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razvojne priložnosti, pregleda aktualnih trendov in uspešnih praks ter analiziranja
območja tovarne, v nalogi vzpostavlja in razvija argumentacija o pomenu potencialu degradiranih industrijskih območij znotraj urbanih sistemov ter možnostih
za njihovo revitalizacijo brez izključevanja pretekle rabe. Problem industrijskega
območja z lego v središču mesta predstavlja njegova zaprtost, nedostopnost,
mentalna oddaljenost in nepovezanost z ostalimi mestnimi predeli ter funkcijami. Ker
gre na lokaciji v večjem delu za tovarno v obratovanju, ki je igrala ključno vlogo pri
razvoju mesta in je hkrati tudi razpoznaven, simbolen in sentimentalen znak mesta,
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okolico, izboljšanje vizualne podobe ter vpetosti v zasnovo razvoja mesta z ukrepi
na robovih. Za ožje območje obdelave, za katero je v zaključnem delu pripravljena
podrobnejša krajinsko-arhitekturna zasnova, se opredeli sklenjeno območje opuščene
pridelave celuloze na najbolj izpostavljenem, severnem robu celotnega kompleksa.
Revitalizacija temelji na spoštljivem odnosu do pretekle rabe, vpeljavi programov
mešane rabe in ustvarjanju doživljajsko bogate ter pomenljive prostorske izkušnje
preko oblikovanja javno dostopnega, v zeleno odetega Centra športa, kulture in
mladih z vpetostjo ožjega območja obdelave v širši sistem mesta.
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1 UVOD
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA
Tovarna Vipap Videm Krško, katere začetki segajo v leto 1938, ko je bila v Krškem izbrana
lokacija za proizvodnjo celuloze, je pomembno vplivala na razvoj in tudi samo podobo kraja.
Nekoč postavljena ob rob se je s prostorsko širitvijo mesta na obeh bregovih reke Save znašla
na strateško pomembni legi, na stiku med Vidmom, starim mestnim jedrom Krškega in
Leskovcem pri Krškem ter ob vseh glavnih prometnih povezavah (avto, avtobus, železnica).
Danes gre za degradirano, sivo mestno cono, zabrisano v mentalni podobi kraja, izrazito
introvertirano in monofunkcionalno območje v samem središču mesta, nepovezano z
ostalimi predeli mesta. Podoba se je le še poslabšala s prenehanjem proizvodnje celuloze
leta 2006, katere obrat se je nahajal na najbolj izpostavljenem, severnem robu celotnega
kompleksa. Tu je stal tudi za Krško razpoznaven ogrevan zunanji olimpijski bazen, prvi v
tedanji državi. Mesto je znano po številnih športnih dejavnostih, infrastrukturi in uspehih
športnikov, med drugim plavalcev Plavalnega kluba Celulozar Krško, katerih dejavnost je
bila dolga leta vezana prav na javno dostopen bazen v okviru tovarne. Nekoč ponos in
družabno zbirališče Krškega danes več ne obratuje. Krškemu, mestu športa, manjka
povezana športno-rekreativna infrastruktura ter urejene javne, zelene, parkovne površine, ki
bi mesto povezale z zelenim zaledjem in Savo.
Območje opuščene proizvodnje celuloze je danes po več kot desetih letih nedelovanja še
vedno brez prave vizije prihodnosti, nedostopno in vsem na očeh vidno propada. Dolgoročni
načrti predvidevajo prenovo in revitalizacijo celotnega industrijskega kompleksa, na
območju opuščene proizvodnje celuloze pa spremembo namembnosti in ureditev javnih
zelenih površin. Interes za odkup zemljišč in ureditev je bil s strani občine izražen že pred
leti, vendar so pogajanja tedaj zamrla in konkretnih rešitev ni bilo podanih. Nova programska
in prostorska zasnova bi tako predstavljala odlično priložnost za razvoj, izboljšanje podobe
kraja in dvig kakovosti bivanja v mestu kot tudi širše.
1.2 NAMEN IN CILJI NALOGE
Namen naloge je na primeru Tovarne Vipap Videm Krško predstaviti industrijsko dediščino
kot vrednoto vezano na določeno razvojno obdobje in potencialno prostorsko razvojno
kategorijo, ki je ne gre zanemariti ali izbrisati, temveč je v prostorskem smislu vredna
ohranitve. Zaradi opuščanja proizvodnje, kot posledice ekonomsko-družbeno-razvojnih
trendov, ostajajo znotraj mestnih tkiv obširne degradirane neizkoriščene površine, ki jih je
potrebno zaznati kot priložnosti in potencialne notranje prostorske razvojne možnosti. Ob
ustrezni prostorski in programski prenovi lahko te postanejo reprezentativni deli mest in
vitalni predeli urbanega življenja.
Poglavitni cilj naloge je priprava predloga prostorske in programske prenove na območju
tovarne Vipap Videm Krško, s katero se trenutno izolirano območje odpre za javnost in kot
aktivni akter vpne v mestno tkivo ter ponovno ozavesti v mentalni podobi krajanov.
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Ostali cilji naloge so:
- vzpostaviti razmislek in razviti argumentacijo o pomenu degradiranih industrijskih
območij znotraj urbanih sistemov ter možnostih za njihovo revitalizacijo brez
izključevanja pretekle rabe,
- prepoznati probleme/izzive ter potenciale obravnavane lokacije in razvojne potrebe
lokalnega okolja,
- predlog omilitvenih ukrepov za celoten kompleks tovarne,
- izdelava idejne krajinsko arhitekturne zasnove ožjega območja obdelave,
- prikaz vpetosti obravnavanega območja v širši kontekst z idejnim urbanističnoplanerskim načrtom.
1.3 DELOVNE HIPOTEZE
Naloga predpostavlja, da je znotraj mest možno vzpostaviti pogoje za kakovostno sobivanje
zaprte industrijske dejavnosti ter mestotvornih in družbenih dejavnosti. Na opuščenem delu
sicer še delujoče proizvodnje papirja Vipap Videm Krško, katere negativne vplive na okolico
se zmanjša z omilitvenimi ukrepi, se predvidi oblikovanje Centra športa, kulture in mladih
(center ŠKM) kot urbanega, parkovnega središča, ki v čim večji meri ohranja in za lastne
potrebe izrablja potenciale obstoječe industrijske infrastrukture.
Nova ureditev upošteva značilnosti prostora, dejavnosti ter simbolne pomene in z novimi
programi ohranja duh pretekle rabe na lokaciji. Center se predvidi kot generator mestnega
življenja, celotna ureditev pa kot vsebinski in prostorski vezni člen mesta. Gre za primer
sanacije, revitalizacije degradiranega industrijskega območja. Do sedaj siva industrijska
cona se tako odpre za javnost in s specifičnostjo oblikovanja, ob upoštevanju lokalne
tradicije, postane širše prepoznavno območje Krškega.
1.4 METODE DELA
-

-

-

Pregled obstoječih prostorskih državnih in občinskih razvojnih aktov ter smernic, ki
se navezujejo na obravnavano lokacijo in tematiko, pregled zgodovinskega razvoja
mesta in literature s področja industrijske dediščine, degradiranih urbanih območij,
načinov in dobrih praks revitalizacij ter sodobnih trendov načrtovanja javnih
prostorov. Strnitev ugotovitev v vrednotenju obravnavanega območja in usmeritvah
za njegovo prenovo.
Terenski ogled, seznanjenje z delovanjem tovarne in inventarizacija obstoječega
stanja ter na osnovi zbranih podatkov opredelitev ožjega območja obdelave.
Na podlagi prostorsko-razvojnih in programskih potreb ter trendov oblikovanje
programske naloge, v okviru katere se območje obravnava kot v zelenje obdan
konglomerat prepletajočih se dejavnosti tehnologije, izobraževanja, športa in
prostega časa.
Izdelava idejne krajinsko-arhitekturne zasnove, predloga prostorske in programske
prenove ožjega obravnavanega območja.

2

Gligić L. Oblikovanje centra športa, kulture in mladih kot revitalizacija degradiranega območja Vipap Krško.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

-

Zaradi specifičnosti lokacije in pomena v mestni strukturi, prikaz vpetosti ožjega
obravnavanega območja v širši kontekst, s pripravo predloga ureditev nabrežij Save
v ožjem Krškem območju.
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2 PREDSTAVITEV OBMOČJA OBDELAVE
Degradirano industrijsko območje znotraj mestnega tkiva, katerega večinski delež
predstavlja tovarna Vipap Videm Krško (32 ha), leži na levem bregu reke Save, na stiku med
železnico, mestno obvoznico in Savo ter predstavlja osrednji prostor v strukturi mesta za
katerega je značilna tri-jedrna zgradba. Trije centri mesta so; staro mestno jedro Krško,
Videm in Leskovec pri Krškem, ki so med seboj trenutno povezani le z mostom preko Save
v neposredni bližini obravnavanega območja.

Slika 1: Lokacija obravnavanega industrijskega območja v mestnem tkivu.

Specifičnost naloge in lokacije se kaže v tem, da gre v večjem delu za območje še delujočega
obrata proizvodnje papirja – cona A, ki je igralo ključno vlogo pri razvoju mesta in je hkrati
tudi razpoznaven, simbolen in sentimentalen znak mesta. Sama ukinitev proizvodnje se
zaradi svojih družbeno–ekonomskih vplivov ter na podlagi razvojno prostorskih načrtov
mesta v tej točki ni izkazala za smiselno. Naloga ne predvidi ukinitve proizvodnje, temveč
jo obravnava kot mestno kakovost in kot posebnost ohranja, poda pa smernice za omilitev
negativnih vplivov na okolico, izboljšanje njene vizualne podobe ter vpetosti v zasnovo
razvoja mesta.
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Celotno območje tovarne lahko vrednotimo kot degradacijo urbanega okolja, skozi proces
pridobivanja podatkov, pregleda razvojno prostorskih načrtov mesta, vrednotenja in analiz
območja ter izpostavljenih problemov/izzivov in potencialov lokacije pa je bilo določeno
ožje obravnavano območje revitalizacije – Cona B, za katerega je v zaključnem delu naloge
podana idejna krajinsko arhitekturna rešitev. Ožje območje obdelave se nahaja na
severnem delu tovarne Vipap Videm Krško in meri približno 4,5 ha. Gre za opuščen obrat
proizvodnje celuloze, katerega papirnica za svoje delovanje več ne potrebuje, v delu katerega
je nekoč stal krški bazen. Z delno rušitvijo je bilo v okviru načrta tehnične sanacije območje
v večjem delu že sproščeno, razvojni plani tu predvidevajo vzpostavitev zelenih površin ter
vpeljavo novih programov, konkretnejših predlogov za obravnavano lokacijo pa še ni bilo
podanih.

Slika 2: Območja obdelave (kart. podl. DOF: Portal prostor, 2018).

Zaradi lege na stiku treh razvojnih krakov mesta in vpetosti v urbani prostor je območje
smiselno obravnavati tudi v širšem kontekstu, na ravni celotnega mesta. V okviru priprave
idejne zasnove lokacija ni obravnavna zgolj kot samostojna entiteta, temveč jo naloga s
pripravo urbanistično–planerskega načrta, ki ožje območje obdelave predstavi kot ključni
povezovalni člen mestnega sistema javnih in zelenih površin ter območij za šport in
rekreacijo, vpne v mestno zasnovo.
2.1 RAZVOJNE SMERNICE OBSTOJEČIH OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV
Iz Občinskega prostorskega načrta občine Krško (krajše OPN), so v nadaljevanju
izpostavljene in predstavljene smernice, ki se neposredno in tudi posredno navezujejo na
obravnavano območje ter ob upoštevanju in nadgradnji katerih je bil pripravljen predlog
ureditve območja opuščene proizvodnje celuloze z navezavo na širši kontekst. Po svoje
zanimivo in hkrati žalostno je, da so še danes pereče in med razvojnimi težnjami kot
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poglavitne navedene problematične oblikovne značilnosti mestnega osredja, ki se razprostira
čez oba bregova reke Save, izpostavljene v Urbanističnem načrtu Krškega že leta 1982.
Koncept razvoja mesta Krško temelji na povezavi levega in desnega brega reke Save ter
treh centrov mesta z vzpostavitvijo novih cestnih, kolesarskih in peš povezav ter ureditvijo
športno-rekreacijskih in parkovnih površin ob Savi, s čimer se obrežni pas uredi kot
ambientalno kakovosten mestni prostor, ki se vključi v mestno življenje (Odlok o Občinskem
…, 2015).
Med usmeritvami za notranji razvoj ter prenovo naselij se predvideva izboljšanje
opremljenosti naselij z gospodarsko javno infrastrukturo ter grajenim javnim dobrom, pri
čemer se posebna pozornost namenja raznovrstnim zelenim ter drugim odprtim javnim
površinam kot osrednjim prostorom druženja in počitka v naseljih ter območjem
prepoznavnosti kraja. Te naj se v čim večji meri vključuje v urbane in ruralne strukture in
do njih zagotovi dostopnost za vse prebivalce (Odlok o Občinskem …, 2015).
Iz namenske rabe prostora so
jasno razvidni trije mestni poli
med katerimi so razdeljene za
mesto opredeljujoče centralne
dejavnosti, razvejana mestna
struktura, ki prej kot k
povezovanju teži k ločevanju
in razpršenosti ter ogromno
območje namenjeno industriji
v osrčju – tovarna Vipap
Videm Krško s površinami
namenjenimi bodoči širitvi
proizvodnih dejavnosti proti
jugu (danes je v delu obrat
Krke).

