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refined art form, which seeks inspiration from art nouveau designs. The thesis delivers
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place with added monumentality, directed into the future.
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1

UVOD

Na Miklošičevi cesti, ki teče med kolodvorom in Prešernovim trgom, se po sklenjenem
stavbnem nizu z manjšimi cezurami odpre večji zeleni prostor. V očeh ljudi je znan predvsem
po velikih in mogočnih drevesih ter močni diagonali, ki deﬁnira njegovo pomembno
prehodno vlogo. Manj ljudi pa opazi okoliške stavbe, ki se kažejo med krošnjami dreves, in
skriti kip pod krilatimi oreškarji. Vsi ti prostorski elementi skupaj s parkom nakazujejo na to,
da je to najlepši secesijski prostor v Ljubljani.
Maks Fabiani je že v regulacijskem načrtu Ljubljane na tem mestu zasnoval odprt prostor v obliki
monumentalega trga za pogled iz enega kota (Mihelič, 2008). Njegova zasnova je upoštevala vse
mestnotvorne gradnike, kajti njegovo oblikovanje se je naslonilo na obstoječe stavbe, poglede,
povezave. Mestna uprava. ki je takrat naročila Fabianiju zasnovo tovrstnega trga, ni razmišljala le o
oblikovanju mestnega trga, ampak je istočasno poudarjala tudi pomen novo oblikovanega prostora
pri nacionalni identiteti.
Park je danes zanemarjen in nekateri pretekli posegi vanj so bili premalo premišljeni. Prvotna
Fabianijeva ideja o zaključenem prostoru obodnih stavb in trga ni bila uresničena, nato pa je bil po
Hejnicovi zasaditvi v park postavljen spomenik Franu Miklošiču, ki je parku kazal hrbet. Posajena
drevesa so park odrezala od sodišča, diagonala pa je parku dala le eno prednostno funkcijo, in sicer
prehodnost. Kasneje so bila posajena še nekatera drevesa, ki ne sledijo logiki parka, nazadnje pa
je bil posajen drevored na Dalmatinovi ulici, ki daje prednost ulici in odvrača pozornost od parka.
Vse to so razlogi, da je danes prenova parka nujno potrebna. Tudi Fabiani, ki je zasnoval prvi
načrt ureditve Miklošičevega parka, je bil mnenja, da vedno pride čas obnove, čas rušenja in
novih elementov. S prenovo naj bi se izogibali stagnaciji, saj na svetu ni prostora za negibne stvari
(Hrausky in sod., 2010). Prenova parka pa bo prispevek tudi Ljubljani. Leani de Vries in Nico Kotze
(2016) navajata, da prenova parkov v središču mest krepi identiteto mesta in preprečuje problem
propadanja mest. S prenovo postanejo mesta bolj privlačna tako za prebivalce kot za obiskovalce.
V nalogi so predstavljene tri variante, ki vse predstavljajo podlago za prenovo Miklošičevega parka.

1000m
1000m
1000m
Slika 1 | Umestitev Miklošičevega parka v prostorskem kontekstu Ljubljane
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1.1

OPREDELITEV OBLIKOVALSKEGA PROBLEMA

1.3

METODE DELA

Miklošičev park se nahaja v središču mesta in še danes išče svojo pravo identiteto ter

V prvem delu naloge preučimo nastanek in razvoj oblikovanja Miklošičevega parka in

ostaja nedeﬁniran prostor. Park je zanemarjen, ohranjena drevesa so slabo vzdrževana,

njegovega ožjega in širšega prostorskega konteksta. Vzporedno s tem analiziramo vse

posajenih pa je bilo nekaj novih dreves, ki ne sledijo prostorski logiki parka, kar je razvidno

dejavnike, ki so vplivali na prostor, predvsem Maksa Fabianija in njegovo delo. V zadnjem

iz priloženih analiz obstoječih dreves. V senci velikih dreves poleti posedajo turisti, v sredini

stadiju analiz analiziramo trenutno stanje s pomočjo prostorskih analiz, ki bodo osnova

in na robovih pa se zadržujejo brezdomci. Diagonale nagovarjajo k prečkanju, a v križišču

za iskanje odgovorov na vprašanja strukturnih in funkcijskih lastnosti prostora in trenutne

diagonalnih poti, kjer se vse te težnje srečajo, je prostor preozek, da bi bil ob tem tudi

rabe. Prostor tudi večkrat obiščemo in opazujemo uporabnike. Nato opredelimo potenciale

prijeten. Postavlja se vprašanje, kako in v kakšni meri se nova ureditev nasloni na avtorski

prostora in predvsem probleme, ki nas čakajo pri izdelavi načrta. V nadaljevanju se lotimo

in zgodovinski kontekst, torej kako s preureditvijo ohraniti spomin, če sploh, na originalno

oblikovanja, pri čemer se v prvih stadijih zanašamo na intuicijo. Začetne zasnove na

zasnovo in na Fabianijevo dediščino in obenem zasnovati ureditev, ki bo odgovarjala

podlagi analiz racionaliziramo in se v iskanju dovršenih zasnov in prave atmosfere prostora

sodobni rabi mesta. V luči prenov, ki jih doživlja Ljubljana, se napoveduje tudi prenova

zopet prepustimo intuiciji, tokrat bolj informirani, saj je bila pred njo opravljena študija

Miklošičeve ulice. Miklošičev park predstavlja ključen odprt prostor te mestne poteze

Miklošičevega parka, ki tvori pomembno podlago. Kot orodja oblikovanja uporabljamo

in hkrati velik izziv. Zato je eno izmed ključnih vprašanj, kakšna je njegova vpetost v ožji

skice, makete in 3D prikaze. Dobljene variante prikažemo z vsemi sredstvi, potrebnimi za

prostorski kontekst Miklošičeve ulice in širši prostorski kontekst celotne Ljubljane.

ustrezno predstavitev.

1.2

CILJI NALOGE

Cilj naloge je izdelati načrt za prenovo prostora in oblikovalske odločitve utemeljiti z vidika
razvoja podobe parka in vidika sodobnega pogleda na vlogo javnega odprtega prostora kot
prostora socializacije. Preurejeni park bo s pomočjo oblikovalskih prvin izpričal reference na
svoje pretekle zasnove, načrt pa bo izdelan tako, da bo ureditev nagovorila čim večje število
uporabnikov. Nova zasnova Miklošičevega parka bo odgovarjala svojemu secesijskemu
okviru in se strukturno vpela v potezo Miklošičeve ceste, ob kateri park predstavlja enega
izmed treh odprtih prostorov, cezur, v sicer sklenjenem tekočem ritmu ulice.

Preglednica 1: Zabeleženi obiski Miklošičevega parka

DAN,
DATUM

ČAS PRIHODA - LETNI
ČAS ODHODA ČAS

VREME

NAMEN

torek,
28.8.2017

14.00 - 14.45

poletje

jasno,
26.4 °C

opazovanje uporabnikov,
fotodokumentacija parka in okolice

nedelja,
8.7.2018

11.00 - 12.30

poletje

pretežno oblačno,
26.6 °C

opazovanje in fotograﬁranje
Miklošičeve ceste v povezavi z
Miklošičevim parkom

torek,
25.9.2018

16.30 - 17.00

jesen

zmerno oblačno,
14.5 °C

fotograﬁranje in opazovanje
obodnih stavb, predvsem
ornamentiranih fasad

sobota,
20.10.2018

12.00 - 12.30

jesen

jasno,
18.6 °C

fotograﬁranje in štetje obstoječih
dreves, opazovanje uporabnikov parka

petek,
5.4.2019

9.00 - 10.30

pomlad

oblačno,
11.7 °C

opazovanje uporabnikov parka

sreda,
12.6.2019

10.00 - 11.00

poletje

pretežno jasno,
19.4 °C

opazovanje uporabnikov parka
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2

ZGODOVINSKI PREGLED

Zgodovinski pregled smo opravili skozi prizmo razvoja celostnega dela severnega mestnega
središča in nato podrobnejše analize razvoja Miklošičevega parka. Znotraj vsakega
časovnega obdobja, ki smo jih razdelili glede na zgodovinske mejnike, smo pregledali in
opisali dejavnike, ki so vplivali na razvoj Miklošičevega parka. V vsakem obdobju opazujemo,
kaj se je v tistem času dogajalo z Ljubljano, natančneje severnim delom mestnega središča,
območjem Miklošičevega parka in s spomenikom, ki se v njem nahaja.

