
Zunanji zid je na južni strani, ob parku Zvezda, poravnan z gradbeno linijo, ki jo določata stavba Kazina in Kongresni trg 3. Na zahodni strani se uredi
nova ulica širine 6.00m med Kazino in spomenikom. Na severni in vzhodni strani se spomenik za
funkcionalno zemljišče odmakne od parcelnih mej
za 0.50m.
Notranji vrt je javni prostor, ki se ponoči zapre. Vhod
v vrt je skozi ozko režo v zidu iz sprednje strani, iz
Kongresnega trga in zadnje strani, kjer je predviden prehod v notranjost kareja. Vertikalni zid preko
krožnice prehaja v horizontalno površino, ki jo prekriva pesek in iz njega rastoč brezov gaj s klopmi
ter vodno zrcalo s potjo preko vode.
Oblikovanje spomenika je skladno s prostorskimi
določili (OPN MOL ID).
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3.2 DIMENZIJE, RAZMERJA
Dimenzije spomenika so maksimalne glede na urbanistična določila.
Tlorisne dimenzije so 40,00mx25.50m. Višina sprednje fasade, ob Kazini je 16.00m (abs 312,50m),
poravnana z vencem stavbe Kazina. Obod je po
obodu prilagojen obstoječemu terenu, v notranjosti
pa se teren izravna na višini (abs 296,00m).
Obodni zid je v svojem najtanjšem delu, na višini
2.50m debeline 1.25m in se zgoraj razširi na 5.50m.
Prehoda skozi zid sta širine 1.25m, ki ob svoji višini
delujeta še ožja.
Volumen je zasnovan v proporcijah zlatega reza,
ki so uporabljene tudi v notranjosti. Večji del
18,00x18,00m zajema s peskom prekrita pohodna
površina, manjši del 11.50x18.00m zajema plitek
bazen z vodo in potjo. V brezovem gaju je sedem
manjših brez, katerih višina se vzdržuje na maksimalno 12.00m.

3.3 ZUNANJI JAVNI DEL SPOMENIKA
Tloris
Prerez

Zunanji obod je javni del spomenika. Vse zunanje
stene so finalno izdelane iz brušenega, a ne poliranega betona z vidno grobo strukturo v materialu in
dodanim naravnim tonom.
Protokolarni del je orientiran proti Kongresnemu
trgu. Prostor za polaganje venca je v osi parka
Zvezda, pod napisom, »Domovina je ena, nam
vsem dodeljena in eno življenje in ena smrt - Oton
Župančič«, ki je na višini 2.75m, s črkami (futura)
ulitimi iz brona, višine 15cm. Vence, največ 3, se
obeša direktno na zid. V ta namen se izdelajo poklopni nosilci, ki se z oblikovano bakreno ploščo zaprejo v steno. S tem so obeležena mesta polaganja
vencev, tudi ko le teh ni. Pred sprednjo fasado se
simetrično na vsako stran postavi po tri drogove visoke 12.00m, z zastavami na drog pripetimi vzdolžno s krajšo stranico.

Zunanji zid spomenika je od stavbe Kazine in
objekta Kongresni trg 3 odmaknjen za min. 6.00m.
Prostor, ki nastane na vzhodni strani pripada objektu Kongresni trg 3, zato ni predmet obdelave. Nova
ulica ob stavbi Kazine, ki vodi v notranjost kareja, se tlakuje s tlakom, ki se smiselno nadaljuje iz
obstoječih tlakov ob parku Zvezda. Obe fasadi se
po sredini, 5,50m od vogala ozelenita s plezalko
(Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' – Vajčijeva
divja trta), zasajeno v korito tik ob zidu.
Prehod iz zunanjega v notranji prostor je skozi ozka
prehoda na sprednji in zadnji strani. Ponoči se prehoda zapreta z vrati, višine 3.00m, ki se preko dneva skrijejo v zid. Do izvedbe novega prehoda proti
notranjosti kareja, so zadnja vrata stalno zaprta.

3.4 NOTRANJI INTIMNI VRT
Kot popolno nasprotje zunanji monumentalnosti je
notranji, vase orientiran odprt prostor.
Težki, zunanji zidovi iz grobega, neobdelanega betona z vidno grobo strukturo v materialu in dodanim
naravnim tonom, se proti nebu zapirajo navznoter
in iz pravokotnega volumna prehajajo v ovalen izrez neba. Ob stiku s tlemi zidovi s polkrožnico mehko prehajajo v pohodni pesek enake sestave in barve, kot je beton. S temi oblikovnimi posegi dobimo
nedoločljiv prostor, ki deluje kot školjka, ki varuje
obiskovalca pred zunanjim svetom.
Klopi, dvignjene iz podstavka, skrite v brezov gaj,
so namenjene postanku in razmisleku. Poglobitev
doživljanja je omogočena na poti preko vode na
drugo stran, do odmaknjenih klopi ob šumečem ponoru. Klopi in pot preko vode so izdelani iz enakega
betona, kot je notranjost oboda.
Bazen z vodo je plitek, h=25cm, dno je prekrito s
peskom. Dotok vode je skrit pod robom bazena.
Ponor ustvari zvok tekoče vode in klopi na drugi
strani dodatno osami.

Ker je prostor pred spomenikom že urejen z novim,
kvalitetnim tlakom, se le ta ohrani.
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3.4

DOŽIVLJANJE SPOMINA

Spomenik je zasnovan na dvojnosti doživljanja
spomina.