Slika 3: Namenska raba prostora OPN Krško (vir podatkov: Odlok o Občinskem …, 2015).
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Čeprav je za gospodarstvo občine pomemben razvoj industrijskih dejavnosti, jih je cilj v
čim večji meri umakniti ob rob naselij, znotraj že obstoječih območij dejavnosti ter s tem
zmanjšati delež industrije v mestu. Za izboljšanje bivalnih razmer se spodbuja prenova
razvrednotenih, opuščenih in neracionalno izkoriščenih površin, med katere sodijo površine
tovarne Vipap (Odlok o Občinskem …, 2015). Poleg zelenih ureditev, ki jih je po rušitvenih
delih na območju nujno vzpostaviti, PUP tovarne Vipap na obstoječih objektih dopušča
rekonstrukcije in vzdrževalna dela (Odlok o spremembah …, 2010) oziroma gradnjo
objektov za potrebe oskrbnih, storitvenih ali družbenih dejavnosti, brez bivanja (Odlok o
Občinskem …, 2015).

Slika 4: Razvojni načrti na območju tovarne Vipap Krško (vir podatkov: Odlok o Občinskem …, 2015).

Kljub usmeritvam in predvidenem umiku industrije ob rob naselij, jo razvojni načrti na
območju tovarne Vipap ohranjajo in v smeri proti jugu predvidevajo celo njihovo širitev.
Čeprav bi se naj celotno območje tovarne prenovilo/revitaliziralo, OPN ne navaja v kakšni
obliki ali obsegu, predvidi pa vzpostavitev območij za šport in rekreacijo ter zelene ureditve
na skrajnem severnem delu kompleksa, ki tudi v strukturnem smislu predstavljajo potencial
za boljšo povezanost Vidma s savskimi nabrežji ter območji športa na desnem bregu Save.
OPN obravnava zelene površine v mestu kot integralni del podobe naselja, osnovo za tri
pomembne razvojne potrebe mesta :
- povezava treh centrov mesta (staro mestno jedro Krško, Videm, Leskovec pri
Krškem),
- izboljšanje celotne podobe mesta, ki je skozi leta dobilo značaj industrijsko-obrtnoposlovnega centra,
- povezava mesta z zelenim zaledjem.
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Slika 5: Zelene površine ter površine za šport in rekreacijo (vir podatkov: Odlok o Občinskem …, 2015).

Med območja zelenih površin se poleg obstoječih parkovnih površin, zelenih odprtih površin
za šport in rekreacijo ter zelenih povezav predvsem vzdolž prometnic, prištevajo tudi
območja vezana na vodo. Cilj je mesto Krško z urejenimi brežinami, dostopi do vode ter
omogočanjem rekreacije čim bolj povezati z reko Savo, prav tako pa tudi sanirati bregove
reke Save, med drugim z ohranjanjem in ponovno zasaditvijo obrežne vegetacije. Na robovih
industrijskih območij koncept urbanističnega in arhitekturnega oblikovanja narekuje
vzpostavitev ločilnih zelenih pasov, kjer je to le možno, pa se znotraj območij postopoma
načrtuje parkovne površine s športno-rekreacijsko infrastrukturo (Odlok o Občinskem …,
2015).

8

Gligić L. Oblikovanje centra športa, kulture in mladih kot revitalizacija degradiranega območja Vipap Krško.
Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

Razvoj športa in rekreacije je v Krškem predviden ob že obstoječih športnih površinah na
območju stadiona Matije Gubca, ribnika Resa, območju kompleksa Vipap ter ob in na vodi
na območju reke Save. Športni center v nadaljevanju stadiona, katerega umestitev in razvoj
je del DPN za območje HE Brežice (Uredba …, 2012), se poveže z levim bregom reke Save
preko za peš in kolesarki promet obnovljenega vojaškega mostu. Naselja na celotnem
območju občine se med seboj povezujejo z razvejanim sistemom kolesarskih povezav in peš
poti, ki omogočajo aktivno rekreacijo prebivalcev v naravi. Ureditve se prioritetno načrtuje
v sklopu naselij ali na območju odprtega prostora, predvsem na degradiranih površinah
(Odlok o Občinskem …, 2015).

Slika 6: Peš in kolesarske povezave (vir podatkov: Odlok o Občinskem …, 2015).
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Obstoječim ureditvam in prostorom za pešce ter kolesarje v mestu Krško manjka povezanost
in predvsem ambientalno kakovostnejše okolje v katerega so umeščene. Predviden mestni
razvoj nakazuje na izboljšanje infrastrukture prioritetno za potrebe avtomobilov in težkega
tovornega prometa, pri čemer se sicer urejajo tudi poti za pešce in kolesarje, predvideni sta
dve novi peš brvi, vendar pa bi si pri nadaljnjem razvoju morali prizadevati za vzpostavljanje
novih poti ločeno od prometnic.
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3 O MESTU IN TOVARNI
3.1 RAZVOJ MESTA KRŠKO
Za Krško je značilna tridelna zgradba mesta, nastala kot posledica postopne rasti mesta
znotraj omejujočih naravnih danosti. Kakor Sava po razlivnem območju, se je mesto iz
strnjenega obrečnega naselja na desnem bregu Save razširilo na oba bregova in razlilo po
ravnici Krškega polja. Danes trije predeli mesta so: Staro mestno jedro Krško, Videm in
Leskovec pri Krškem. Poleg mestne strukture pa trojnost zaznamuje tudi prometno shemo;
Krško že od nekdaj leži ob pomembnih prometnicah: reki, cesti, železnici.

Slika 7: Prostorski razvoj mesta Krško (vir podatkov: Savaprojekt, 2009).

Razvoj gospodarstva in predvsem industrije sta bila glavni vzrok za spreminjanje podobe in
širitev mesta, vendar pa se je že takoj nakazal problem pospešene industrializacije po 2.
svetovni vojni in njenega vpliva na razvijajoče se mesto, saj je bila najpomembnejši dejavnik
in merilo uspešnosti gospodarstva rast zaposlovanja, manj pa so bili upoštevani prostorski,
demografski in ekološki vidiki. Urbanistično se je zaradi prostorskih možnosti mesto najprej
širilo na videmski strani. Videm je po 2. svetovni vojni popolnoma spremenil svojo podobo
in iz naselja z le nekaj hišami postal najbolj naseljen del mesta zrasel skupaj s Staro Vasjo.
V zadnjem desetletju se mesto intenzivno širi na desni strani Save proti Leskovcu, kjer je
nastal tretji krak rastočega mesta. Velik vpliv na to je nedvomno imel razvoj tovarne celuloze
in papirja, saj so finančno podpirali gradnjo stanovanj in hiš, kasneje pa tudi gradnja in
obratovanje jedrske elektrarne (Brenčič in sod., 2003). Ne glede na vse, je prav razvoj
industrije vplival na ugodnejši prostorski razvoj s povezavo prej samostojnih naselij Krško,
Leskovec, Videm in Stara vas v vsebinsko in funkcionalno celoto – Krško je postalo
občinsko središče, zaradi česar lahko danes govorimo o enotnem naselju, ki pa je v
oblikovnem pogledu še vedno ostalo precej nehomogeno (Urbanistični …, 1982).
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3.2 TOVARNA PAPIRJA IN NJEN POMEN ZA MESTO
Za razvoj Krškega je bila zelo pomembna izgradnja manjše tovarne papirja, zametka
povojnega industrijskega kompleksa Djuro Salaj, danes Tovarne Vipap Videm Krško.
Dostopnost, povezanost in odprtost Vidma so pritegnile pozornost ljubljanskega industrialca
Franca Bonača, ki je leta 1938 začel graditi tovarno celuloze s spremljevalnimi objekti in
površinami. Lokacija tovarne je bila s stališča proizvodnih potreb optimalna; postavili so jo
v trikotnik med Savo in železnico, tik ob železniški postaji Videm (Urbanistični …, 1982).
Tovarna je bila vseskozi trdno vpeta v življenje svojega kraja, ki se je z njeno pomočjo
posodobil in širil in vzporedno z gospodarskim sta stekla tudi družbeni in kulturni razvoj.
Po njej so se in se še vedno imenujejo klubi in društva, ki jih je finančno podpirala. Med
prvimi ustanovljenimi je bil Plavalni klub Celulozar, edini tovrstni klub v Posavju in na
Dolenjskem (Brenčič in sod., 2003).
V petdesetih letih se je na Vidmu v Krškem odprl olimpijski bazen, prvi z ogrevano vodo v
tedanji državi, ki je bil vrsto let pomembno lokalno in mednarodno športno ter družabno
zbirališče (Plavalni klub …, 2018a). Bazen je bil zgrajen na pobudo tovarne celuloze in
papirja, ki ga je dala postaviti ob podpori in pomoči zaposlenih na severnem robu svojega
zemljišča. Edini jugoslovanski bazen z ogrevano vodo je v začetku stal še med njivami,
vendar že tedaj kopalcev ni manjkalo, leta 1955 pa je objekt dobil svojo končno podobo, ki
ga je uvrstila med najlepše in najboljše v državi. Poleg kopalno-tekmovalnega dela, je
športno–rekreacijski kompleks zajemal zelene površine ter igrišča za odbojko, rokomet in
balinanje (Plavalni klub …, 2018b). S širjenjem tovarne v neposredno bližino bazena, z vse
pogostejšimi prekinitvami dobave tople vode in ob težjem zagotavljanju financiranja pa so
se razmere za delovanje v klubu postopoma slabšale (Brenčič in sod., 2003).

Slika 8: Krški bazen nekoč – 60. leta 20. stoletja (Brenčič in sod., 2003).
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Danes skuša tovarna krmiliti med posodobitvami proizvodnega procesa, konkurenčnostjo na
domačem in predvsem tujih trgih ter vlaganji v ekološko sanacijo. Tovarna VIPAP je
največji proizvajalec papirja v Sloveniji ter vodilni proizvajalec časopisnih, grafičnih in
ovojno-embalažnih papirjev v JV Evropi, katerih proizvodnja temelji na reciklaži. (Vipap
Videm …, 2018). Globalni sanacijski načrt je bil v tovarni izdelan že leta 1975, ekološko
sanacijo pa so začeli izvajati leta 1997, s katero je bila poleg posodobitve proizvodnje papirja
ukinjena proizvodnja celuloze v Krškem (Brenčič in sod., 2003).
Z dokončnim prenehanjem delovanja obrata celuloze leta 2006 v podjetju Vipap, zaradi
česar ni bilo več dobave vode v bazen, se je zaključila tudi zgodba o bazenu v Krškem
(Plavalni klub …, 2018a). S strani občine je bila v nadaljnjem postopku iskanja rešitev
naročena in izvedena študija ocene primernosti nadomestnih lokacij za gradnjo bazena v
Krškem. Kot merila za oceno primernosti so bila upoštevana: veljavni prostorski akti,
velikost lokacije ter možnosti za širitev kompleksa, ekonomski, časovni vidik in družbena
sprejemljivost. Ocenjevane so bile 4 lokacije, med drugim tudi območje nekdanjega bazena,
kot najustreznejša pa je bila ocenjena in izbrana lokacija območja na desnem bregu med reko
Savo in pokopališčem, južno od tenis igrišč. Lokacija je bila potrjena s strani Občinskega
sveta Občine Krško, vključena v razvojne plane mesta ter obravnavana kot del državnega
prostorskega načrta za HE Brežic (Občina Krško, 2017). Leta 2014 je bil na lokaciji Tovarne
Vipap Videm Krško nekoč ponos Krškega in tudi Jugoslavije za večno izravnan z zemljo.
3.3 DEGRADIRANO OBMOČJE TOVARNE VIPAP VIDEM KRŠKO

Slika 9: Degradirano urbano območje tovarne Vipap Videm Krško (foto podl.: Občina Krško, 2017).
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Industrija zaradi svojih predelovalno-proizvodnih procesov predstavlja precejšnjo
obremenitev za okolje, in že sama po sebi pomeni degradacijo, v danem primeru podjetja
Vipap Videm Krško pa gre za jasen primer degradacije urbanega tkiva. Tovarna je po tipu
degradacije industrijsko območje, v strukturnem smislu po obliki večji strnjen kompleks z
lego v centru, ožje obravnavano območje zapuščenega obrata proizvodnje celuloze pa lahko
opredelimo tudi kot sivo cono mesta, zaradi značilne izrazito začasne manjvredne rabe.
Tovarna, sicer razpoznaven simbol kraja, tako v svoji fizični kot mentalni podobi
prebivalcev, nekoč umeščena na skrajni južni rob mesta in z vseh strani obdana z zelenjem,
danes leži v njegovem osrčju, na stiku treh krakov mesta. Simbol napredka, znanosti,
bogastva je relativno kmalu za okolje postal obremenjujoč, zaradi česar je bilo za območje
pripravljenih in izvedenih že več sanacijskih načrtov. Proizvodnja papirja je za okolje in
okolico precej bremenilna, zaradi velikih porab naravnih virov (les oziroma material za
predelavo, voda, energija) ter negativnih vplivov, izpustov v okolje (vodo, zrak, tla).
Sanacija je za tovarno pomenila številna prestrukturiranja in posodobitve proizvodnih
procesov ter nenazadnje zaradi prevelikih stroškov in nekonkurenčnosti na trgu tudi
opustitev obrata proizvodnje celuloze, ki je v preteklih desetletjih v pokrajini pustil močan
pečat. Veliko se je vlagalo v tehnologijo proizvodnje, malo ali nič pa v samo podobo tovarne.
Ta danes leži sredi izčiščene krajine, nastale kot posledice gradnje hidroelektrarne, za
potrebe katere je bil ves obrečni vegetacijski pas posekan. Obrat celuloze je bil res da
opuščen, s čimer se je zmanjšal negativen vpliv onesnaževanja na okolje, vizualno kot tudi
z vidika uporabnika, zaradi zaprtja bazena in nedostopnosti območja, pa se je stanje le še
poslabšalo. Nastala je siva cona v samem jedru mesta, okolje stagnira in propada, stavbe in
ureditve se ne vzdržujejo, opazni so procesi sukcesivnega zaraščanja. Območje je izgubilo
ves svoj nekdanji pomen zbirališča in družabnega življenja meščanov. Še delujoči obrat
tovarne Vipap Videm Krško ostaja vsaj za enkrat za javnost zaprt in nedostopen, v primeru
sprememb tehnologij proizvodnje pa obstajajo tudi možnosti, da se celotno območje uredi
kot tehnološki park, kjer bi bili obiskovalci lahko udeleženci v procesih.