Preglednica 2: Pregled vseh dejavnikov, ki smo jih raziskali ter opisali znotraj zgodovinskih obdobij

- 1860

1860 - 1918

1918 - 1945

1945 - 2018

LJUBLJANA
IN SEVERNI DEL
MESTNEGA SREDIŠČA

LJUBLJANA
IN SEVERNI DEL
MESTNEGA SREDIŠČA

LJUBLJANA
IN SEVERNI DEL
MESTNEGA SREDIŠČA

LJUBLJANA
IN SEVERNI DEL
MESTNEGA SREDIŠČA

OBMOČJE
MIKLOŠIČEVEGA
PARKA

MIKLOŠIČEV PARK

MIKLOŠIČEV PARK

MIKLOŠIČEV PARK

KIP CESARJA FRANCA
JOŽEFA
SECESIJA

KIP FRANU MIKLOŠIČU

MAKS FABIANI
VACLAV HEJNIC
PARKI IN TRGI
TEGA ČASA
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2.1

OBDOBJE 1830 – 1860

V Ljubljani, ki je še danes v svojem osrčju tipično srednjeveško mesto, so ob koncu 18. stoletja
podrli zadnje obrambne zidove in takrat se je začela širiti izven svojega srednjeveškega
obzidja ter se začela spajati s svojimi predmestji. V tem obdobju se je začel razmah načrtnega
urejanja mesta in v razvoju Ljubljane to obdobje deﬁnira predvsem regulacija Ljubljanice
(Korošec, 1991). Glavne zazidave severnega dela mestnega središča so bile ob današnji
Kolodvorski ulici, malo manj ob današnji Slovenski ulici, današnje območje Kolodvorske
ulice pa je bilo še vedno v obliki obcestne vasi. Obenem je to obdobje vzpostavitve
železniške proge, ki je bila dokončana leta 1849. Prostor pred novo nastalo železnico je bil
predvsem zelo prazen in deﬁniran z večjimi odprtimi površinami ter programi javnega ali
proizvodnega značaja. Edina zgostitev se je zgodila na območju Blatne vasi (Kolodvorska
ulica), ki je bila v obliki obcestne vasi (Mihelič, 2005). Kot navaja Korošec (1991), je bilo v
tistem času več prizadevanj za zapolnitev te praznine. To so nameravali storiti s pomočjo
regulacijskega načrta med srednjeveškim mestnim jedrom in Kolodvorom.

1849
1849

Dokončana je
železniška
povezava
z Dunajem

Nastopijo zamisli o
regulaciji severnega dela
mestnega središča-

a.

Regulacija
Ljubljanice

1830

Slika 2 | Časovni pregled 1830-1860

1840

1850

1857
Dokončana je
železniška
povezava s
Trstom

1860

Slika 3 | Severni del mestnega središča in območje Miklošičevega parka v obdobju 1830-1860
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2.1.1

Območje Miklošičevega parka, ki to še ni

Na mestu današnjega Miklošičevega parka je do 19. stoletja med današnjo Dalmatinovo in
Tavčarjevo ulico stalo poslopje samostana s cerkvijo. Prostor so zasedali lepo urejeni vrtovi,
ki so se razprostirali od današnjega Bavarskega dvora do Cigaletove na jugu. To nakazuje
na to, da je to območje že nekdaj imelo zeleni značaj. Proti severu, na območju današnjega
sodišča, je bilo večje nerazparcelirano območje v lasti industrialca Zeschka (Mihelič, 2005).

Slika 4 | Katastrski načrt Ljubljane 1841, kjer so na območju današnjega Miklošičevega parka videni vrtovi (Zgodovina na dlani, 2019)
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2.2

6

OBDOBJE 1860 – 1918

To je čas, ko mesto doseže približno velikost današnjega mestnega središča (Andrews
in sod., 2001) in obdobje, zaznamovano z velikim ljubljanskim potresom ter razvojem
secesijske Ljubljane. Ljubljana, ki je bila še pred kratkim srednjeveško mesto, se je z veliko
hitrostjo začela približevati modernim evropskim mestom.

Regulacijski načrt
S dela mestnega
središča.

1896

1897 - 1930
Obdobje secesije v Evropi.

1895

1902

Veliki potres Sodna palača.
v Ljubljani.

1899

Za načrt trga pooblastijo Fabianija.

1901

Pogačnikova, Čudnova in
Krisperjeva hiša.

1865

1908

Maks Fabiani se
rodi v Štanjelu

1903

Bambergova hiša.

Razpisan je natečaj za kip.

1902 - 1908
Izvedba trga.

1860

1870

Slika 5 | Časovni pregled 1860-1918

1880

1890

1900

1910

1918

Slika 6 | Območje severnega dela mestnega središča v obdobju 1860 - 1918 ter aksonometrija neuresničenega trga po
Fabianijevih načrtih in nato udejanjen Miklošičev park po Hejnicovem načrtu
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Velika praznina, ki je deﬁnirala prostor pred železnico, se je začela polniti po letu 1889, ko so
izdelali regulacijski načrt. V klasicističnem slogu z ravnimi ulicami in ortogonalnimi razdelitvami,
ki se v tlorisu kažejo še danes, so razdelili prazen prostor. V tem načrtu je bila predvidena tudi
zgraditev sodne palače Vendar je veliki potres 1895 odločno spremenil potek dogodkov. V
potresu je bil najbolj poškodovan ravno severni del mestnega središča in mestna uprava je
1896 razpisala natečaj za nov regulacijski načrt mesta, ki bi dal prostor novemu razvoju po
potresu (Mihelič, 1997a; Korošec, 1991).
Kot trdi Mihelič (1983), je sprva je po naročilu mestnega sveta občine Ljubljane regulacijski načrt
izdelal Camillo Sitte, arhitekt iz Dunaja, ki je bil znan kot občudovalec starih mest. Posledično
je v regulacijskem načrtu vpeljal teorijo zavitih ulic, mestni trg pa je postal nov nosilec mestne
strukture. Istočasno je samoinicativo regulacijski načrt za Ljubljano pripravil tudi Maks Fabiani, ki
je v tem času deloval na Dunaju pri vplivnemu dunajskemu arhitektu O. Wagnerju. Tako Wagner
kot Fabiani, sta se za razliko od Sitteja nagibala k modernosti, ter bila pripadnika progresivnega
arhitekturnega gibanja. Fabiani v regulacijskem načrtu središča mesta ni spreminjal, koncentrični
značaj mesta pa je poudaril tako, da je iz različnih prostorskih strani naravnal poglede na grad.
Zagovarjal je pravilno pravokotno ureditev, ki je še danes prisotna od starega mestnega središča
do železnice, s perspektivističnimi ulicami na primeru Miklošičeve ulice z monumentalnim
zaključkom pri frančiščanski cerkv, pa se je oziral na klasicistično tradicijo 19. stoletja. Zaradi
želje ljublanskega meščanstva in takratnega mestnega sveta po novem in modernem, je bil
izbran Fabianijev načrt, ki je najbolj ustrezal duhu takratnega časa.
Potres in z njim regulacijski načrt sta dala prostor novemu razvoju in tako so se na območju
podrtih stavb v severnem delu mestnega središča vzpostavile nove ulice. Kot navaja Korošec
(1991), je popotresni regulacijski načrt dal mestu izreden ulični blok, v kombinaciji secesije
in neoklasicizma. Tavčarjeva in Dalmatinova ulica sta nastali na severnem in južnem robu
samostana, Cigaletova pa je nastala na že obstoječi poti. Zaradi dolžine in zahtevnosti poteka
ulice je bila zadnja med načrtovanimi ulicami izvedena Miklošičeva cesta.