Shema protokularne prireditve

Zunanji del je monumentalen, simbolno močan,
namenjen javni pojavnosti in protokolarnim prireditvam. Pred njim je prostor za spominske slovesnosti, ki ustrezajo najvišjim zahtevam državnega
protokola ob protokolarnih dogodkih. Protokolarni
dogodki se izvajajo od Kongresnega trga, po osi
parka Zvezda, do mesta polaganja venca pod spominskim napisom. Napis je pozicioniran nad mestom polaganja venca in tako direktno prisoten ob
prireditvah. Prostor za razvrstitev sodelujočih pri
slovesnostih je na obstoječih tlakovanih površinah
pred spomenikom. Velika stena spomenika se ob
slovesnosti lahko nadgradi s projekcijami – svetloba, barve, besedilo, podobe…
Prehod iz zunanjega dela v notranji del spomenika
skozi ozko režo omogoča prehod iz zunanjega, javnega sveta, v notranji čustveni in miselni svet posameznika. Spomenik s svojo formo izključi mestni
vrvež in ustvari oazo miru, kjer lahko posameznik
doživi stik s seboj in z mislijo počasti spomin na
žrtve. Prostor z nedoločljivo formo, izrezom neba,
brezovim gajem in šumečo vodo ustvari nasprotje
zunanjemu svetu. Čas se ustavi in obiskovalec postane, se zadrži na klopi v brezovem gaju. Razmisli. Potem stopi po poti in prečka vodo. Misli, čustva
in čuti se poglabljajo. Na drugo stran. Na klopi pred
šumečim ponorom se misli umirijo. Kontemplacija.
Po vrnitvi nazaj, v današnji dan je obiskovalec bogatejši za trenutek, posvečen, umirjenemu razmisleku o sebi, o življenju, o smrti.
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4.

OPIS BISTVENIH
ELEMENTOV SPOMENIKA

4.1

MATERIALI

Obodni zid je izveden iz toniranega grobega betona
z različnimi frakcijami peska – raznobarvni pesek,
toni od belih, preko sivih, rjavih, rumenih in rdečih
in velikosti do Ø 5cm. V beton se vgradi tudi nekaj
kremena, da ob sončnih žarkih posije. Obdelava
zunanje strani in prehodov je brušena (ne polirana), v notranjosti pa je zaključena z grobo strukturo, neobdelana.

Struktura grobega betona

Pohodni pesek in pesek na dnu bazena je finejše granulacije (do Ø 2cm) enake sestave kot pri
betonu.
Klopi in pot preko vode so iz grobo obdelanega betona, enako kot notranje stene.
Ozelenitev vrta se oblikuje s skrbno rezanimi brezami, do višine maksimalno 12.00m. Zunanji stranski steni sta ozelenjeni z zimzeleno plezalko.
Napis je izveden iz v bron vlitih črk, enake so pokrivne ploščice poklopnih nosilcev vencev.
Nova ulica, med stavbo Kazine in spomenikom se
tlakuje s tlakom, ki se smiselno nadaljuje iz obstoječih tlakov ob parku Zvezda.

4.2
Brezov gaj

KONSTRUKCIJA

Nosilna konstrukcija spomenika je iz armiranega
betona, ki se ga vliva in finalno obdela na lokaciji sami. V spodnjem delu je zid poln, višje pa sta
okrog praznega volumna le obodna zidova in strop.
Temelji so armiranobetonski, pasovni, po obodu.
Za izvedbo konstrukcije je potreben natančnejši
načrt gradbenih konstrukcij.

4.3

OSVETLITEV

V večernih urah se spomenik osvetli. Zunanja –
sprednja stranica se linijsko osvetli po celotni površini iz tal. Jakost svetlobnega snopa pada od tal
proti vrhu, kjer izgine. V notranjosti se s talnimi lučmi, vgrajenimi v pesek blago osvetlijo drevesne
krošnje. Površina vode se linijsko osvetli iz roba
bazena.

4.4

INSTALACIJE IN ODVODNJAVANJE

Ob elektro instalacijah za potrebe svetlobe in tehnike za izvedbo protokolarnih dogodkov, so potrebne
tudi strojne instalacije – bazenska tehnika. Sistem z
bazensko tehniko se vgradi v utrjeno površino pod
pesek. Projekte strojnih in elektro instalacij se izdela v okviru projektne dokumentacije.
Meteorna voda se zbira pod pohodno peščeno površino in od tu se spelje v sistem javnega meteornega odvodnjavanja. Bazen ima zaprt vodni krog.
Odvečna meteorna voda se združi v sistem javnega odvodnjavanja.

4.5

ARHEOLOŠKE PREZENTACIJE

5. OCENA INVESTICIJE
Predvidena ocena vrednosti GOI:
Spomenik: 		
Zunanja ureditev:
Skupaj:		

763.430 eur +ddv
110.810 eur +ddv
874.240 eur +ddv

Spomenik zajema grajen volumen in ureditev spominskega vrta v notranjosti.
Zunanja ureditev zajema rušitvena dela in ureditev
tlakov med spomenikom in stavbo Kazine.

Mies van den Rohe, Paviljon v Barceloni

V primeru, da pri arheološkem izkopavanju pride do
pomembnih arheoloških najdb se le te dobrodošle
za prezentacijo »in situ« v območju notranjega vrta
in ulice ob stavbi Kazine.

4.6

POVEZAVA S KLETNO ETAŽO

Glede na zasnovo spomenika in bližino ostalih vhodov v garažo, direktne povezava s kletno etažo in
garažami niso smiselne.

Richard Serra, skulptura: The matter of time

V notranjosti, med temelji, se teren utrdi in nasuje se pesek. V delu, kjer bo brezov gaj se vgradi
zemlja, površinsko prekrita s peskom. Konstrukcija bazena za vodo je armiranobetonska, z nasutim
peskom.

Pot preko vode

Spomenik žrtvam terorističnega napada
pri postaji Atocha v Madridu

8

JAVNI NATEČAJ NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA “NUK II”

9

JAVNI NATEČAJ NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA “NUK II”

10