Slika 10: Tovarna nekoč zarobljena z bogatim obrečnim vegetacijskim pasom (Sečen, 2011) danes vsem na
očeh z nevzdrževano pojavnostjo kazi podobo mesta.
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Slika 11: Pogled s severa na tovarno z delom opuščene proizvodnje celuloze v ospredju.

3.3.1 Problem degradiranega urbanega območja
O degradaciji govorimo načeloma le kot o prehodnem pojavu, ki je del preobrazbe
vsakršnega urbanega sistema in že od vsega začetka spremlja razvoj industrijskega mesta.
Definirati jo je mogoče kot relativno entiteto določenega okolja v stalnem spreminjanju in
obravnavati v razmerju do drugih stanj, bodisi predhodnih ali načrtovanih. O degradaciji
lahko govorimo tudi takrat, ko obstoječe stanje prostora ni v skladu s pričakovanim oziroma
se ne razvija v smeri k načrtovanemu, zatorej lahko ocena stopnje degradacije izhaja tudi iz
ocene neizkoriščenih potencialov in primerjalnih prednosti določenega območja (Koželj,
1998). Cvahte in Snoj (2012) za degradirana območja opredeljujeta dele krajine, ki so
neustrezno izkoriščeni in prizadeti zaradi pretekle rabe ter brez prave vloge v sodobnem
prostorskem razvoju. Običajno gre za deloma ali v celoti opuščena sklenjena območja, ki
zaradi součinkovanja različnih dejavnikov negativno vplivajo na okolje, ekosisteme, družbo
ter kvarijo estetski videz krajine.
Prednost degradiranih urbanih območij, če jo seveda znamo izkoristiti, se kaže v tem, da gre
za spremenljivo sestavino mesta, ki ni obstojna, vendar prav zato predstavlja trajno
potencialno možnost za uvajanje sprememb in preurejanje obstoječega (Koželj, 1998). Z
učinkovito sanacijo se lahko zaustavi njihova potencialna nadaljnja širitev ter omilijo
negativni vplivi na okolje, z revitalizacijo pa se površine spremenijo v funkcionalna,
doživljajsko, ambientalno in na videz privlačna zemljišča, ki doprinesejo k razvoju lokalnih
skupnosti (Cvahte in Snoj, 2012).
Problem nastane tedaj, ko razvrednotenje urbanega območja in opuščenost njegove rabe ni
več le prehodna faza preoblikovanja nekega območja, temveč spremljamo njegovo daljše
propadanje (Koželj, 1998), kot ga je zaznati na primeru tovarne Vipap Videm Krško, ki je
le eden izmed številnih s podobno usodo tako pri nas kot v svetu. Degradirano urbano
območje začne postajati fizična in funkcionalna ovira za razvoj sosednjih območij ali za
izpeljavo planov na ravni mesta. Koželj (1998) ga imenuje urbana ločina, saj s svojim
notranjim stanjem neposredno in posredno vpliva na procese prestrukturiranja mesta, jih v
večini primerov zavira in omejuje, ne glede na to, da ga je, kot je bilo navedeno že prej,
mogoče dolgoročno obravnavati za še neizkoriščeno priložnost oziroma potencialno
razvojno možnost.
V prostoru se od 70. let dalje izkazujejo dve bistveni razvojni zakonitosti; dinamično širjenje
in reintegracija urbanih sistemov. Proces dinamičnega širjenja, z vse bolj razpršeno
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decentralizacijo znotraj mest in med njimi, je značilen za skozi čas nastalo tri-jedrno mesto
Krško, medtem ko do reintegracije urbanega sistema še nismo prišli. V okviru nje se
reurbanizirajo sive cone, razvijajo zapuščeni vmesni mestni prostori ter revitalizirajo obširna
degradirana urbana območja opuščenih industrijskih kompleksov (Koželj, 1998). Problem
industrijskih kompleksov je predvsem v njihovi specifičnosti in neprilagodljivosti, gre za
vase zaprte sisteme, ki le redko komunicirajo z okolico. Z vidika varnosti in nadzora obrata
je to odlično in sprejemljivo na odmaknjenih legah, ko pa se tovrstne dejavnosti znajdejo v
urbani sredini, bi se morale temu ustrezno tudi odzvati. Možnosti in modeli sobivanja
vsekakor obstajajo.
3.4 REVITALIZACIJA OPUŠČENIH INDUSTRIJSKIH OBMOČIJ
V krajinsko načrtovalskem smislu revitalizacija pomeni oživitev območja z novo vsebino in
funkcijo (Ferber in sodelavci, 2006, cit. po Kokot, 2015). Povzeto po OPN (Odlok …, 2015)
gre za zbir različnih dejavnosti, s pomočjo katerih se z ustreznim prostorskim načrtovanjem
izboljšajo tako funkcionalne, tehnične, prostorsko-oblikovalske, bivalne, gospodarske,
socialne, kulturne kot tudi ekološke razmere na določenem območju. Revitalizacija se na
območjih kulturne dediščine, med katero uvrščamo industrijsko arhitekturno dediščino,
izvaja ob ohranjanju prepoznavnih značilnosti prostora in kulturnih vrednot varovanega
območja.
Odprti prostori mest, krajine so lahko nove ali prenovljene, spremljajoč trende pa skoraj vse
uspešne in zapažene krajinske ureditve zadnjih let zasedajo degradirane lokacije, ki so bile
na novo, v novi luči odkrite in privzdignjene iz zapuščenega stanja. S tovrstnimi posegi se
spodbuja vpeljevanje sprememb znotraj že obstoječih mestnih območij. Pri prenovi se kot
glavno vprašanje postavlja; bodisi razkriti ali prikriti sledove preteklosti, ki definirajo
'genius loci' lokacije in igrajo ultimativno vlogo v formi, pomenu in kulturni pomembnosti
nove krajine. Zaradi vloge, ki jo imajo javni prostori kot pobudniki urbanega razvoja ter
njihovega vpliva na kakovost družbenega življenja, je način na katerega so obravnavani,
neoporečen odsev naše kulture (Reed, 2005).
Gledano zgodovinsko je mestni prostor vedno služil trem vitalnim funkcijam: prostoru
srečevanj, tržnici/izmenjevalnici in kot povezovalni prostor. Medtem ko je bilo nekoč
mestno življenje nujno in samoumevno, pa je danes v veliki meri na voljo preveč izbire in v
novi situaciji kakovost igra bistveno vlogo, je ključni parameter izbora (Gehl, 2007).
Nekateri izmed uspešnih izvedenih primerov preobrazb, revitalizacij industrijskih območij
v kakovostne javne, v večjem delu zelene prostore po svetu, ki potrjujejo, da je industrijsko
dediščino potrebno, vredno in ekonomsko upravičeno obravnavati kot prostorsko kakovost
ter do nje pristopati s spoštovanjem so; krajinski park Duisburg Nord, železarsko območje
Völklingen ter območje rudnikov Zollverein v Nemčiji, Zhongshan Shipyard Park na
Kitajskem ali Gas Works Park v Seattlu.
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Slika 12: Krajinski park Duisburg Nord | Latz+Partner
(1| Latz+Partner, 2019; 2| Landezine, 2002; 3| IBA, 2019).

Slika 13: Völklingen Ironworks – UNESCO svetovna dediščina (The Travelling …, 2019).

Slika 14: Zollverein Park, Essen | OMA/ Rem Koolhaas, Agence Ter, Planergruppe Oberhausen
UNESCO svetovna dediščina (1| Stiftung Zollverein, 2019; 2| Public Space, 2018; 3| Germany travel, 2019).

Slika 15: Zhongshan Shipyard Park | Turenscape (Turenscape, 2017).
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Slika 16: Gas Works Park | Richard Haag – Nacionalni register kulturne dediščine
(1| FOGWP, 2019, 2| Inhabitat, 2017, 3| Rich Haag Assoc, 2019 ).

Vsem primerom danes vitalnih, urbanih, zelenih mestnih prostorov je skupno, da so bili
zgrajeni na območjih zapuščenih in propadajočih, nedostopnih industrijskih obratov, z
ohranjanjem specifike lokacije in pretekle rabe. Nove zasnove z drugo namensko rabo
vključujejo za prostor in pretekli industrijski obrat značilne grajene strukture in jih
izpostavljajo kot prostorske kakovosti. Kot pravi Ifko (2011), je prav poudarjanje
kulturnovarstvenih vidikov zagotovilo za uspešno uresničitev revitalizacije in ravno
ohranjena dediščina ključni element za ambientalno specifiko industrijskih kompleksov.
Značilnosti industrijske gradnje spodbujajo možnosti za vpeljavo in oblikovanje inovativnih,
lokacijsko specifičnih novih rab.
Revitalizacija ne zahteva toliko obnove in nadomestitve pasivnih prostorskih struktur,
kolikor gre za prepoznavanje in realizacijo skritih potencialov prostora, krajine. Da bi se
oživitev v popolnosti uresničila pa območja in rabe ni zadosti le obnoviti, potrebno ju je
ponovno ovrednotiti in na novo osmisliti, oblikovati, zgraditi (Corner, 1999).
S spoštljivim odnosom, ohranjanjem kakovostnih obstoječih struktur na območju, njihovo
preureditvijo in dano novo namembnostjo, predvsem pa z vračanjem območja mestu in
prebivalcem, industrijska območja, ki ležijo v središču mest, kot tovarna Vipap Videm
Krško, predstavljajo neprecenljiv potencial za mestno regeneracijo. Ob upoštevanju in
ohranjanju izvorne identitete in simbolnega pomena lokacije je moč oblikovati edinstvene
in za kraj razpoznavne, kakovostne javne prostore. S prenovo in novimi programi, ki se
umeščajo znotraj in med obstoječe grajeno tkivo, ne postane privlačnejše in dostopno le
območje industrijskega kompleksa, temveč ta vpliva na podobo in kakovost bivanja celega
kraja.
3.4.1 Projekt sanacije območja opuščene proizvodnje celuloze v Krškem
Za ožje obravnavano območje, območje opuščene proizvodnje celuloze, je bil leta 2009
pripravljen sanacijski načrt, ki predvideva sprostitev tega dela zemljišča za druge namene in
ekološko sanacijo območja. Pod sprostitvijo zemljišča se v celoti predvideva rušitev in
odstranitev objektov, obravnavana lokacija pa naj bi se uredila v zelene javne parkovne
površine z možnostjo uporabe dela zemljišč v prihodnje tudi za druge namene javne rabe
(Dokument …, 2009).
Neposredne koristi, ki bi jih sanacija območja lahko doprinesla mestu, so izboljšanje
ekoloških in okoljskih razmer ter povečanje družbenega standarda in komunalne
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opremljenosti na območju Krškega, posebej na ožjem območju Vidma, z znatnim
povečanjem deleža urejenih zelenih površin. Stanje zelenih, predvsem urejenih zelenih
površin, je na območju mesta Krško zaskrbljujoče. S parkovno, pretežno zeleno
preureditvijo območja, sanacijski načrt ocenjuje, da bi se delež zelenic v mestu povečal za
okoli 15 %, na območju Vidma pa za dobrih 75 % v primerjavi s sedanjim stanjem
(Dokument …, 2009). Predvidena nova ureditev naj bi bila namenjena predvsem
uporabnikom, občanom Občine Krško, čeprav sanacijski načrt obravnava zgolj odstranitev
obstoječega, konkretne nove ureditve na lokaciji pa še ni načrtovane.
Sam cilj sanacije z ureditvijo parkovnih površin in omogočanjem razvoja novih dejavnosti
na območju je vsekakor skladen z aktualnimi razvojnimi smernicami, pri čemer pa žal ni
upoštevanega in vključenega predhodnega razmisleka o grajenih prvinah kot morebitni
arhitekturni dediščini območja, ki bi jo bilo moč prenoviti in vključiti v novo zasnovo
ureditve. Sanacija je bila deloma že izvedena z rušitvijo bazena, najvišje in hkrati ene od
najbolj prepoznavnih stavb nekdanje tovarne - lužnega kotla, precejšnjega dela objektov
vezanih na procese beljenja celuloze in pripravo kemikalij, značilnega kislinskega stolpa ter
številnih zunanjih rezervoarjev. Nekaj objektov in struktur, ki je ostalo, še opominjajo na
proizvodnjo, ki je bila dolga leta prisotna na območju, v primeru dokončne izvedbe
načrtovane sanacije območja pa bo bila vsa zgodovina lokacije dokončno izbrisana.
V nalogi predstavljen predlog prenove in revitalizacije obravnavanega območja, izhajajoč iz
stanja, ki ga razberemo na lokaciji danes, obravnava območje in prisotne grajene strukture
ter objekte kot potencialne prostorske kakovosti, na osnovi katerih je možno graditi novo
podobo kraja z ohranjanjem značaja lokacije. Vsekakor je rušitev dela stavbnega tkiva za
vpeljavo novih programov in ureditev na lokaciji nujna, kar je manjkalo in še manjka v
procesu sanacije in revitalizacije območja pa je vrednostna analiza, analiza potencialov
obstoječega za alternativno rabo.
Kot pravi Kongjian Yu: ''Občutek uspešnega sodelovanja med človekom in naravo je
neločljivo povezan z občutkom za lepoto, užitek in inspiracijo, vsebujočo v harmoničnem
procesu. Zgolj obnova, rekonstrukcija nekoč dobre prakse še ni zaključek dobre zgodbe.''
(Saunders, 2012).
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4 PREDLOG PRENOVE IN REVITALIZACIJE OBMOČJA OPUŠČENE
PROIZVODNJE CELULOZE
4.1 PREDSTAVITEV PAPIRNO PROIZVODNEGA KOMPLEKSA VIPAP
Tovarna Vipap Videm Krško je industrijski kompleks skupne površine 32 ha, v severnem
delu katerega se nahaja 4,5 ha veliko zemljiče s pripradajočimi objekti opuščene proizvodnje
celuloze, ki je predmet obravnave te naloge. Za proizvodne procese vezane na proizvodnjo
papirja, ki se na ožji obravnavani lokaciji pogojno še izvajajo, obstajajo možnosti umestitve
znotraj tovarne v obratovanju, tako da bi se lahko celotno robno območje pod mostom, med
železnico in Savo, sprostilo proizvodnih dejavnosti. Nadaljnji razvoj dejavnosti se
predvideva proti jugu, na zemljišču že od nekdaj namenjenemu morebitni širitvi tovarne;
danes to območje naseljuje proizvodni obrat Krke.