Slika 8 | Fabianijev regulacijski načrt za popotresno
Ljubljano (Pozzeto, 1977)

Slika 7 | Stanje v Ljubljani po velikem potresu leta 1895
(Potres v Ljubljani, 1895)
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2.2.1

Miklošičev park

Po potresu, ko se je v Ljubljani dogajala urbanistična prenova, je takratni župan Ivan Hribar želel v
Ljubljani vzpostaviti nove mestnotvorne gradnike, ki bi poudarjali slovenstvo in Ljubljano približali
evropskim prestolnicam. Skupaj z regulacijskim načrtom Ljubljane je vzklila želja po enotno
oblikovanem trgu, ki bi krepil arhitekturno podobo mesta. Želja je bila, da novonastali trg postane
glavno vodilo mestnega načrtovanja, torej model, po katerem naj bi oblikovali ljubljansko mestno
središče. Zasnova naj bi bila sodobna in imela močan vpliv na nacionalno zavest, obenem pa naj
bi bila simbol popotresne Ljubljane (Hrausky in sod.,2010).
Pojavljale so se ﬁnančne težave, saj kljub naporom ljubljanskemu županu ni uspelo zlahka pridobiti
ﬁnanc. Ko mu je le uspelo, je načrt leta 1899 zaupal arhitektu Maksu Fabianiju, ki je takrat s svojo
svobodomiselnostjo najbolj ustrezal željam mestnega sveta (Mihelič, 2005).
V regulacijskem načrtu Ljubljane je Fabiani že predvidel odprt prostor, kot kontrast gosti ulični
sestavi Miklošičeve ceste in kot prostor pred sodniško palačo. Zamislil si je monumentalen trg,
ki bi skupaj s stavbami tvoril enovito arhitekturno celoto. To je razvidno iz stolpičev vogalnih
stavb, ki poudarjajo robove Miklošičevega parka, medtem ko je Bambergova hiša z oblikovnim
poudarkom na sprednji fasadi že usmerjena proti Miklošičevi cesti. Oblikovna enotnost trga in

lipami ob straneh, ki so uokvirjale secesijske stavbe in dirigirale orientacijo prostora. Mihelič
tudi trdi, da je bil Fabiani mnenja, da je treba pri urejanju mest opozarjati na zgodovinske
fragmente, zato je na severno stranico ob sodišče umestil serijo monumentalnih spomenikov
iz rimske Emone (Mihelič, 1983). Južni del trga je deﬁniralo tlakovanje pravokotnega vzorca, v
kombinaciji asfalta za podlago in vzorca iz belega kamna (Mihelič, 1997b). Velja še omeniti, da
je Fabiani sodišče predvidel bližje trgu, torej ob Tavčarjevi ulici. S tem je želel Slovenski trg bolj
povezati s sodiščem. Kot je vidno iz morfološke analize, je Sodna palača danes pomaknjena
bolj severno.
Prvič v zgodovini Ljubljane se je zgodilo, da so stavbe in odprti prostor načrtovali kot prostorsko
celoto. Fabiani je se pri načrtovanju naslonil na vse obstoječe povezave in poglede, in kljub
temu da vsi Fabianijevi načrti niso bili uresničeni, prostor predstavlja izjemen urbanistični
poseg in posebni urbani prostor v mestu.
Robovi trga so bili pozidani v letih od 1902–1906, ne v celoti po Fabianijevih načrtih. Fabianijeva
zapuščina sta tako predvsem velikost parka in gabariti obodnih pozidav, vključno s stolpi
na vogalih severnih hiš (Hrausky in sod., 2010). Miklošičev park je bil nazadnje zasajen po
Hejnicovih načrtih in tako je postal park s peščenimi potmi in gredicami.

robnih stavb se ne kaže samo s stolpiči, temveč tudi z enotno višino stavbnega oboda. S stolpiči
Miklošičevega parka ni samo zamejeval, temveč tudi vzpostavljal osno povezavo med sodniško
palačo in Miklošičevim parkom ter nakazoval njegovo smer k Ljubljanskemu gradu. S tem je,
trdijo Hrausky in sod. (2010), uokviril prostor in usmeril pogled. Trg naj bi se imenoval Slovenski
trg.
Hrausky in sod. (2010) navajajo, da je Fabiani v tlorisu sledil modularni prostorski kompoziciji
z uporabo klasičnih proporcev. Kot pravi Mihelič, je trg je načrtoval kot pravokotno dvignjeno
platformo z odprto južno stranico (Mihelič, 1997b). Prostor je zarobil s simetrično zasajenimi nižjimi

Slika 9 | Fabianijeva skica za trg pred sodno
palačo (Pozzeto, 1977)

Slika 10 | Bujna hortikulturna zasaditev po
Hejnicovih načrtih pred Sodno palačo v letu
1918 (Zgodovina na dlani, 2019)
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2.2.2

Kip Franu Miklošiču

2.2.3

9

Čas secesije

Ivan Hribar, takratni župan, je bil ponosen na nov simbol slovenstva pred Sodno palačo,

Zadnja leta 19. stoletja se je tudi v arhitekturi uveljavila secesija, vendar, kot trdi Miheličeva

tedaj poimenovan Slovenski trg. Kljub želji po osamosvojitvi smo takrat spadali pod Avstro-

(1997a), je secesija zaznamovala ljubljansko arhitekturo le za kratek čas na prelomu

Ogrsko monarhijo in v znak podpore je župan 1903 razpisal natečaj za kip cesarja Franca

stoletja. Ravno zato je Miklošičev park pomemben, saj predstavlja edini odprti prostor v

Jožefa. Natečaja za kip se je udeležil tudi Fabiani, ki je zasnoval Franca Jožefa na konju.

Ljubljani iz tega obdobja. V Ljubljani je bil to čas nacionalne razdvojenosti, ki se je kazala

Zmaga je na koncu pripadla Svitoslavu Peruzziju. Na velikem podstavku je stal kip Franca

tudi v arhitekturi. Tako smo imeli na eni strani razvoj neoklasicistične arhitekture, ki se je

Jožefa, pred njim pa kleči ženska podoba, alegorija mesta Ljubljane. Proti njemu dviga

ozirala v preteklost, in secesijske arhitekture, ki je napovedovala novi vek, saj je secesijski

lovorjev venec, z drugo roko pa se opira na mestni trg. Na straneh sta ob Francu Jožefu dva

slog ustrezal takratni miselnosti meščanov, ki so hrepeneli po osamosvojitvi. Pomemben

orla, zadaj na plošči pa se vrstijo podobe iz velikega potresa (Jezernik, 2006).

primerek srečanja teh dveh slogov je Miklošičeva cesta skupaj z Miklošičevim parkom, saj
je stavba sodišča zgrajena v neoklasicističnem slogu.

V letih propada Avstro–Ogrske monarhije je kip postajal simbol slovenskega
osamosvojitvenega gibanja. To je prišlo tako daleč, da so 1918 kip Franca Jožefa obglavili

Secesija je umetniški slog, ki hrepeni po novem in zagovarja umetniško svobodo. Za

in za nekaj časa na mesto glave postavili cvetlični lonec.

secesijsko ustvarjanje je značilno celostno oblikovanje umetnine, od njene postavitve do
zadnjih ornamentov na fasadi. Te so v secesiji intenzivnih barv in ornamentirane z ljudskimi
motivi in nacionalno simboliko. Sprva so bili to rastlinski motivi, nato pa se je pod vplivom
Wagnerjeve šole na ljubljanskih secesijskih fasadah uveljavil geometrijski okras, sestavljen
iz kvadratov, pravokotnikov, krogov in ravnih črt (Mihelič, 1997a). Formalni jezik secesije, ki
se v arhitekturi kaže v pravilnih geometrijskih oblikah, je bil tudi naše vodilo pri snovanju
oblik za Miklošičev park.

Slika 12 | Spomenik Francu Jožefu v letu 1911 (Zgodovina na dlani, 2019)
Slika 11 | Secesijska motivika na stavbah okoli Miklošičevega parka
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2.2.4

Maks Fabiani

10

Veliki preboj mu uspe z izrisom regulacijskega načrta za popotresno Ljubljano, leta 1899

Maks Fabiani je v Ljubljani največ deloval v obdobju od potresa leta 1895 do prve svetovne
vojne. Na začetku svoje poti je Fabiani sprva, kot asistent, delal pri arhitektu Ottu Wagnerju,
nato pa se je po dveh uspešno samostojno izvedenih natečajih odločil odpreti svoj
biro. Hrausky in sod. (2010) navajajo, da se je Fabiani na začetku ravnal po Wagnerjevih
načelih k moderni arhitekturi, kjer je najbolj poudarjena funkcionalnost. Kljub temu naj
bi bil Fabiani razpet med modernizmom secesije in historičnim slogom. Hrausky in sod.
citirajo njegovo trditev, da “ni potrebe po novem arhitekturnem jeziku, če le lahko s starim
povemo na razumljiv način” (Hrausky in sod., 2010). Kot trdi Mihelič (2008), so na Fabianija
močno vplivale ideje Camilla Sitteja, ki je bil znan po iskanju dialoga med zgodovino in
modernostjo.

pa po naročilu mestne uprave izriše načrte za Slovenski trg, kjer predvidi enotno zasnovo
stavb in odprtega prostora. Pozzetto je mnenja, da si je za navdih vzel polkrožni trg O.
Wagnerja, vendar ga je preoblikoval v pravokotni trg (Pozzetto, 1977).
Kot navaja Krečič (2015), gre Fabianiju zasluga za modernizacijo Ljubljane, saj je po
ljubljanskemu potresu dobro ocenil obstoječe dejavnike in ponudil mestu svoje veščine in
ustvarjalni zanos. S širokim opusom delovanja je izkazal veliko mero občutljivosti ter znanja
za načrtovanje mesta in s tem je ustvaril osnovo za razvoj Ljubljane in postavitev le-te na
zemljevid pomembnih mest v takratnem času.
2.2.5

Vaclav Hejnic

Vendar trg po Fabianijevih načrtih ni bil nikoli izveden, uresničena sta bila zgolj niza dreves
ob vzhodnem in zahodnem robu. Notranjost trga je bila izvedena leta 1902 po načrtih
mestnega vrtnarja Vaclava Hejnica, ki ga je v Ljubljano povabil tednji župan Ivan Hribar.
Njegova naloga, kot trdi Mihelič (2005), naj bi bila polepšanje Ljubljane. V mestu je ostal kot
mestni vrtnar, eden izmed njegovih projektov je tudi ureditev cvetličnih motivov v Tivoliju.
Njegov prispevek mestu so bili številni javni nasadi in ureditev zelenih površin, ustanovil pa
je eno prvih drevesnic v Ljubljani (Strgar, 1994).
Njegovo ureditev parka je zaznamovala simetrična zasnova s prepletom peščenih
sprehajalnih poti, nad njimi pa so se vzdigovale cvetlične gredice. Vzhodni in zahodni rob
so deﬁnirale strižene lipe in tiste najstarejše danes v parku so še iz tistega obdobja, nekatere
pa so bile zamenjane. Znotraj parka pa je bila usmerjenost prostora še bolj poudarjena s
kroglastimi drevesci. Zasnovo so bogatile številne vrtnice in striženi pušpan v geometrijskih
Slika 13 | Maks Fabiani (Pozzeto, 1977)

oblikah (Jančar, 2001).
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2.2.6

Miklošičev park med drugimi ljubljanskimi parki in trgi 19. stoletja

V 19. stoletju, ko se je Ljubljana spopadala z naraščanjem prebivalstva, onesnaženostjo in
na drugi strani z vzponom novega meščanstva, se je v stroki vzpostavljanja mest obujala
ideja o odprtih prostorih. Ti so se izražali v obliki trgov in parkov, ki so ponujali prostor za
oddih pred nasičenostjo stavb in potencial za arhitekturno kakovost mesta. Prva polovica
19. stoletja je bil čas, ko so pred skoraj vsemi mestnimi vrati v Ljubljani nastali trgi (Mihelič,
1999). Tam so nastali predvsem zaradi rušenja mestnega obzidja ter križanja cest. Tako so
v tem obdobju nastali Krekov trg, Kongresni trg in edini nepravilne oblike, Prešernov trg.
Miklošičev park izstopa, saj ni nastal na območju pred mestnimi vrati, temveč je nastal v
novo načrtovanem delu mesta v odnosu z novo zgrajeno sodnijsko palačo.

Slika 15 | Miklošičev park (takrat pod imenom Slovenski trg), ki ga deﬁnirajo
cvetlične gredice ter striženi pušpani in okroglo strižena drevesa (Zgodovina na
dlani, 2019)

100m

Slika 14 | Parki in trgi 19. stoletja v Ljubljani

11

Mali K. Prenova Miklošičevega parka v Ljubljani| Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

2.3

OBDOBJE 1918 – 1945

Obdobje po prvi svetovni vojni je najprej zaznamovano z veliko gospodarsko krizo leta
1929 in nato z italijansko okupacijo Ljubljane med drugo svetovno vojno od 1942 do 1945.
Obenem se Ljubljana širi v bolj oddaljene vasi (Andrews in sod., 2001). Fabiani se je po prvi
svetovni vojni umaknil v Gorico, zato je to obenem obdobje Plečnikovega arhitekturnega
delovanja. V tem času začne nastajati Plečnikova Ljubljana, kot jo poznamo danes. Krečič
(2015) piše, da brez Fabianija ne bi bilo Plečnikove Ljubljane, saj je Fabiani ustvaril osnovo,
ki je predstavljala podlago za nadaljnji razvoj mesta. Plečnika in Fabianija povezuje
dunajska šola arhitekture in tudi Plečnik je izhajal iz secesije, vendar je tako kot Fabiani iskal
svoj slog, ki je iskal svoj navdih tako v historizmu kot modernizmu, kar je vodilo k izvirnim
interpretacijam. Plečnik leta 1928 dogradi monumentalno Vzajemno zavarovalnico na
začetku Miklošičeve, arhitekt Šubic pa dogradi Delavsko zbornico (Korošec, 1991).

1897 - 1930
Obdobje secesije v Evropi.

1929
Velika gospodarska kriza.

1939 - 1945
Druga svetovna vojna.

1928

1942 - 1945

Plečnikova Vzajemna zavarovalnica
na Miklošičevi cesti

1922

Okupacija Ljubljane.

Zgrajena je Vzajemna posojilnica.
Slika 17 | Severni del mestnega središča in območje Miklošičevega parka v obdobju 1919- 1945

1926

Na kip postavijo poprsje Frana Miklošiča.

1919 1920

Slika 16 | Časovni pregled 1919- 1945

1930

1940

1945
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2.3.1

Miklošičev park

2.3.2

13

Kip Franu Miklošiču

Fabianijev trg ni bil uresničen, vendar je bil park do leta 1908 zgrajen po Hejnicovih načrtih,

Podoba Miklošičevega parka se je aktivno odzivala na zgodovinske dogodke in v parku so

v želji, da ga pokažejo cesarju, ki je obiskal Ljubljano. Sprva je park obdajala samo ena

1926 postavili novo glavo, in sicer poprsje Frana Miklošiča. Fran Miklošič je bil jezikoslovec

stavba, nato pa se je počasi do leta 1922, ko je bila zgrajena Vzajemna posojilnica, dogradil

in rektor dunajske univerze. Poprsje je bilo delo kiparja Tineta Kosa, ki je namesto

secesijski obod. Z zgraditvijo Vzajemne posojilnice se je tudi južni rob Miklošičevega parka

cesarjevega imena v podstavek vpisal ime takratnega najbolj spoštovanega slovničarja 19.

začel polniti.

stoletja (Jezernik, 2006).

Park Vaclava Hejnica se pred drugo svetovno vojno preoblikuje v današnjo obliko parka.

Na podstavku še vedno vidimo cesarske orle in podobo deklice z ljubljanskim grbom v

Zaradi prečkanja in funkcionalnosti so park preuredili in ga prerezali z diagonalnimi potmi.

roki, na zadnji strani podstavka pa prizore žrtev potresa, ki bi jih težko povezali z uglednim

Glede na fotodokumentacijo sklepamo, da so nekatera drevesa, ki jih je posadil Vaclav,

slavistom, ki je na Dunaju umrl štiri leta pred potresom (Hrausky in sod. 2010).

ostala in pridobila na svoji višini.