Slika 17: Shema obravnavanega območja z označenimi proizvodnimi conami – območje proizvodnje celuloze
je danes opuščeno (vir podatkov: PUP Celuloza, 1991, kart. podlaga TTN 5: Portal prostor, 2018).

Slika 18: Shematski prikaz povezav med tehnološkimi enotami (vir podatkov: PUP Celuloza, 1991).
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4.2 FOTOINVENTARIZACIJA OBMOČJA
4.2.1 Zunanja pojavnost Kompleksa Vipap Videm Krško

Slika 19: Shema pogledov na tovarno od zunaj; z vidika prebivalcev, obiskovalcev (kart. podlaga TTN 5: Portal
prostor, 2018).

1| parkirišče, vstopni del tovarne

3a| pogled z mostu

2| območje nekdanjega bazena – porušeno, ograjeno, v propadanju

3b| os tovarne z mostu 4| vzdolžna os tovarne
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5a| pogled na Vipap Videm Krško z desnega brega reke Save

5b| pogled na prečno os tovarne

5c| robni privzdignjen objekt s silosi v ozadju

6| lesni prostor ter na desno obrat Krke

Kompleks Vipap Videm Krško je upoštevajoč različne vidike degradacije najbolj prizadet
in problematičen z vidika:
- fizičnih meril – stanja obstoječih struktur in površin,
- urbanističnih meril – strukturne umeščenosti in nepovezanosti z mestom ter ostalimi
funkcijami in
- socialnih meril – dostopnosti ter doživljajske vrednosti območja za prebivalce,
obiskovalce.
Tovarna v ravninskem delu Krškega polja je že sama po sebi izstopajoča in v celotni mestni
strukturi skupaj še z ostalimi industrijskimi območji zaseda precejšen delež, približno petino
celotne urbane površine. S svojimi silosi in dimniki obdana v oblak vodne pare je vsekakor
razpoznavna identifikacijska točka kraja. Na vzhodu preko železnice meji na blokovska
stanovanjska naselja, ki dajejo vertikalni industrijski gradnji nekakšno protiutež, na drugo
stran odprto pogledom pa je območje danes povsem izpostavljeno. Pred izgradnjo
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hidroelektrarne in akumulacijskega jezera je bila tovarna od pogledov in vplivov na okolico
zamejena z gostim obvodnim vegetacijskim drevesni pasom, ki je danes izkrčen.
Odkar je bila tovarna postavljena, večjih sprememb v prostorskem smislu ni doživela.
Strukture industrijske dediščine so deloma še ohranjene, veliko, predvsem na območju
zapuščenega obrata celuloze pa je bilo ali se namerava porušiti, s čimer območje izgublja na
svojem značaju in potencialu prenove.
Trenutno zaradi popolne zaprtosti sistema tovarna, razen v vidnem smislu, ne vzpostavlja
nikakršne komunikacije z okolico. Odprt prostor na lokaciji ni definiran in ni izkoriščen,
zelenih površin na območju in v neposredni bližini tovarne ni, opuščeni predeli propadajo,
so brez novih vsebin, prave vizije razvoja ni. Mesto raste okoli industrijskega obrata, nekoč
svojega glavnega zaposlovalca, kar v primeru njegove vsaj delne prehodnosti in dostopnosti
ter oblikovanja privlačnega območja za javnost ne bi predstavljalo problema. Ob vpeljavi
mešane rabe na delu območja bi tovarna z vso svojo sentimentalno in simbolno vrednostjo
lahko znova postala vitalni del mesta, njegov ponos, tako kot nekoč, in ne izolirana cona
znotraj njega.
Poleg nevzdrževanih grajenih struktur je problem lokacije predvsem v neprehodnosti
območja, zaradi česar je tudi povezovanje mesta preko Save okrnjeno. Z vidika pešca je
območje neprivlačno in težko dostopno; urejenega prehoda čez železniško progo ni, prav
tako ne definirane pešpoti, razen čez in pod obstoječim prometnim mostom ni možno
dostopati do Save, avtomobili so parkirani po velikem, neurejenem peščenem parkirišču ob
železnici. Z vidika proizvodnje in funkcionalnih kriterijev je sama lega ob železnici in v
neposredni bližini Save idealna, dostavo in dostopnost do obrata pa bo še dodatno olajšala
izgradnja mestne obvoznice po levem bregu reke Save. Po drugi strani se območje ob Savi
obravnava kot zelen rekreativni pas, na desnem bregu Save je predviden razvoj športnorekreacijskega parka, območje za šport in rekreacijo pa se po OPN predvideva tudi na delu
zapuščenega območja pridelave celuloze. V urbanističnem smislu možnosti za uvajanje
sprememb in prilagodljivost so. Problem načrtovanih sprememb je v dostopnosti in
nepovezanosti med območji. Prometnice in industrija zelene površine med seboj delijo,
predvidenih povezav in pravih dostopov za pešce pa ni.
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4.2.1 Cona B – Severni neaktivni del tovarne

Slika 20: Lokacije dokumentiranih ambientov, objektov ožjega območja obdelave – dela opuščene proizvodnje
celuloze (kart. podlaga TTN 5: Portal prostor, 2018).

A,B| pogledi z območja vzdolž vzdolžne osi tovarne

B1| silosi – reprezentativna arh. dediščina

C| robni del nekdaj območja bazena
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C, D| prostori med obstoječimi objekti z razvitimi sukcesivnimi procesi; vidni objekti D2, D3, D4

D1

E| sukcesivni procesi

D2

D4

D5

F| tirnice kot meja območja ter značilna silhueta tovarne v ozadju

G| vodni zadrževalnik - reprezentativna arh. dediščina
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H| povezana vodna zadrževalnika

I| privzdignjen objekt spodaj s poglobitvijo/koritom

Na območju je jasno berljiv industrijski stavbni tip. Prvotno postavljeni objekti so
konstrukcijsko kakovostni, gre za armirano betonske skelete, ki dajejo možnost morebitni
obnovi ali drugi namembnosti. Za alternativno uporabo so zanimivi tudi opuščeni objekti
vezani na proizvodnjo (kot na primer objekti čistilnih naprav, silosi). Vse fizične strukture v
obravnavanem prostoru zahtevajo takojšnjo sanacijo, saj objekti vsem na očeh vidno
propadajo, poleg grajenih struktur pa so po prenehanju proizvodnje na območju ostale tudi
precejšnje odprte prazne površine. Nekoč odprt prostor, kjer je stal javnosti dostopen bazen,
je danes ograjen, bazen porušen, območje pa zapuščeno in v propadanju. Opazen je razvoj
sukcesivnih procesov. Prostor zaradi nedostopnosti javnosti svoje doživljajske vrednosti ne
kaže, čeprav gre za območje z razpoznavnimi grajenimi prvinami, ki kljub zastarelosti
delujejo veličastno in v sebi nosijo zgodovino kraja.
4.3 PROBLEMI/IZZIVI IN POTENCIALI LOKACIJE
Glede na trenutno stanje kompleksa Vipap Videm Krško ter ožjega obravnavanega območja
opuščene proizvodnje celuloze so bili evidentirani problemi/izzivi lokacije kot tudi njeni
potenciali za morebitno drugačno prihodnjo rabo in pojavnost v mestu (glej Prilogo A Shematski prikaz zaznanih problemov/izzivov in potencialov lokacije, predvidenih ukrepov
ter principov urejanja območja za dosego želenih rezultatov.)
Problemi trenutnega stanja:
- ograjeno, nedostopno, neprehodno območje,
- vizualna degradacija – zastareli objekti; v prvem planu, na delu opuščene
proizvodnje celuloze, zapuščeni, propadajoči objekti,
- odstranjena višja obrečna vegetacija, zaradi česar je območje tovarne še bolj
izpostavljeno,
- onemogočen dostop do reke - problem prehajanj; železnica–neprehodna
industrijska cona–cesta (bodoča obvoznica),
- območje izključeno iz mentalne podobe meščanov.
Problemi/omejitve za novo rabo ožjega območja:
- zapuščen del na robu še delujoče tovarne brez prave vizije prihodnosti,
- ujetost območja znotraj prometnic – otežen peš dostop,
- razmejitev območja tovarne od prostora javnega dobra,
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vizualna degradacija okolja,
hrup (iz tovarne, obvoznice, železnice),
smrad (avtomobilski izpusti, smrad iz proizvodnje tovarne),
vpliv prašnih delcev.

Potenciali:
- lokacija – osrednja mestna cona na stiku med Vidmom, Starim mestnim jedrom
Krškega in Leskovcem pri Krškem,
- lahka dostopnost – bližina prometnic ter avtobusne in železniške postaje,
- bližina reke Save,
- območje odmaknjeno in ločeno od stanovanjskih predelov, kar na lokaciji omogoča
tudi umeščanje hrupnejših programov.
4.4 PROSTORSKO RAZVOJNE USMERITVE
Smernice in ukrepi, s katerimi bi se izboljšali tako funkcionalni, urbanistični,
okoljevarstveni, fizični, oblikovni kot socialni parametri degradiranosti obravnavanega
območja, upoštevajo probleme/izzive, potenciale lokacije ter občinske razvojne plane.
Zasnova ureditve širšega prostora:
- Osrednjo os mesta, na katero se dalje vpenjajo programi, predstavlja reka Sava z
obrečnimi kakovostnimi in raznolikimi zelenimi ter športno-rekreacijskimi
površinami, v sklopu katerih se razvija tudi območje opuščene proizvodnje celuloze.
- Območje opuščene proizvodnje celuloze se odpre in uredi v javni prostor, mestni
park mešane rabe, ki s svojo lego in funkcijo generira mestno življenje.
- Območje novega parka se z nadhodom čez prometnice poveže z obrečnim pasom
Save.
- Železnica na Vidmu predstavlja veliko fizično bariero v prostoru. Za omogočanje
prehodnosti v smeri proti Savi se uredi (obnovi) nadhod čez železniško progo pri
železniški postaji ter s podhodom omogoči neovirano gibanje pešcev vzdolž potoka
Potočnica po južnem robu območij industrijskih dejavnosti.
- Obstoječi objekti se glede na nove programske zahteve, v kolikor je to le mogoče,
prenovijo oziroma porušijo, izboljša se vizualna podoba celotnega industrijskega
kompleksa.
- Robovi celotnega območja tovarne se ozelenijo z višjo vegetacijo – vizualno se
minimalizira pojavnost industrije v središču mesta.
- Ponovno se vzpostavi obrečna vegetacija na levem bregu reke Save, v območju, ki
ni pod neposrednim vplivom akumulacije.
- Programi se razvijajo na obeh bregovih reke in med seboj povezujejo s peš in
kolesarskimi brvmi ter mostovi.
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Uredi se peš in kolesarska pot vzdolž celotnega levega nabrežja od hidroelektrarne
do predvidenega, obnovljenega vojaškega mostu čez Savo ter na obeh bregovih
uredijo dostopi do vode.