Slika 18 | V gostem zelenju krilatih oreškarjev se skriva kip Frana Miklošiča
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2.4

OBDOBJE 1945 – 2018

Po letu 1945 v Ljubljani nastopi obdobje večjega razvoja. To je čas povojne obnove in doba,
ki daje prednost razvoju industrije in gradnji stanovanj ter želji po večjem izkoristku mestnega
zemljišča (Andrews in sod., 2001).
Nastajale so ideje o bolj kompleksnih urbanističnih načrtih in za južno mejo Miklošičevega parka
je bil 1957 razpisan natečaj. Iz natečajnih pogojev je bila razvidna želja po bolj modernih rešitvah,
ki bi med drugim podale vertikalne poudarke mestu (Mihelič, 1983). Ravnikar si v natečajnem
elaboratu namesto predvidenih stanovanjskih stavb zamisli območje centralnih dejavnosti. V
načrtih predvidi sistem manjših parkov, na Dalmatinovi ulici pa predvidi dvojni drevored. Po tem
natečaju razpišejo še en natečaj in v tem si je na jugu Miklošičevega parka Tomaž Lajovic zamislil
mrežno strukturo, ki zaradi svoje modularnosti omogoča dodajanje ali odvzem elementov.
Rezultati natečajev niso bili upoštevani in neodvisno je južno stranico parka zaključila moderna
funkcionalistična palača Zveze sindikatov, na JZ vogalu pa je zrasla stolpnica Metalka. Obe stavbi
je zasnoval arhitekt Edo Mihevc. Arhitektura Metalke je takrat predstavljala novost v slovenskem
prostoru in za svoj vzor jemala ameriški poslovni nebotičnik (Mihelič, 1983).
1957

Razpisan je natečaj za južno stranico parka.

1962
Vremenarska hišica

1950

Sodno palačo dvignejo
za eno nadstropje.

1990

1961

Delavska posojilnica.

1961

Slika 20 | Severni del mestnega središča in območje Miklošičevega parka v obdobju 1945 - 2018

Metalka.

1946

1950

1960

1970

Slika 19 | Časovni pregled 1946- 2018

1980

1990

2000

2010

2018
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Z dograditvijo južnega dela Miklošičevega parka je park postal obzidan z vseh strani. Stavbe
na južnem delu zaradi različnih višin ne delujejo kot celota, ampak izstopajo posamezne
stavbe. Obenem se je zaradi višine stavb izgubila vizualna povezava Miklošičevega parka z
Ljubljanskim gradom, novonastale stavbe pa se slogovno odmikajo od enotnega urbanega
prostora s stilno usklajenimi fasadami. Severni del mestnega središča je bil in je še danes del
mesta, ker so se gradile višje in bolj mogočne stavbe. Podoba Ljubljane se je spreminjala,
s tem pa so secesijske in neoklasicistične stavbe pridobivale na veljavi in povečalo se je
zavedanje o njihovi posebnosti.

2.4.1

15

Miklošičev park

S tem ko se je Ljubljana vedno bolj urbanizirala in se je povečevalo število ljudi v mestu, je
Miklošičev park vedno bolj postajal zelena oaza v mestu. Kasneje posadijo več vegetacijskih
elementov, ki ne ustrezajo oblikovni logiki Miklošičevega parka, kot simetričnega in osno
naravnanega prostora. V Miklošičev park mestna uprava posadi dodatno vegetacijo,
medtem ko obstoječa drevesa zrastejo tako visoko, da stavbe niso več vidne. Velika drevesa
so vsekakor velik potencial parka zaradi ekološke, socialne in morfološke vrednosti, po
drugi strani pa s svojo velikostjo zakrivajo secesijske stavbe, ki skupaj s parkom ustvarjajo
enoten prostor. Še ena sprememba se zgodi leta 1962, ko turistično društvo Ljubljane v
Miklošičev park postavi meteorološko hišico, ki danes propada in je potrebna obnove. S to
meteorološko hišico se začenja fragmentacija parka in izguba enotne strukture, saj hišica
vzpostavi še en vhod na vzhodnem robu in prekine rob iz žive meje. Hišica ne pripomore k
prepoznanju vrednosti parka in na zunaj ne kaže svoje funkcije. V Miklošičevem parku je na
JV delu parka postavljen tudi kiosk, jeseni pa na SV robu deluje tudi kostanjarska hišica in
neustrezna postavitev teh elementov kazi secesijsko podobo parka.
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2.5

SINTEZA ZGODOVINSKEGA PREGLEDA MIKLOŠIČEVEGA PARKA

Miklošičev park opredeljujejo obodne stavbe in zaradi tega se po velikosti ni spremenil.
2018

Območje parka ostaja znotraj gabaritov, ki mu jih določijo okoliške stavbe. So se pa skozi

2010

zgodovino spreminjale druge lastnosti parka, tako oblikovne kot funkcijske.

2000
1990

Kot eden od sestavnih delov mestnega središča se je vedno odzival na zgodovinsko

Miklošičev
park

imena v povezavi s težnjo po izpostavljavljanju in vzpostavljanju politične ali nacionalne
identitete, kar je bila značilnost časa, v katerem je prostor nastal. Zanimivo je omeniti, da
se kljub viharni zgodovini Miklošičevega parka vse konča pri Franu Miklošiču, tako s kipom
kot z imenom. Danes je Miklošičev park obstal v času in se z njim nič ne dogaja, kar bi

1980

1991

dogajanje. To se je izkazovalo predvsem v spreminjanju poimenovanja, ki je bilo kot izdajajo
Marxov
park
Trg Karla
Marxa
Dapčičev
trg
Rimski
trg

1990

1958
1952

1970
1960
1950

1962
1961
1957
1950

1945

1945
1941

Osamosvojitev
Slovenije.
Metalka in delavska
posojilnica.
Razpisan je natečaj
za južno stranico
parka.
Sodno palačo
dvignejo
za eno nadstropje.
Konča se obdobje
secesije v Evropi.

1940

namigovalo na pretekle dogodke.
Zgodovinski pregled pokaže, da je Miklošičev park vedno imel zelen značaj, kljub temu da je

Park
Kralja
Petra

1930

1926

bil sprva načrtovan kot monolitna tlakovana ploskev. Čeprav so ga na začetku poimenovali

1922

trg, se je prostor vedno bolj spreminjal v park in temu so sledile tudi spremembe imena.
Tu je “zeleno” zmagalo nad “tlakovanim”, park nad trgom, zato nas ne preseneča, da ima
Miklošičev park, v samem centru mesta, danes pomembno vlogo kot mestna zelena
površina.

1930

1920

1918
Slovenski
trg

1918
1910
1908

1899
1900

1903
1902
1901
1899
1897
1896
1895

V oblikovnem smislu pa je park v preteklosti skozi različne, uresničene ali neuresničene

1890

1880

Bambergova hiša,
konča se izvedba
trga.
Razpisan je natečaj
za kip.
Sodnapalača,začnese
izvedbatrga.
Začetek secesije v
Evropi.

ZanačrttrgapooblastijoFabianija.

Iz zgodovinskega pregleda razvoja parka in celotnega severnega dela mestnega središča
lahko izpeljemo orodja za prenovo Miklošičevega parka.

Na kip postavijo
poprsje Frana
Miklošiča.
Zgrajena je Vzajemna posojilnica.

Veliki potres v
Ljubljani.
Pogačnikova,Čudnovain
Krisperjevahiša.

ureditve, nosil mnogo več sporočilnosti kot danes. Infrastruktura je dotrajana in samo funkciji
prilagojena diagonalna zasnova ne izraža secesijske vrednosti parka, zato je prenova nujna.

Vremenarska hišica

RegulacijskinačrtSdela
mestnegasredišča.

1870
1865

1860

Slika 21 | Shema zgodovinskega razvoja Miklošičevega parka od 1860 - 2018

Maks Fabiani se
rodi v Štanjelu

Mali K. Prenova Miklošičevega parka v Ljubljani| Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

3

MIKLOŠIČEV PARK DANES

Miklošičev park danes sestoji iz zelene trate, ki jo prečita dve diagonalni poti, tako da se tratna
površina deli na štiri tratne trikotnike. Na tej trati raste več dreves in grmovnic, še posebej
izstopajo krilati oreškarji in tulipanovci. V senci dreves stoji kip Franu Miklošiču, pred kipom
pa se nahaja tudi manjša cvetlična zasaditev. Ob vzhodni in zahodni strani rastejo lipe, pod
njimi pa park robijo strižene grmovnice. Večje klopi se nahajajo v središču, medtem ko so
manjše klopi, ki so obrnjene proti jugu, nanizane tudi ob vzhodnem in zahodnem robu.
Prostor pred sodiščem deﬁnirata dva krilata oreškarja in cvetlični ter grmovni nasadi.
Vendar se Miklošičev park danes ne kaže več v svoji veličini. Čeprav se nahaja v središču
mesta, ne izraža kvalitete, ki naj bi jo izkazovale zelene površine v mestnem središču. Park
danes še vedno ohranja prvotne gabarite Fabianijevega trga, vendar je zelena površina
zavoljo prečenja izgubila svojo vrednost. Funkcija prehodnosti prevlada nad ostalimi

Slika 22 | Ortofoto posnetek Miklošičevega parka leta 2018 (Atlas okolja, 2019)

funkcijami, ki naj bi jih zeleni prostori predstavljali v mestu; socialna funkcija, psihološka
funkcija, gospodarska funkcija. Park deluje kot prehodna površina in izgublja celovitost
in enotnost. Diagonale nagovarjajo k prečkanju in v križišču diagonalnih poti, kjer se vse
težnje srečajo, je prostor preozek, da bi bil ob tem tudi prijeten.
Kljub temu da je nedeﬁniran v smislu forme, je zagotovo močno prisoten kot zelena površina.
Visoko razrasla drevesa predstavljajo kvaliteten gradnik zelenega sistema v središču mesta,
vendar zakrivajo poglede na kvalitetno secesijsko arhitekturo.
Izgubila se je povezava med parkom in sodno palačo, saj osi, naravnane na os sodišča,
ni več moč zaslutiti. To predstavlja problem orientacije parka in ravno to je tudi eden od
vzrokov, da park ni dovolj prijeten. Spomenik Franu Miklošiču se izgubi v krošnji krilatih
oreškarjev in ga je težko opaziti. Medtem ko je Fabiani načrtoval odprt trg, ki naj bi se z
odprtimi robovi povezal z ulico, danes robovi predstavljajo prevelik mejnik med parkom in
ulico. Obenem je park ob robovih deﬁniran s prometnimi cestami, ki še bolj prekinjajo stik
med secesijskimi palačami in osrednjim delom parka.

Slika 23 | Stik med Sodno palačo in parkom je izgubljen, vendar obstoječa
simetrična zasnova namiguje na navezavo med tema dvema entitetama
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V parku so postavljeni objekti, ki so večinoma zanemarjeni in neurejeni. Ob Miklošičevi ulici
stojita vremenarska hišica in kostanjarska hiša. Urbana oprema v parku je v slabem stanju
in dotrajana.
V bližini je sedež Kralji ulice, kar samo po sebi ne predstavlja problema, vendar smo na
podlagi opazovanj ugotovili, da brezdomci urinirajo v parku, še posebej po spomeniku in
krilatih oreškarjih. Posledica tega je močan vonj, ki se širi po parku.
Čeprav stavbe okoli Miklošičevega parka, ki so bile pred kratkim tudi obnovljene, nakazujejo
na njegovo pomembnost, te vrednosti danes prostor ne izkazuje. Za njegovo prenovo je
treba prepoznati obstoječe kvalitete v danem prostoru in jih izraziti na način, da bo prostor
postal reprezentativna zelena površina v mestnem središču.

Slika 24 | Pogled s stranskih klopi je eden izmed redkih, kjer se med zelenim
okvirjem odpre pogled na sodno palačo

Slika 25 | Središče Miklošičevega parka, ki ga obdajajo dotrajane klopi
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Preglednica 3: Opredeljeni problemi Miklošičevega parka

Preglednica 4: Opredeljeni potenciali Miklošičevega parka

FOTODOKUMENTACIJA PROBLEMOV

FOTODOKUMENTACIJA POTENICALOV
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RAZLAGA FOTODOKUMENTIRANIH PROBLEMOV

RAZLAGA FOTODOKUMENTIRANIH POTENCIALOV

1

Neprimerno
oglaševanje v parku.

2

Tratna površina ni
vzdrževana.

3

Kip je skrit med gostimi
drevesi.

1

4

Neustrezno
označevanje v parku in
vandalizem.

5

Nepreglednost.

6

Tlakovane površine v
parku niso vzdrževane.

palača kot
4 Sodna
neoklasicistični

7

Odnos do parka zaradi
njegovega izgleda ni
primeren.

8

Novo umeščena
eksotična vegetacija,
ki ne ustreza oblikovni
sporočilnosti parka.

Kontrast grajenega in
zelenega na
Miklošičevi cesti.

arhitekturni biser.

9

Park ni kakovostno
vzdrževan, tlakovanje je
uničeno in
degradirano.

2

Odpiranje zelenega
prostora ob nizu
Miklošičeve ceste.

3

Sublimnost in
romantičnost parka in
obstoječega kipa.

5

Srečanje različnih
arhitekturnih slogov.

6

Zavarovani
krilati oreščkarji pred
sodiščem.

9

Potenical intimnih
prostorov.

ožjega mestnega
7 Bližina
8
središča z eminentno
arhitekturo.

Velik zeleni prostor
in hoja pod
krošnjami.
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4

ANALIZE DANAŠNJEGA STANJA
MIKLOŠIČEV PARK IN...

Po historičnih analizah, kjer smo se premikali v času, smo opravili analize v različnih merilih
prostora. Analizirali smo v smeri iz večjega merila v manjše, tako da smo najprej pogledali na
Miklošičev park v kontekstu severnega dela mestnega središča Ljubljane, nato v kontekstu
Miklošičeve ceste in nazadnje še Miklošičevega parka samega.

... SEVERNI DEL MESTNEGA SREDIŠČA.

... M I K L O Š I Č E V A C E S T A .

... M I K L O Š I Č E V

PA R K .

Slika 26 | Shema poteka analiz iz večjega v
manjše merilo : severni del mestnega središča,
Miklošičeva cesta in Miklošičev park
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4.1

MIKLOŠIČEV PARK IN SEVERNI DEL MESTNEGA SREDIŠČA

4.1.1

Morfološka analiza

Sprva smo opravili morfološko analizo prostora, s katero smo deﬁniral odnose med
pozidanim in nepozidanim. Mihelič (2008) piše o Sitteju, ki je menil, da je morfološki pristop
nujen za reševanje aktualnih problemov pri graditvi ali prenovi mest. Tovrstna analiza nam
je pomagala prepoznati ﬁzično zgradbo severnega dela mestnega središča in pridobiti
informacije, ki so nam pomagale razumeti in na podlagi tega oblikovati Miklošičev park v
arhitekturni celoti mesta.
Ulično mrežo tega dela mesta je določil regulacijski načrt iz leta 1895 (Mihelič, 2005).
Prepoznamo pravokotno tlorisno strukturo in mrežo pravilnih stavbnih otokov znotraj te
strukture. Stavbe v ulični liniji se nizajo strnjeno, s poudarkom na ulici. Stavbni otoki proti
kolodvoru so večinoma iste velikosti, s ponavljajočimi se vzorci parcelacije. Bolj ko se
približujemo središču mesta, proti Ljubljanici, bolj drobna je stavbna struktura.
Miklošičev park predstavlja največji odprti prostor v tem delu mesta. Leži nekje na meji
med bolj drobno in nato bolj monolitno parcelno strukturo. Hkrati se proti jugu pravokotna
tlorisna mreža sprosti in zariše v več smereh, močno strukturo prostora pa vselej ohranja
Miklošičeva cesta. Značilni za ta prostor so tudi notranji atriji stavbnih otokov, ki delujejo
kot nekakšne poljavne površine in nekatere od njih so dostopne tudi z Miklošičeve ceste.
S tem ko Miklošičev park predstavlja negativni volumen, je njegova vrednost, v kontrastu
z gosto ulično pozidavo, velika. Te ugotovitve se odražajo v oblikovalskih odločitvah,
kjer iščemo kompromise med odprtim prostorom ter obstoječimi zelenimi volumni v
Miklošičevem parku.