Usmeritve za ožje ureditveno območje – cona B:
- Na območju se vzpostavi nova zelena površina v mestu, območje se prioritetno
zasnuje kot odprt, javno dostopen prostor.
- Območje se uredi v park, v katerega so ujeti objekti prejšnje rabe z novo
namembnostjo ter novi programi mešane rabe – Center športa kulture in mladih
(ŠKM).
- Prehodnost omogoča dostop iz smeri železniške postaje, preko centra ŠKM in
povezava z reko Savo s peš nadhodom čez prometnice.
- Prenova in sanacija objektov imata prednost pred rušitvijo.
- Robovi obravnavanega območja se zasadijo z višjo drevnino, ki blaži okoliške vplive
hrupa, smradu in prahu ter obnovo obstoječih objektov, kjer ti predstavljajo ločnico
do proizvodnega dela tovarne.
- Poleg ambientalne vrednosti, se z ozelenjevanjem rešuje vizualna degradacija okolja.
- Od rastlin se na lokaciji uporabijo vrste značilne za papirno proizvodnjo, sukcesivne
vrste ter rastline z ustrezno sanacijsko vrednostjo.
Sanacijski ukrepi za dosego želenih rezultatov prenove in revitalizacije območja so:
- Programska prenova – novi programi se odzivajo na preteklo rabo in jo v simbolnem,
sentimentalnem smislu ohranjajo, naseljujejo obstoječe grajeno tkivo ter vmesne
prostore.
- Ozelenitev območja – zelene površine so novi park. Uporaba vegetacije za
ustvarjanje raznolikih ambientalnih doživetij in blaženje negativnih vplivov okolice
(hrupa, prahu, smradu).
- Obnova/prenova grajenih struktur, ki jih je vredno obravnavati kot arhitekturno
dediščino območja in obstoječih objektov s potencialom za novo rabo.
- Rušitev objektov v propadanju, ki ne izkazujejo potenciala za morebitno drugo rabo.
- Vzpostavitev varnih in doživljajsko kakovostnih dostopov - povezav – prehodov do
in čez območje. Vpetost ožjega obravnavanega območja v mestno tkivo ter njegova
ponovno vključitev v mentalno podobo kraja in prebivalcev.
4.5 KONCEPT UREDITVE OBMOČJA OPUŠČENE PROIZVODNJE CELULOZE
Podrobnejša zasnova revitalizacije cone B - območja opuščene proizvodnje celuloze na
območju Tovarne Vipap Videm Krško se skozi zasnovo širšega prostora, ki je pomanjšana
predstavljena na naslednji strani, obravnava kot del zelenih površin v osrednjem delu
vzdolžnega naselja, preko katerih se mesto poveže in na katere se dalje vpenjajo programi.
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Slika 21: Pomanjšan tloris vpetosti zasnove Centra ŠKM v širši kontekst mesta. Glej Prilogo B - urbanističnoplanersko zasnovo osrednje, zelene, povezovalne osi mesta vzdolž reke Save v merilu 1: 5000.
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Predlagana zasnova temelji na vzpostavljanju zelene povezovalne osi mesta vzdolž reke
Save. Na obeh bregovih se ponovno vzpostavi obrečni pas vegetacije, kot je do gradnje
hidroelektrarne v mestu bil, ne da bi se s tem posegalo v neposredno območje akumulacije.
Dodatno, za zmanjšanje negativnih vplivov proizvodnje v mestu, se vzdolž območij
industrijske cone na levem bregu predvidi ločilni drevoredni pas do nove obvoznice. Z novo
urbanistično-planersko zasnovo se sistem zelenih povezav razdela in uskladi s konceptom
prometne ureditve za pešce in kolesarje.
Športno rekreacijske površine, ki privabljajo prebivalce vseh treh jeder mesta v skupno
območje ob reki, se razvijajo na obeh bregovih Save. Na desnem bregu v bolj intenzivni
obliki z raznovrstnimi športnimi objekti in napravami ter urejenimi dostopi do vode iz
odprtih zelenic, na levem pa s peš in kolesarsko potjo po ozelenjenem nabrežju pod
obvoznico, ki omogoča prebivalcem občutek stika z naravo v neposredni bližini mestnega
vrveža. Pot na levem bregu Save, do katere vodi tudi nadhod/most čez prometnice iz centra
ŠKM, je nadaljevanje že obstoječe višje ležeče. Poteka po robu gostega zelenega zaledja
proti prometnici in industriji ter se odpira v smeri proti vodi. S poti so speljani dostopi do
vode ter pomoli, urejena počivališča z možnostjo piknika ter omogočeni peš prehodi čez
reko – po OPN načrtovani brvi za pešce in kolesarje na območju starega mestnega jedra ter
nižje ležečem, prenovljenem, starem vojaškem mostu, ki obiskovalca iz Vidma pripelje v
športno-rekreacijsko cono na drugi strani reke. V spodnjem delu, pri prenovljenem mostu,
se skladno z OPN in načrti DPN HE Brežice območje pod teniškimi igrišči nameni za
ureditev novega bazenskega kompleksa ter kot potencialno območje nadaljevanja športnega
parka. Tu se umesti tudi pristan za čolne.
Koncept ureditve cone B - Centra športa kulture in mladih (Center ŠKM) temelji na
prikazu procesa pridelave papirja. Proces, ki se odvija v sosednjih objektih znotraj delujoče
tovarne, katere del je bila nekoč tudi obravnavana lokacija. Skozi ureditev je moč slediti
postopku, ki se predstavi v abstrahiranih oblikah in ponazoritvah. Gre za spoznavanje z
industrijo preko igre in simbolnih, čutnih zaznav.

Slika 22: Shema postopka proizvodnje papirja (vir podatkov: Papir …, 2019).
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Uporabljeni materiali, izhajajoči iz lokacije in proizvodnje, so:
- voda – vseprisotna s spreminjajočim se agregatnim stanjem, neobhodna v
proizvodnem procesu, vir katere je nižje ležeča reka Sava, ter na lokaciji prisotna v
vodnih bazenih, nekoč tudi krškem plavalnem bazenu,
- les – drevnina kot živa surovina, nujna za proizvodnjo papirja, iz katere se pridobijo
okroglice, ki vstopajo v proces nadaljnje mehanske obdelave,
- armiranobetonske in kovinske strukture – strukture, ki zaznamujejo industrijsko
arhitekturno dediščino 20. stoletja.
Osnovna oblikovalska forma je krog:
- forma prisotna v prostoru – krožne in cilindrične strukture rezervoarjev, silosov,
vodnih zadrževalnikov, gomile lesovine,
- krog, valj, pretakanje, navijanje – gibanje značilno za proizvodni proces katerega
končni produkt je rola papirja,
- osnovna sestavina procesa - voda – okrogla kapljica, ki ob stiku s tekočino povzroči
krožno vzvalovanje površine s ponavljajočim se odzvenom,
- osnovna surovina papirne industrije - les – deblo oblike valja s ''krogom'' v prečnem
prerezu in koncentrično postavljenimi letnicami.
Projektna naloga:
- Zelene ureditve: reliefno razgiban teren - valovanje, nasad topolov na vstopu in pri
peš povezavi proti Savi, sukcesivno zaraslo industrijsko dvorišče med ohranjenimi
stavbami, ozelenjen suhi vodni zadrževalnik, neprehodno zasajen rob proti
prometnicam, ozelenjene površine tematske papirno proizvodne poti, velika odprta
osrednja travna zelenica z gričem pod mostom.
- Utrjene površine: površine prilagojene gibalno oviranim osebam, povezave do vseh
programskih sklopov parka, velika ploščad na območju osrednje plaze pred
obstoječim vstopnim objektom, trg pred največjim objektom čistilne naprave, večje
utrjeno območje z igrišči v osrednjem delu parka, prehod čez ozelenjen suhi
zadrževalnik, območje rolkarskega parka.
- Vodni elementi: velika fontana vodnih curkov na osrednji plazi, prelivno vodno
zrcalo v liniji objektov, vodno zrcalo na mestu ene od čistilnih naprav, vodni bazeni
v sklopu tematske poti.
- Zunanje športne površine: velik rolkarski park, manjši zunanji plezalni center s
plezalnimi stenami na silosih in balvansko steno, igrišče za odbojko na mivki - igralni
prostor 16 x 8 m s prosto cono širine 3 m, igrišče za košarko - igralni prostor 28 x 15
m.
- Otroška igrala: visoki igralni stožci z odprtinami, plezali in toboganoma na osrednji
plazi, ozelenjen grič z lesenimi okroglicami in toboganoma v osrednjem parkovnem
prostoru, visoke gugalnice pod dvignjeno razgledno potjo, peskovnik pri športnih
igriščih, lesene okroglice, griči in kupi mivke v delu tematske poti.
- Novi objekti: Info center z manjšim razstavno-prodajnim prostorom, sanitarijami
za zaposlene in skladiščnim prostorom, dvignjena razgledna pot čez območje in v
nadaljevanju most do obsavskega prostora, most nad rolkarskim parkom.
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Programska prenova obstoječih objektov:
- Odprt amfiteater in rolkarska skleda v obstoječih objektih bivših čistilnih naprav.
- Razgledni stolp, višine 23 m, kot prenova obstoječega silosa.
- Center neodvisne kulture in mladih se zasnuje v obstoječem vstopnem objektu.
Tvori se eno večjih družbenih in kulturnih središč, ki bo doprineslo k možnosti
umetniške produkcije in predstavljanja dela umetnikov neodvisne kulturne scene v
danem prostoru.
- Manjši notranji rolkarski park. Objekta v tem delu države še ni in Krško kot center
regije kaže potencial za razvoj kulture, ki je v prostoru prisotna, vendar prostorsko
še ne umeščena.
- Velik notranji plezalni center naseli nekdanje skladiščne prostore. Plezalnih
centrov je na območju Slovenije prisotnih še manj. V Krškem obratuje Posavski
alpinistični center, ki svojih prostorov trenutno nima.
- Kongresni tehnološko-razvojno-raziskovalni center, kjer svoje prostore dobijo
mladi podjetniki, naseli zgornji nadstropji najvišje stavbe. V spodnjih dveh
nadstropjih iste stavbe se uredi Muzej papirništva.
- Kavarna se zasnuje v sklopu obstoječih objektov, na robnem delu z odpiranjem v
vse smeri parka.
- Robni objekt na stebrih pri rolkarskih površinah se preuredi v Center zunanjih
športov - objekt javne rabe z vsebinami vezanimi predvsem na šport; center nadzora
in vzdrževanja površin, izposojevalnico opreme, urejen manjši kavarniški prostor s
sanitarijami. Obstoječa poglobitev v njegovem podnožju se izkoristi za oblikovanje
polovične cevi za potrebe rolkarjev.
4.6 IDEJNA ZASNOVA OŽJEGA OBMOČJA OBDELAVE
''Pozabiti je enako kot izdati.'' (Beardsley, 2012)
Zasnova temelji na oblikovanju zelene povezave med mestnimi središči kot parkovnourbanega, aktivno-atraktivnega območja. Na izpostavljeni, reprezentativni lokaciji, od koder
se je že nekdaj generiral razvoj, se predvidi novo jedro mestne regeneracije. To s svojo
lokacijo, zgodovinsko konotacijo ter ambientalnostjo obstoječih struktur spodbuja kreativne
pristope in vpeljavo alternativnih programov, za katere se na mestni in regionalni ravni
izkazuje potreba, prostorskih rešitev pa še ni bilo podanih. Center športa, kulture in mladih
naseli obstoječe grajeno tkivo ter zapolni vmesne prostore z navezavo na širši kontekst in
vpetostjo v zelene površine mesta. V osnovi gre za oblikovanje kakovostnega, ambientalno
raznolikega, zelenega javnega prostora mešane rabe namenjenega lokalnim prebivalcem,
zaradi svoje specifičnosti in lahke dostopnosti pa lahko predvidevamo, da bo območje vase
pritegnilo tudi širšo publiko in doprineslo k privlačnosti in obiskanosti celega kraja. Celoten
park, vključno z dvignjeno razgledno potjo, je zasnovan gibalno oviranim osebam prijazno
in dostopno.
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Slika 23: Pomanjšan tloris idejne krajinsko arhitekturna zasnove Centra športa, kulture in mladih na območju
opuščene proizvodnje celuloze v Krškem. Za podrobnejše načrte glej Prilogo C - situacijo v merilu 1: 500 ter
prereze - Priloge D-I.
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Obstoječi objekti, ki so nekdaj služili proizvodnji in skladiščenju celuloze, se kot potencialna
arhitekturna dediščina območja ohranijo, prenovijo in zapolnijo z novim programom. To so
objekti D1-5 ter proti mestni obvoznici ležeč objekt I – na stebrih privzdignjen objekt spodaj
s poglobljenim koritom, medtem ko se objekt regeneracije kemikalij – X4 odstrani. Prečno
ležeč in najbolj dotrajan objekt X1, ki celotno ožje območje zapira in deli, se poruši, s čimer
se območje sprosti in poveže v celoto, prav tako se odstranita enostavna, enonadstropna, v
arhitekturnem smislu nezanimiva objekta energetike - X2, X3, za katera se najde znotraj še
delujočega kompleksa nadomestna lokacija. Med značilne strukture območja, vredne
posebne pozornosti in ohranitve, sodijo trije silosi postavljeni vzdolž glavne osi kompleksa
– B1-3 ter strukture bivših čistilnih naprav - G, H, katerih skeleti dajejo možnosti za
nadomestno rabo. Objekt HX – ena od čistilnih naprav, se z zasnovo poruši, vendar v tleh
na isti lokaciji reinterpretira kot vodno zrcalo, ki obiskovalcu približa materialnost in
preteklo procesnost.
Med pomembno strukturno značilnost območja, ki se jo ohranja, in ki ožje obravnavano
območje povezuje s celotnim kompleksom pa sodi vzdolžna os - promenadna pot, na katero
se vpenjajo vsi programi parka in v nadaljevanju katere pogled seže daleč skozi celotno
območje proizvodnje.
Zasnova v arhitekturnem smislu temelji na ohranjanju in prenovi obstoječega, tako da se od
objektov na novo postavi le Info center. Ta se zasnuje znotraj betonske cevi umeščene v
brežino na lokaciji nekdanjega bazena.

Slika 24: Shema rušitev.

Prostor je zasnovan kot tematski tehnološki park, ki na svojevrsten način obiskovalca popelje
skozi proces pridelave papirja. Gre za nov mestni park raznolikih aktivnosti in ambientalnih
kakovosti, v katerem se prepletajo dejavnosti izobraževanja, raziskovanja, kulture in
umetnosti, športa ter igre, vse skupaj odeto in umeščeno v zeleno.
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Slika 25: Programska shema.

Rdeča nit se niza skozi območje preko krožnih struktur in valovanj terena, pretočnosti, kot
značilnosti proizvodnje ter vodnega toka. Gibanje se po prostoru odvija na dveh nivojih; po
tleh, z dostopom do vseh programskih enot parka ter preko razgledne poti nad območjem, ki
obiskovalca popelje skozi park in mu ga razkrije z druge perspektive. Z dvignjene poti se
skozi izpuste v zasaditvi robne drevnine odpirajo pogledi proti staremu mestnemu jedru in
na drugi breg reke Save, do koder je iz centra ŠKM moč neposredno dostopati preko mostu
- nadaljevanja razgledne poti nad območjem.
Betonsko tlakovanje, kot je značilno za obširne funkcionalne površine industrijskega
kompleksa, se iz ozke vstopne poti razlije po območju in zaobjame vse glavne programske
vsebine. Severni rob definira vzvalovljen pas zidcev, ki sledijo preoblikovanju terena in na
spuščenih delih omogočajo dostop do programsko aktivnih vsebin. Zidci, ki na dvignjenih
delih nudijo možnost sedenja in definirajo ter obrobljajo posamezne programe, se pojavljajo
tudi znotraj območja – bodisi kot drugačna talna obdelava ali dvignjena klop. Izvedejo se v
konopljinem betonu – mešanici konopljinega pezdirja (sredice konopljinih stebel, ki jo
sestavlja pretežno celuloza), apnene mešanice in vode. Zahodni rob območja se prilagodi
potrebam rolkarskih in bmx površin, športna površina pa se uredi tudi na območju igrišča za
košarko v centralnem delu. Zraven se nahaja igrišče za odbojko na mivki, medtem ko je
mivka za otroško igro na treh manjših lokacijah v bližini.
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Slika 26: Shema tlakovanih površin.

Papirna proizvodnja zahteva za delovanje ogromne količine vode, ki so prisotne v večjem
delu proizvodnega procesa in vpeljane tudi v novo parkovno ureditev. V ureditvi se z vodo
in njeno razsežnostjo obiskovalec spoznava skoraj na vsakem koraku, v različnih oblikah in
stanjih; kot vodne brizge, plitva zrcalna ploskev, prelivno območje, iz katerega ob deževjih
presežek polni ozelenjen suhi zadrževalnik, kot mokri zadrževalnik in vodni bazeni
prezentacijske krajine in nenazadnje reka Sava. Suhi vodni zadrževalnik služi tudi kot
ponikalno polje padavinskih voda s celotnega območja.

Slika 27: Shema vodnih elementov in ureditev ter odtoka padavinskih voda.
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Ob grajenih prvinah je ključni strukturni element, nosilec razpoznavnosti, ambientalne in
doživljajske pestrosti, vegetacija. Glede na lokacijo, katero zaznamujejo papirna industrija,
neposredna bližina reke Save ter voda neobhodna v procesu, se izbor omeji na vrste, ki so v
naših podnebnih razmerah tipične za papirno proizvodnjo, pionirske vrste s sanacijskimi
kakovostmi ter vrste obvodnega prostora. Te niso nujno zgolj avtohtone, posebno pozornost
pa je treba nameniti potencialno invazivnim vrstam ter jih gojiti v nadzorovanih razmerah.

Slika 28: Shema vegetacije.

Vegetacija je uporabljena za členjenje, zamejevanje prostora, ustvarjanje ambientalne
raznolikosti ter kot nosilka pomenov. Rastni pogoji se na lokaciji spreminjajo od skopih, ki
omogočajo zgolj razrast sukcesivnih, pionirskih vrst nižjih taksonomskih skupin na
območju industrijskega dvorišča, kot so različni mahovi, trave, šaši in posamezne cvetoče
rastline, bogatejših na območju robne brežine rolkarskega parka proti obvoznici ter občasno
z deževnico zalitih območij suhega vodnega zadrževalnika kjer se zasadijo grmovnice, do,
v odvisnosti od globine vode, različnih rastnih pogojev dela prezentacijske krajine papirno
proizvodnega procesa, kjer uspevajo plavajoče rastline in lokvanji, vrste vodnega roba in
močvirske rastline. Od grmovnic se izbor omeji na vrbe, in sicer sta za zasaditve znotraj
območja izbrani srednje visoki vrsti Salix rosmarinifolia in Salix helvetica ter na območju
tematske poti Salix 'Irrorata'. Vrbe kot sukcesivne, pionirske vrste, katerih razraščanje se je
na območju že pričelo in katerih spontana razrast se v nadzorovanih pogojih spodbuja na
območju industrijskega dvorišča. Ozelenitev se v večjem delu zasnuje v kombinaciji s
travami in trajnicami, kot prikazom vrst, ki se prav tako lahko vključujejo v procese
pridobivanja celuloze.
Drevesna vrsta, najbolj značilna za papirno produkcijo, je črni topol (Populus nigra).
Topoli se na območju uporabijo kot ponazoritev proizvodne krajine, že od daleč naznačujejo
nov predviden park, ga zarobijo od neželenih okoliških vplivov, definirajo vstopno-izstopni
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točki in se v primeru prihodnje transformacije celotnega kompleksa uporabijo kot osnovna
členitvena vegetacijska vrsta. Topolov nasad v svoji simboliki ne povzema le značilnosti
proizvodne krajine papirniških obratov - gojenja surovine, temveč se navezuje tudi na
tradicijo topolovih nasadov v obravnavanem prostoru. Ti so bili osnovani zaradi potreb
tovarne celuloze in papirja in del kulturne krajine Krško-Brežiškega polja do izgradnje
hidroelektrarne Brežice.
Izbor drevnine definira posamezne programske enote parka:
- Vstopni točki ter robovi so jasno naznačeni z rastrsko saditvijo črnih topolov
(Populus nigra), vrsto z visoko vsebnostjo celuloze, katere naravni habitat je obrečni
prostor.
- V prostoru industrijskega dvorišča se dinamika in ambientalnost vzpostavi z
zasaditvijo hitro rastočih, vijolično cvetočih pavlovnij (Paulownia 'Shan Tong').
Dobrobiti pavlovnije postajajo v zadnjem času vedno bolj znane, med drugim gre za
rastlino z izrazito veliko sposobnostjo absorpcije ogljikovega dioksida, je izrazito
medonosna, hitrorastoča, uporabna pa tako v lesni, energetski kot papirni industriji.
Čeprav gre za potencialno invazivno sorto, zaradi majhne površine in omejenih
razmer v katere se jo zasaja, njen izbor v zasnovi ne predstavlja nevarnosti.
- Robni prostor proti obvoznici, na območju rolkarskih in bmx površin, zaznamujejo
iz vrbja dvigajoča se bela debla brez (Betula pendula), ki sodijo med pionirske vrste
uporabne tudi za pridelavo celuloze.
- Poudarki v prostoru so vzpostavljeni s široko razraščajočim se hrastom dobom
(Quercus robur), ki je v naravi prisoten na poplavnih ravnicah, tudi Save, dobro lovi
prašne delce in ima velik favnističen pomen.
- Osrednji parkovni prostor skupaj z dobom definirata strukturno zanimivi pionirski,
sanacijski vrsti s sposobnostmi izboljševanja tal; v vetru šelesteča trepetlika
(Populus tremula) ter večdebelna črna jelša (Alnus glutinosa), ki ščiti prostore
pred prahom in plinom.
V nadaljevanju sledi podrobnejši opis posameznih vzpostavljenih ambientov in programskih
območij nove ureditve. Ta so:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

vstopni nasad topolov z info centrom,
osrednja plaza,
ozelenjen suhi vodni zadrževalnik,
zunanji plezalni center,
rolkarski park,
preureditev objektov čistilnih naprav,
dvignjena razgledna pot čez območje,
osrednji parkovni prostor,
industrijsko dvorišče s spremljajočimi objekti programske prenove,
tematska pot papirno proizvodnega procesa.
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4.6.1 Vstopni nasad topolov z info centrom

Slika 29: Pogled z vstopne poti.

Vsak proizvodni proces se prične s surovino. Za izdelavo papirja je to les oziroma celulozna
vlakna, katerih naravni vir so posamezne drevesne vrste, trave, vlakna bombaža, lana,
konoplje.
Vstop v območje zaznamuje valujoč teren na katerem so zasajeni topoli. Valovanje kot
asociacija navijanja papirja, procesa ter valovanja vodne gladine, simbolike pretekle rabe –
prvega ogrevanega olimpijskega bazena v Jugoslaviji, ki je stal prav tu. Nasad se zasnuje,
kot bi bil del proizvodnega procesa. Nasad območje naznači, zameji, ustvari odmik
programov od robnih pogojev in obiskovalca po zarezani poti skozi pol metrske valove
povabi vase, pri čemer se robovi brežin izvedejo kot betonska klop, ki valovi vzdolž poti. V
terensko preoblikovanje je umeščen tudi Info center s prodajalno izbranih papirniških
izdelkov, sanitarijami in manjšim skladiščnim prostorom, zasnovan v 14 metrski betonski
cevi/valju/roli umeščeni v pohodno, s topoli zasajeno brežino višine 5,5 m. Med Centrom
neodvisne kulture in Info centrom se vzpostavi ploščad s podaljški topolovega nasada,
valovanje travne ploskve pa se nadaljuje po robu območja do zunanjega plezalnega centra.

Slika 30: Info center v betonski cevi umeščeni v s topoli zasajenem valujočem terenu (M 1: 500).
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4.6.2 Osrednja plaza
Del ploščadi s topoli je osrednja plaza, ki prostor odpira proti različnim programskim
območjem. Zaznamujejo jo igralni stožci iz tartana kot abstrakcije kupov lesovine nastalih
pri žaganju lesnih debel. Vertikalne gomile, stožci, so z odprtinami, plezalnimi elementi ter
tobogani zasnovani kot elementi igre.

Slika 31: Pogled na osrednjo plazo z igralnimi stožci, fontano vodnih curkov, silose in balvansko cev v ozadju.

V smeri proti jugozahodu nas, v programsko aktiven del vsebinsko prenovljenih objektov,
vabi v duhu sukcesivne razrasti ozelenjeno industrijsko dvorišče, proti severu pa območje s
ploščadi prehaja v krožno oblikovano fontano vodnih curkov, s stožcem po katerem se
preliva voda ter manjšo oblikovano kotanjo, v kateri se zadržuje voda iz brizge. Površina se
rahlo poglablja v smeri proti zelenici, betonski obod okoli pa omogoča sedenje na njenem
robu. Fontana omogoča slušni, vidni ter taktilni stik z vodo.
V razgledni stolp preurejen silos tu deluje kot poudarek, ki se odseva v vodnem zrcalu ob
njegovem podnožju. Vodno zrcalo je v liniji objektov in zaobjame okrogle podstavke že
porušenih rezervoarjev. Iz plitve površine se presežek vode preliva čez rob pod promenadno
potjo proti ozelenjenemu suhemu zadrževalniku.
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Slika 32: Pogled z osrednje plaze proti ozelenjenemu suhemu vodnemu zadrževalniku in krožnemu amfiteatru.

4.6.3 Ozelenjen suhi vodni zadrževalnik

Slika 33: Prečni prerez čez ozelenjen suhi vodni zadrževalnik (M 1: 500).