50m
Slika 27 | Morfološka analiza severnega dela mestnega središča
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4.1.2

Analiza zelenih mestnih površin

Zelene površine smo analizirali kot najširši pojem in se nismo ozirali na vsebino, naravnanost
ali namen. Nismo ločili med zasebnimi in javnimi mestnimi površinami, saj smo območje
obravnavali kot prostor, ki si ga delijo tako prebivalci kot obiskovalci. Sledili smo deﬁniciji
M. Simoneti (1992), ki mestne zelene površine opredeljuje kot vse površine v območju
mesta, sestavljene iz javnih, pol-javnih in zasebnih.
Posnetek stanja zelenih površin potrjuje dejstvo, da so ta del mesta povečini načrtovali
arhitekti, ki so zagovarjali širjenje mesta navznoter, brez večjega ozira na zelene površine.
Poleg tega je odsotnost zelenih površin značilna za ožja mesta središča, kjer se stremi k
čim večjemu izkoristku prostora. Zato Miklošičev park, kljub svoji mali površini, predstavlja
največjo in najbolj homogeno zeleno površino na tem območju. S svojim zelenim
karakterjem deluje kot negativ zgrajenim stavbam. Najbližja večja zelena površina je
park Ajdovščina, medtem ko so druge zelene površine sporadično razdeljene in delujejo
nepovezano. Zelene površine tu niso entiteta zase, vendar delujejo kot mejniki ali poudarki
smeri v prostoru. Te ugotovitve dokazujejo, da Miklošičev park predstavlja pomembno
zeleno površino v tem območju ter da je zeleni karakter prostora vredno ohranjati.

ZELENI SISTEM
M 1:1000
50m

Zelene površine
Drevesa
Obravnavano območje

Slika 28 | Analiza zelenih površin severnega dela mestnega središča
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4.1.3

Programska analiza

Za mestna jedra je značilno, da so funkcionalno mešana območja (Andrews in sod., 2001)
in to dokazuje tudi programska analiza severnega dela mestnega središča. To območje je
še vedno zelo živo in programsko zelo raznoliko, k čemur pripomore lokacija med glavno
postajo in starim mestnim jedrom. Območje vsebuje različne programe, ki so v prvi vrsti
namenjeni prebivalcem, in ni programsko izpraznjeno kot staro mestno jedro, kjer je
program večinoma komercialno usmerjen. Prevladujejo gostinske dejavnosti in trgovina,
vendar najdemo tudi veliko poslovne dejavnosti in stavbe v službi javne uprave.
Okolico Miklošičevega parka na severni in južni strani deﬁnira javna uprava; s sodiščem
in stavbo Zveze sindikatov. Secesijske stavbe imajo poslovni in komercialni program,
vendar ta ni neposredno povezan z Miklošičevim parkom. Poslovna dejavnosta v okolici
Miklošičevega parka kaže na to, da je morda to območje bolj priljubljeno ravno zaradi
parka, saj omogoča prostor za oddih in sprostitev, obenem pa je to območje kvalitetne
arhitekture.
Območje raznolikega programa, kot je severni del mestnega središča, potrebuje kvalitetne
odprte prostore, ki območju dodajo bivanjsko vrednost. Obenem raznovrsten program

PROGRAM

pripomore k temu, da je park uporabljen, poleg tega pa je to še en razlog več, da je park

M 1:1000

potreben prenove. Obenem je to prostor oddiha, kar botruje k odločitvi o neumeščanju

Zdravstvene dejavnosti

novega programa v park, saj se na to v Ljubljani prevečkrat pozablja in odprte površine v
mestu vselej postajajo prostor komercialnega programa, ki se oddaljuje od prvotne vloge
zelenih površin v mestu.

Izobraževanje in kultura

PROGRAM
M 1:1000

Trgovina

50m

Javna uprava

Zdravstvene dejavnosti

Gostinstvo

Izobraževanje in kultura

Poslovne dejavnosti

Trgovina

Drugo

Javna uprava

Obravnavano območje

Gostinstvo
Slika 29
| Analiza programa severnega dela mestnega središča
Poslovne dejavnosti
Drugo
Obravnavano območje
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4.1.4

Analiza prometa

Severni del mestnega središča deﬁnirajo ravne ulice, ki so bile vzpostavljene po ljubljanskem
potresu. Trase cest so dolgožive in posledično obstaja enaka mrežasta struktura prometnic
še danes. Za razliko od prejšnjih ureditev so bile te ulice širše in sedaj omogočajo neoviran
motorni promet. Zaradi tendence mesta po vračanju površin pešcem in kolesarjem, je bil
del ožjega mestnega prostora zaprt za promet, tako da lahko območje razdelimo na peš
cono in motorizirano cono. Naše območje obdelave leži na prelomu iz prometne cone v
peš cono in je obdan z enosmernimi prometnicami.
Območje je obdano z glavnimi mestnimi osmi, Slovensko cesto in Vilharjevo cesto, in
deluje kot notranje ožilje, po katerih se v smeri proti centru mesta vedno več prostora
namenja pešcem in kolesarjem. Miklošičev park predstavlja center območja, saj se ob njem
nahaja postajališče za avtobus in Bicikelj. Na zahodni stranici parka se nahaja tudi vstop v
podzemno garažo. Vstopna ploščad razdvojuje stranico parka in secesijski stavbni obod,
tako da zahodna stranica predstavlja najmanj živo stranico parka.
Kolesarske poti so označene ob parku in po glavnih prometnicah, vendar zaradi

PROMET

prehodnega značaja Miklošičevega parka kolesarji pogosto prečkajo tudi diagonalne poti

M 1:1000

parka. Parkiranje je večinoma organizirano ob robovih prometnic, tudi ob samem parku, in

Dvosmerna cesta

PROMET

pretirano število avtomobilov kazi videz historičnega parka.
Predvidevamo, da bo nekje v prihodnosti celotno območje okoli Miklošičevega parka

PROMET

Enosmerna cesta

M 1:1000

Peš cona

Dvosmerna cesta

Skupni prostor

Enosmerna cesta

BicikeLJ postaja

postalo peš cona. To bi pripomoglo k vpetosti parka v prostor, danes pa bi za začetek

M 1:1000

Peš cona50m

Avtobusna postaja

odstranili stoječi promet v osi s sodiščem, da zopet vzpostavimo bolj čisto osno povezavo.

Dvosmerna cesta

Skupni prostor

Železniška postaja

Enosmerna cesta

BicikeLJ postaja

Uvoz v podzemno garažo

Peš cona

Avtobusna postaja

Obravnavano območje

Železniška
prostor
Slika Skupni
30 | Analiza
prometa severnega
dela postaja
mestnega središča
BicikeLJ postaja

Uvoz v podzemno garažo

Avtobusna postaja

Obravnavano območje

Železniška postaja
Uvoz v podzemno garažo
Obravnavano območje
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4.1.5

Strukturna analiza

Severni del mestnega središča, kjer se nahaja Miklošičev park, je večje zaokroženo
območje z deﬁniranimi robovi, in sicer na jugu z Ljubljanico ter na drugih robovih z glavnimi
prometnicami. Historična arhitektura in drevesa so glavni znaki v prostoru, poleg tega pa
je Miklošičev park eden izmed glavnih vozlišč na tem območju. Metalka, Frančiškanska
cerkev in Telekomova stolpnica zaradi višine predstavljajo dominante. V smislu strukture
je Miklošičev park točka sprostitve prostora, saj se tu pravokotnost za trenutek razgubi in
pešec lahko spremeni smer.

ZAZNAVNA ANALIZA
M 1:1000
Pogledi
Cesta

ZAZNAVNA ANALIZA
M 1:1000

Rob

50m Vozlišče

Pogledi

Znak

Cesta

Dominanta

Rob

Zaokroženo območje

Vozlišče

Obravnavano območje

Slika 31
| Strukturna analiza severnega dela mestnega središča
Znak
Dominanta
Zaokroženo območje
Obravnavano območje
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4.2

MIKLOŠIČEVA CESTA IN MIKLOŠIČEV PARK

Miklošičeva cesta je ena izmed glavnih cest v središču Ljubljane z raznolikim programom
in glavno povezovalno vlogo med kolodvorom in ožjim mestnim središčem. Deﬁnirajo jo
z obeh strani obdajajoče stavbe, ki se povezano nizajo vzdolž ceste, ter cezure prečnih
ulic. Je močno povezana z Miklošičevim parkom, saj je park razširitev odprtega prostora
ceste, obenem pa ju druži tudi ime. Glede na to, da Sitte (po Mihelič, 2008) trdi, da je
morfološke analize nujno opraviti v več dimenzijah, smo se tu analize lotili skozi prerez.
Miklošičevo cesto smo sprva analizirali glede na obstoječe stavbno tkivo, arhitekturni slog
oziroma čas, ki mu pripada. Tako smo natančno izrisali stavbe, ki ulico obdajajo, da v njih
lahko prepoznamo arhitekturni slog. Nato smo raziskali program, razporeditev in stanje
vegetacije, ritem ter stavbne in prostorske poudarke.