Ozelenjen suhi vodni zadrževalnik služi kot zbirno, ponikalno polje deževnice z območja.
Ker gre za suhi zadrževalnik, se njegova pojavnost v odvisnosti od vremenskih razmer skozi
leto spreminja. Dno se oblikuje kot valovi, po katerih sta v sušnih razmerah možni igra in
hoja. Čez zadrževalnik pa je na nulti koti speljana pot, ki se med prelivnima vodnima
zrcaloma nadaljuje iz osrednje plaze in omogoča prehod ter obisk v vseh vremenskih
okoliščinah. Pas vzdolž ploščadi zunanjega amfiteatra in proti površinam za rolkarje se
neprehodno ozeleni z vrbjem ter travami in trajnicami prilagojenimi na občasno zastajanje
vode, ki se na lokaciji zadrževalnika pojavijo tudi ob robu vodnega zrcala in pri vstopu na
prečno pot čez valove iz promenadne poti. Poglobitev, s svojo spremenljivostjo, tako v
količini vode kot stanju vegetacije v odvisnosti od letnega časa in naravnih razmer, doda
prostoru element nepredvidljivosti.
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Slika 34: Pod dvignjeno razgledno potjo s pogledom na ozelenjen suhi vodni zadrževalnik.

4.6.4 Zunanji plezalni center
Zunanje plezalne stene se uredi na območju obstoječih dveh robnih silosov višine 23 m, ki
se ju preuredi in opremi za potrebe plezanja. Zunanji plezalni center omogoča plezanje že
izkušenim plezalcem kot tudi začetnikom in otrokom, za katere se v cevnem elementu
zasnuje balvanska stena. Cev z vmesnimi okroglimi odprtinami, ki deluje tudi kot bariera
proti skate površinam, se postopoma veča iz izhodiščnega radija 2 m do 3,5 m in po
zaključku nadaljuje še v plezalni steni do končne višine 5 m.

Slika 35: Izsek iz prereza s pogledom na zunanji plezalni center (M 1: 500).
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4.6.5 Rolkarski park

Slika 36: Pogled na rolkarski park in skledo na desni z dvignjene razgledne poti čez območje.

Bolj hrupen in programsko specifičen program parka se umešča ob rob območja.
Oblikovanje sledi logiki prostora ter vpetosti v celoto, pri čemer se namesto klasičnih
poglobitev in oblikovanja betonskih skled, za ustvarjanje razgibanosti in privlačnosti ter
funkcionalne ustreznosti rolkarskih in bmx površin, celotna površina razgiba, robovi pa
definirajo s terenskim preoblikovanjem in zasaditvijo. Brežine preraščajo vrbe in breze. Te
omogočajo vizualen stik s parkom in ostalimi uporabniki, hkrati pa preprečujejo neželen
vstop na ožje območje.
Dostop je za uporabnike omogočen iz smeri osrednje plaze in se nahaja ob ploščadi
amfiteatra, v nadaljevanju zunanjega plezalnega centra. Naznačen je s klopjo, ki usmerja
gibanje in ki se v nadaljevanju zlije v razgledno pot čez območje. Rolkarski park objame
prostor amfiteatra proti kateremu bariero predstavlja začetni del razgledne poti. Ta se
postopoma dviga in ko pride okoli amfiteatra, njena višina omogoča odprtje, razgled v
spodnjem delu. Iz ploščadi pred amfiteatrom je tako obiskovalcem za zasteklitvijo
omogočeno opazovanje rolkarskih aktivnosti. Tu se površine nekoliko razgibajo, v delu tudi
poglobijo in razširijo, iz prečne poti suhega vodnega zadrževalnika je nad poglobljenim
delom speljan most za opazovanje športnikov, kjer se teren zopet dvigne na nulto koto pa se
površine za rolkarje zaključijo v bolj specifično in za zahtevnejše obiskovalce oblikovanih
elementih – okrogli rolkarski skledi umeščeni v ogrodje vodnega zadrževalnika oziroma half
pipe/polovični cevi v poglobljenem delu, pod na stebrih privzdignjenim obstoječim robnim
objektom, preurejenim v Center zunanjih športov.
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4.6.6 Preureditev objektov čistilnih naprav
Med značilne in impresivne arhitekturne objekte na območju vsekakor sodijo bivše čistilne
naprave. Njihova oblika s svojim čvrstim obodom in zgornjim pohodnim robom spodbuja k
razmisleku o možni drugi rabi in naselitvi programa znotraj njih. Skladno s spodbujanjem
prenove in ohranjanjem dediščine ter kazalcev pretekle rabe območja, projekt predvidi
njihovo preureditev. Od treh na lokaciji prisotnih se dva odpreta in namenita javni rabi, tretji
pa fizično odstrani, vendar tlorisno ohrani in zasnuje kot vodno zrcalo površine kot je bila,
ko je še deloval. Preureditev dveh predvidi ohranitev zunanjega oboda z odprtino/vstopom
v betonski lupini na nivoju tal ter umestitvijo nove, dodatne strukture v notranjosti. Ta za
potrebe skate parka, oblikovanja rolkarske sklede, pomeni polkrožno zaobljeno strukturo,
v največjem zadrževalniku na severozahodnem robu pa se notranjost s stopnicami/tribunami
pretvori v krožen amfiteater.

Slika 37: Prerez čez preurejena objekta čistilnih naprav (M 1: 500).

4.6.7 Dvignjena razgledna pot čez območje

Slika 38: Potek dvignjene razgledne poti čez območje z vodnim zrcalom v ospredju.

Dvignjena razgledna pot se vije skozi območje in okoli vsebin v 2,5 % naklonu. Obiskovalcu
omogoča drugačno doživetje parka s sprehodom med krošnjami in razgledi naokoli ter ga iz
območja parka pripelje neposredno do mostu, ki vodi do obsavskega prostora. Začne se pri
ploščadi amfiteatra, katerega zameji proti rolkarskemu parku, nadaljuje nad ozelenjenim
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suhim vodnim zadrževalnikom, omogoča dober pregled nad športnimi površinami
osrednjega prostora, kjer se iz dvignjene poti spuščajo gugalnice, obda vodno zrcalo v
katerem se odseva, na višini 5 m spne z rolkarsko skledo in nadaljuje nad odprto zelenico
proti stični točki mostu. Stična točka je na višini 3 m, leži na vrhu robnega griča in od tu gre
lahko obiskovalec dalje čez prometnice proti obsavskemu prostoru ali se vrne v programski
del parka – z izhodom in spustom po zeleni brežini, po stopnicah proti osrednjemu
parkovnemu delu ali po zaviti klančini, ki je del tematske poti papirno proizvodnega procesa.

Slika 39: Pogled s stične točke mostu.

4.6.8 Osrednji parkovni prostor
Osrednji parkovni prostor je programsko in oblikovno najbolj raznolik ter omogoča
sobivanje številnih uporabnikov. Proti severozahodu meji na območje suhega vodnega
zadrževalnika, od koder se prečna pot nad valovi spne s terenom pri vodnem zrcalu. Plitva
vodna površina obdana s pohodnim betonskim robom v toplih poletnih dneh spodbuja k igri
in ohladitvi, skozi vse leto pa odseva okolico – spreminjajočo se vegetacijo, dvignjeno
razgledno pot in obraze, ki se v njej zrcalijo. V nadaljevanju pot na nivoju tal pelje proti
mostu. Na eni strani je odprta večnamenska zelenica z oblikovanim gričem pod mostom ter
na skrajnem robu objektom Centra zunanjih športov, v smeri proti promenadni poti in
objektom programske prenove pa se preko utrjenih površin povezujejo ostali programski
sklopi območja. Tu se nahaja rahlo poglobljeno krožno zasnovano igrišče za odbojko na
mivki s tribunsko zasnovanim obodom ter s terenom izravnano igrišče za košarko z
obdajajočimi površinami in krožnimi klopmi, tribunami, medtem ko se otroška igra razvija
na ozelenjeni igralni gomili s tobogani in lesnimi okroglicami, visokih gugalnicah
umeščenih pod konstrukcijo razgledne poti čez območje, peskovniku pri športnih igriščih ter
v začetnem, terensko razgibanem območju prezentacijske krajine papirno proizvodnega
procesa, ki proti severu meji na programsko aktiven centralni del. Osrednje območje se preko
ozelenjene prehodne konstrukcije v gradbeni liniji objektov prečno povezuje z industrijskim
dvoriščem ter objekti programske prenove.
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Slika 40: Pogled z dvignjene razgledne poti proti programom osrednjega parkovnega prostora.

4.6.9 Industrijsko dvorišče s spremljajočimi objekti programske prenove
Dvorišče med prenovljenimi obstoječimi objekti se zasnuje kot zelena oaza posvečena
naravnemu razvojnemu krogu, sukcesiji in razrasti pionirskih vrst na opuščenih degradiranih
območjih. V organskih oblikah, ki se vijejo med in okoli objektov, se z razpokami v tlaku
nastavijo pogoji, rast in vrstna raznolikost pa je v veliki meri prepuščena sama sebi. Prostor
ambientalno izstopa od ostalega, spodbuja k raziskovanju in ohranja občutek skrivnostnosti,
ki se plete med objekti, poleg sukcesivne razrasti pa ga zaznamujejo velikolistna, vijolično
cvetoča drevesa pavlovnij.

Slika 41: Industrijsko dvorišče s pogledom na osrednji parkovni prostor skozi slečeno konstrukcijo objekta.
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Slika 42: Referenčni primer sukcesivne razrasti iz razpok v tlaku – Jardin des Joyeux | Wagon landscaping
(Landezine, 2018).

Za izboljšanje mikroklimatskih razmer in vpetosti objektov v park, se s plezalkami ozelenijo
izbrane fasade obstoječih objektov, in sicer glavna, vstopna severna ter zahodna stran Centra
neodvisne kulture in mladih, ki gledata proti ostalim programskim sklopom, zahodna in
južna fasada notranjega rolkarskega parka, prehodni objekt, ki definira gradbeno linijo
vzdolž promenadne poti, pa se sleče iz fasadnega ovoja in v celoti zasnuje kot odprta,
ozelenjena konstrukcija.

Slika 43: Pogled proti industrijskemu dvorišču in osrednji plazi z nadstropja ozelenjene konstrukcije.

Stavbe programske prenove na območju so:
D1 – Center neodvisne kulture in mladih, ki se uredi kot dnevno mesto druženja, kulturno
in družbeno središče odprto za vse prebivalce mesta. Poleg večernega dogajanja in dogodkov
bo nudil izobraževalne in informacijske aktivnosti pomembne za izboljšanje kakovosti
življenja ter profesionalno izpopolnjevanje mladih v kulturnem in kreativnem sektorju, z
možnostjo uporabe prostorov za lastne vadnice, ateljeje in podobno. V centru se bodo lahko
odvijale izložbe, koncerti, predstave, performansi, festivali, predavanja, raznovrstne
prezentacije, omogočal bo mednarodna sodelovanja z gostujočimi tujimi umetniki in
predavatelji ter njihove izmenjave.
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Prostori centra se s prehodi v zgornjem nadstropju povežejo z zadaj ležečim objektom,
katerega program se v zgornjih dveh nadstropjih še navezuje na Center neodvisne kulture in
mladih. V pritličnem delu objekta D2 se uredi notranji rolkarski park. Kakovostna
zasnova notranjih in zunanjih športnih površin bi lahko zaradi svoje lahke dostopnosti – z
vlakom, avtobusom ali avtom, v prostor privabila tudi uporabnike z drugih območij.
Podobno velja za D3 - plezalni center, ki se uredi z vsemi potrebnimi površinami in
pripomočki na eni lokaciji in ki bo omogočal tudi izvajanje tekmovanj v tem delu države.
Najvišja robna stavba D4, s pogledom na park v smeri proti Savi, se v zgornjih nadstropjih
zasnuje kot Kongresni tehnološko-razvojno-raziskovalni center. Tu dobijo prostore
mladi podjetniki, v okviru centra pa se odvijajo tudi raznovrstna izobraževanja in konference
s ciljem spodbujanja inovativnosti, kreativnih pristopov in izboljšanja konkurenčnosti na
trgu. Spodnji del objekta, ki se navezuje na zelene površine parka, z neposrednim izhodom
v osi tematske poti papirno proizvodnega procesa, naseli Muzej papirništva, na najbolj
robnem in iz vseh smeri dostopnem delu pa se uredi kavarniški prostor z zunanjo teraso
v ozelenjeni konstrukcije sosednjega objekta.
Prehod iz industrijskega dvorišča je vzpostavljen skozi objekt D5 – vertikalno ozelenjeno
slečeno armiranobetonsko konstrukcijo. Gre za objekt bivše kuharije celuloze z velikimi
okroglimi odprtinami v armiranobetonskih ploščah nadstropja in strehe, ki so ostale po
odstranitvi rezervoarjev. Struktura se uredi kot pohodna in prehodna z ohranjeno, v zelenje
odeto industrijsko podobo.
4.6.10 Tematska pot papirno proizvodnega procesa
Tematska pot papirno proizvodnega procesa je nadaljevanje zgodbe in spoznavanja s
procesom ter njegovimi zakonitostmi v okviru Muzeja papirništva. Tematska pot
obiskovalcu preko abstraktnih ponazoritev in doživljajske izkušnje predstavi proces
proizvodnje papirja, hkrati pa kot ureditev deluje tudi sama zase, neodvisno od pripisanega
informativno-izobraževalnega pomena.
Pot je umeščena ob južni rob območja proti še delujočemu delu tovarne in se nadaljuje v
most do obsavskega prostora. Tu se kot nosilci identitete prostora zopet pojavijo topoli, ki
območje vizualno in proti negativnim vplivom tovarne – hrupu, prahu, izpustom zamejujejo
od obrata. Fizično ločnico nove ureditve od območja delujočega kompleksa Vipap Videm
Krško predstavljajo na tirih parkirani vagoni, ki preprečujejo vstop/prehod v varovano cono
tovarne, pri čemer je v osi promenadne poti, v parkiranem vagonu izveden izpust, odprtina,
preko katere se pogled nadaljuje daleč v proizvodni del. Iz poti, ki se dvigne do razgledne
poti čez območje in v nadaljevanju mostu, so s ''švelerji'', kot nadaljevanji železniških pragov
z robnih tirnic, vzpostavljene prečne povezave, prehodi do programskih vsebin osrednjega
parkovnega dela.
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Slika 44: Prečni prerez čez tematsko pot papirno proizvodnega procesa s prikazom faz pridelave papirja
(M 1: 400).

Ponazoritve, ki nam predstavijo in približajo faze pridelave papirja so:
1. Pot se prične z drevesom, rastrsko zasaditvijo topolov, kot prikazom proizvodne
krajine. Valovanje terena tu govori o vseprisotni, za življenje neobhodni vodi, ki v
proces vstopa že v fazi rasti dreves in pridobivanja osnovne surovine za proizvodnjo
papirja - lesa.
2. V nadaljevanju se v krajini pojavljajo lesne okroglice – osnovna surovina papirne
proizvodnje. Odžagana debla različnih drevesnih vrst uporabnih za pridobivanje
celuloznih vlaken so tu uporabljena kot nizki stopalni kamni ali leseni hlodi
namenjeni igri.
3. Proces se nadaljuje z obdelavo lesa, brušenjem, žaganjem in pridobivanjem lesovine,
ki se v procesnem delu stožčasto skladišči, kar ponazarjajo travne gomile v
kombinaciji z gomilami mivke – sipkim materialom, kot je lesovina. Mehanska
obdelava lesa se v tej točki zaključi in nastopi mokri del postopka.
4. Mokri del postopka je v prezentacijski krajini ponazorjen z mokrim vodnim
zadrževalnikom globine 1 m, katerega robovi se zasadijo. V mokrem delu postopka
se skozi različne procese in dodajanje surovin tvori papirna kaša. Po natoku na sito,
pohodno rešetko čez zadrževalnih, se iz nje tvorijo papirna vlakna, ki se med seboj
prepletajo in sprimejo.
5. Pot se v nadaljevanju zoži, vodi skozi gosto, neprehodno zasajeno vrbovje. Tu se
soočimo s fazo stiskanja. Cilj je vzpostaviti gosto pokončno zarast s celoletno
atraktivnostjo in vrsta, ki danim pogojem ustreza, je modro stebelna vrba (Salix
'Irrorata') z izrazito doživljajsko in sezonsko spremenljivo vrednostjo.
6. Stiskanju sledi faza sušenja, ki je prikazana s prehodom preko različnih vodnih stanj,
v odvisnosti od katerih se v bazenih izmenjujejo tudi različne rastlinske vrte. Od
bazena z globino vode 80 cm, kjer uspevajo plavajoče rastline in lokvanji, bazena z
globino 40 cm in vrstami vodnega roba, bazena s stalno vlažno zemljo, kjer se voda
ne zadržuje ter omogoča razrast močvirskih rastlin, do zatravljene površine vrtne,
vodo odcedne prsti.
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7. Zadnji del v postopku oblikovanja papirne role je glajenje in navijanje. Navijanje,
ki se odvije po vijugavo oblikovani dvigajoči se poti med drevesnimi krošnjami do
stične točke dvignjene razgledne poti čez območje. To je zadnja točka tematskega
papirno proizvodnega sprehoda, mesto oblikovanja sklepnih misli, pogleda nazaj in
razgleda naokoli.
Od tu pot poteka na stebrih skozi krošnje dreves, preko mostu na drugo stran prometnic do
urejenih rekreativnih poti levega nabrežja reke Save. Območje parka se tako kot ob vstopu,
na najbolj izpostavljenem, vogalnem, robnem delu zaključi z visoko, strukturno,
geometrično zarastjo topolov.
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI
Degradacije mestnih predelov so nastale skozi različna razvojna obdobja z opuščanjem rab,
ki so bile znanilci svojega časa ali kot posledica začetih, vendar ne dokončanih projektov. V
prostoru so ostala zapuščena območja, infrastruktura, grajene strukture. Kaj tovrstne
površine pomenijo za nadaljnji mestni razvoj, kako jih obravnavati in na kakšen način
pristopiti k njihovi sanaciji, so danes ena izmed ključnih vprašanj sodobnih urbanih strategij,
pri čemer je revitalizacija opuščenih, degradiranih območij navedena med prioritetnimi
nalogami aktualnih prostorskih razvojnih dokumentov.
Pri tem so precej specifična območja opuščenih industrijskih obratov z veliki praznimi
funkcionalnimi površinami. Industrijska arhitekturna dediščina je že sama po sebi izrazito
zgovorna, modularna in relativno odprta zasnova objektov pa dopušča posege in vpeljavo
novih programov. Degradirana območja tako predstavljajo v mestu prisoten potencial za
njegovo regeneracijo ali reurbanizacijo. Kot navajajo številni avtorji in je moč razbrati iz
uspešnih primerov po svetu, leži ključ uspeha in oblikovanja inovativnega, edinstvenega,
atraktivnega prostora danes prav v zaznavanju kakovosti obstoječega, arhitekturni dediščini
kot varstveno-razvojni kategoriji in upoštevanju, vključevanju njene intrinzične vrednosti.
Tudi ko dediščine v arhitekturnem smislu na lokaciji ni zaznati, je 'genius loci' tisti, ki je
vedno prisoten in ga je vredno vključevati v zasnovo.
K vračanju na lokacijo spodbuja pomen. Predvsem lastno tvorjen skozi uporabo in
doživljanje prostora. Za oblikovanje kakovostnega javnega prostora, kot revitalizacije
degradiranega urbanega območja, ki bo omogočal srečevanja, pa je poleg pomena in
simbolov ter vzpostavljenega odnosa do ostankov pretekle rabe, na lokaciji pomembno
zagotoviti mešano rabo, vpeljati privlačnost za različne uporabnike, prostor oblikovati
skrivnostno, vendar pregledno, z elementi spremenljivosti in omogočanjem njihovega
spremljanja, doživljanja, aktivnega prisostvovanja, vključujoč pri tem vse čutne zaznave.
V mestu Krško se razvojni potencial za izboljšanje bivanjskega standarda in povečanje
deleža urejenih zelenih površin ter oblikovanje odprtega javnega prostora izkazuje na danes
opuščenem delu proizvodnje celuloze tovarne Vipap Videm Krško. Degradirano območje
predstavlja neizkoriščeno stično točko čez Savo razpotegnjenega mesta, ki s trenutno pojavo
kazi podobo celotnega kraja in deluje od mesta odtujeno. Območje, ki je bilo v preteklosti
že odprto in dostopno za javnost, z bazenom kot družabnim zbirališčem meščanov, izkazuje
težnjo po prenovi ter ureditvi območja v navezavi na obrečni prostor Save, do katerega je
danes dostop omogočen zgolj vzdolž prometnic.
Nov programsko bogat mestni park, katerega mesto pravzaprav nima, bi močno doprinesel
k dvigu kakovosti bivanja. Z upoštevanjem varstvenih načel, kvalitativnim vrednotenjem in
ohranjanjem obstoječih kakovosti lokacije, predvsem v smislu arhitekturne dediščine,
vzpostavitvijo zelenih površin na severnem robu še delujočega obrata ter vpeljavo novih
programov, ki odgovarjajo na prostorske ter družbene potrebe in z obstoječimi strukturami
oblikujejo dialog, bi se lokacija lahko zasnovala kot tematski tehnološki park s poudarkom
na izobraževanju, raziskovanju, kulturi in umetnosti ter športu in igri. Duh prostora lokacije
se v zasnovo vnese z ohranjanjem obstoječih struktur industrijske dediščine predstavljenih
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v novi luči, z novo namembnostjo, tematsko potjo papirno proizvodnega procesa, Muzejem
papirništva ter vsebinami Kongresnega tehnološko-razvojno-raziskovalnega centra.
Tovarna Vipap svoj simbolni status ohranja še iz obdobja industrializacije, ko je bila gonilo
razvoja mesta in mestnega življenja. S prenovo in oblikovanjem Centra športa kulture in
mladih bi se območje lahko zopet vzpostavilo kot generator, povezovalec mesta in
spodbujevalec njegove transformacije. Tovarna, na katero je neločljivo vezana identiteta
kraja, bi zopet pridobila pozitiven značaj.
Območje pa ni smiselno obravnavati izolirano od okolice kot vase zaprto, zaključeno celoto,
saj bo revitalizacija v popolnosti uspešna le, če se nove vsebine povežejo z že obstoječimi
oziroma načrtovanimi. Nov center se na ta način vpne v širši kontekst javnih, zelenih,
športno-rekreativnih območij mesta, ki se v celoto povežejo z ureditvami obsavskega
prostora – osrednjega zelenega povezovalnega pasu mesta. Nova ureditev kot vstopna točka
in vsebinsko aktivna protiutež športnemu centru na desnem bregu Save doprinese k
izboljšanje celotne podobe kraja in njegove povezanosti z naravnimi danostmi – Savo in
zelenim gričevnatim zaledjem.
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6 POVZETEK
Magistrsko delo se ukvarja s problematiko degradiranih urbanih območij, območij
industrijske dejavnosti ter pristopov k njihovi revitalizaciji na primeru območja tovarne
Vipap Videm Krško. Problem industrijskega območja z lego v središču mesta predstavlja
njegova zaprtost, nedostopnost in nepovezanost z ostalimi mestnimi predeli ter funkcijami.
Z lego na vizualno izpostavljenem mestu, izstopajočo arhitekturno tipologijo ter
zgodovinsko konotacijo predstavlja razpoznavno veduto mesta, ki pa je trenutno slaba in s
svojo pojavnostjo kazi podobo celega kraja.
V začetnem delu naloge je predstavljeno območje obdelave. Vezano na obravnavano
območje in njegovo navezavo na širši kontekst mesta je narejen pregled smernic in razvojnih
načrtov aktualnih občinskih in državnih prostorskih aktov. Ker gre na lokaciji za tovarno v
obratovanju, ukinitev katere dolgoročni načrti ne predvidevajo, je bilo za ožje območje
obdelave, za katero je v zaključnem delu pripravljena podrobnejša krajinsko-arhitekturna
zasnova, opredeljeno območje opuščene pridelave celuloze. Gre za sklenjeno območje na
severnem, najbolj izpostavljenem robu celotnega obrata, površine 4,5 ha, na katerem OPN
že predvideva ureditev javnih, zelenih površin ter površin za šport in rekreacijo.
V nadaljevanju sledi zgodovinski pregled procesov preoblikovanja mesta in opredelitev
vloge, ki jo je imela in potencial za katero še ima tovarna celuloze in papirja kot generator
prostorskega ter družabnega življenja. Med drugim je na območju bivše proizvodnje
celuloze stal prvi ogrevan olimpijski bazen v Jugoslaviji. Tovarna v začetku umeščena na
rob naselja, se je z njegovo postopno rastjo znašla na stični točki danes tri-jedrnega mesta.
Industrijski obrat nesporno predstavlja veliko okoljsko obremenitev in s svojo
monofunkcionalno, introvertirano rabo v urbanem prostoru degradacijo. Skozi teoretične
opredelitve degradiranih območij in industrijske arhitekturne dediščine kot razvojne
priložnosti, kratkega povzetka aktualnih trendov in uspešnih praks ter vrednotenja območja
tovarne Vipap Videm Krško, se v nalogi vzpostavlja in razvija argumentacija o pomenu
degradiranih industrijskih območij znotraj urbanih sistemov ter možnostih za njihovo
revitalizacijo brez izključevanja pretekle rabe. Na kakšen način, upoštevajoč katere
prostorske, programske in doživljajske elemente je opredeljeno pri konceptualnem delu
predloga prenove in revitalizacije obravnavanega območja.
Na območju nekdanje proizvodnje celuloze se v sklepnem delu predvidi oblikovanje javno
dostopnega Centra športa, kulture in mladih v merilu 1: 500, katerega revitalizacija temelji
na spoštljivem odnosu do pretekle rabe, vpeljavi programov mešane rabe in ustvarjanju
doživljajsko bogate ter pomenljive prostorske izkušnje. Območje se vpne v širši sistem mesta
in poveže preko urbanistično-planerskega predloga zasnove osrednje, zelene, povezovalne
osi mesta vzdolž reke Save.
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