DOSTOPNI ATRIJI
DELNO DOSTOPNI ATRIJI
NEDOSTOPNI ATRIJI

Slika 32 | Analiza atrijev na Miklošičevi cesti ter njihova dostopnost

Slika 33 | Skica Miklošičeve ceste ter Miklošičev park
kot praznina v nizu stavb
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Ugotovili smo, da vzhodni odsek Miklošičeve ceste pripada neoklasicističnemu in
secesijskemu slogu, medtem ko so nekatere stavbe na zahodnem odseku že iz novejšega
časa. Okoli Miklošičevega parka je največ arhitekturnih poudarkov, in sicer v obliki stolpičev
na secesijskih stavbah. Na zahodnem odseku, na katerem se nahaja tudi Miklošičev park, je
tudi več zelenja in cezur ter višinskih razlik. Kljub temu prerez pokaže, da vegetacije vzdolž
ulice ni veliko, zato bi bilo toliko bolj smiselno ohranjati zeleni značaj Miklošičevega parka,
saj predstavlja izjemo v tem prostoru.

Kolodvor
Kolodovor

Ljubljanski
Ljubljanski grad grad

50m
Slika 34 | Miklošičev park kot strateška točka med Glavno železniško postajo in Ljubljanskim gradom

Slika 35 | Linija Miklošičeve ceste na zahodno stran, kamor se odpira tudi Miklošičev park
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4.2.1

Vzhodni odsek Miklošičeve ceste

Vzhodni odsek Miklošičeve ulice opredeljujejo neoklasicistične stavbe, moderne Šubičeve
stavbe, s klasičnim pridihom in secesijske stavbe , ki se vse kot dolga linijska struktura nizajo
vzdolž Miklošičeve ceste. Poteze so preproste, urejene in uravnotežene. Manjši arhitekturni
poudarki so pri secesijskih stavbah, ki obdajajo Miklošičev park. Zaradi enakosti po višini
delujejo kot celota in večina stavb poudarja cesto kot enovito potezo. Sistem grajenega
in odprtega je enakomeren in vselej nastopi v istih prostorskih razmerjih. Zato je ritem
usklajen, poudarki so le arhitekturni in niso izstopajoči, delujejo kot spremljava ritmu ceste.
Vegetacija se pojavi poredko, čigar razlog za to najdemo v neoklasticističnemu slogu, ki je
stremel h grajenim uličnim potezam. Več diferenciacije se zgodi v bližini ožjega mestnega
središča, kjer se pojavijo odprti prostori, več vegetacije in reka Ljubljanica.

Slika 36 | Potek analize vzhodnega dela Miklošičeve ulice
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Slika 37 | Analiza vzhodnega odseka Miklošičeve ceste skozi prerez

cesta

grajeno

cesta

grajeno

cesta

grajeno

cesta

grajeno

trg

voda

grajeno

grajeno

trg

grajeno

zeleno

Mali K. Prenova Miklošičevega parka v Ljubljani| Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

4.2.1

Zahodni odsek Miklošičeve ceste

Zahodni odsek Miklošičeve ulice je po svoji strukturi bolj dinamičen in z več poudarki.
Višinska razmerja so bolj razgibana in prostor se bolj odpira ter ne sledi več enakomernemu
zaporedju. Pripada novejšemu času, kar je vidno v arhitekturi stavb in zasnovi odprtega
prostora. Arhitekturo spremlja več vegetacijskih prvin, ki obrobljajo stavbe in poudarjajo
smeri. V linearni ustroj Miklošičeve ulice se vpenjajo točkovne in linearne zasaditve, ki ne
delujejo kot samostojne entitete, ampak obrobljajo ali deﬁnirajo obstoječe stavbe. Edino
zelenje, ki ga dojemamo kot samostojno prostorsko entiteto, je zelenje v Miklošičevem
parku, ki je obenem tudi največji odprti prostor v tem odseku ceste. Kot samostojno
prostorsko entiteto ga, poleg jasne umestitve ob cesto, opredeljuje tudi najbolj obsežna
vegetacijska masa ob njej. Ob cesti se, južno od Miklošičevega parka, odpre še en manjši
odprti prostor pred Hotelom Union, ki ga pomembno določa vodni element. Zahodni
odsek Miklošičeve se prek t.i. zelenih zalivov večkrat odpre in pri sprehajanju omogoča več
prehodov.

Slika 38 | Potek analize zahodnega odseka Miklošičeve ceste
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Slika 39 | Analiza zahodnega odseka Miklošičeve ceste skozi prerez
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4.3

MIKLOŠIČEV PARK

4.3.1

Zaznavna analiza

Pri zaznavni analizi Miklošičevega parka prepoznamo močne robove v obliki obdajajočih
stavb. Park je obdan z masami in linijami, ki opredeljujejo njegovo pravokotno obliko.
Vzhodni in zahodni rob parka podpirata dva vegetacijska robova, in sicer dve liniji razraslih
lip. Na severu park zapira drevesni volumen, ki ga tvorita dva močno razrasla krilata
oreškarja, ki povsem zakrije sodniško palačo. Vozlišča so na križišču ulic in najpomembnejše
vozlišče je znotraj Miklošičevega parka, kjer se sekata dnevno močno ferkventni diagonalni
prečnici. Glavni poudarki prostora so mogočna drevesa v parku in arhitekturni poudarki, s
tem mislimo predvsem kotne stolpiče secesijskih stavb in sprednjo fasado sodišča.

10m
Jakost roba
Poudarek
Vozlišče

Slika 40 | Zaznavna analiza Miklošičevega parka
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4.3.2

Program Miklošičevega parka – trg in park

Miklošičev park danes v sebi nosi dvojnost; prvotno načrtovan kot trg po Fabijanijevih načrtih
ter kot trg neuresničen in nato zasajen po Hejnicovih načrtih leta 1902, ki je Miklošičev park
zasnoval kot park. Na podlagi analize programa današnjega stanja Miklošičevega parka
zasledim sledi obeh entitet, ki gradita ta unikaten prostor.
Miklošičev park danes je viden kot park, tudi zaradi imena. Poleg tega ga za park deﬁnira
zelenica, ki je diagonalno prerezana s potmi za lažje prehajanje. Obenem mu pridih parka
dajejo velika drevesa in cvetlične zasaditve ter robne grmovnice na vzhodni in zahodni
strani.
Ker pa je bil Miklošičev park prvotno načrtovan kot trg, v njem prepoznamo ostaline trga.
Miklošičev park je prostor pravilne, pravokotne oblike, ki je obdan s historičnimi stavbami,
kar je ena izmed značilnosti trgov. Prav tako ga lahko vidimo kot trg zaradi robnih dreves
na vzhodni in zahodni strani ter zaradi spomenika, ki je skrit pod drevesi, in prehodnosti
samega parka. Simetrija parka in osrediščenost na fasado sodne palače namiguje na
navezavo stavbe in nekoč načrtovanega trga. Ta povezava je danes izgubljena zaradi
velikosti dreves in ceste.
TRG
TRG
Simetrija
Simetrija

Stavbni obod

Stavbni obod

Pravokotnost

Pravokotnost

Prehodnost

10m
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4.3.3

Analiza pogledov

Miklošičev park se pojavi kot praznina na severnem območju mestnega središča in zato
bi se tu lahko odprli pogledi na secesijsko arhitekturo, če stavb ne bi zakrivala obstoječa
vegetacija. Iz sredine parka se odpre pogled na Metalko, pogled na sodno palačo pa je
možen le s severnega parka za razraslimi oreškarji. Stavbo sodišča je zaradi vseh obstoječih
elementov s pogledom težko zaobjeti celostno in od daleč, tako da veličina stavbe ni
zaznavna. Daleč segajoči pogledi tako niso glavni adut obstoječega Miklošičevega parka in
čeprav je Fabiani načrtoval odprt trg, obrnjen proti gradu, je grad bežno viden samo z vrha
stopnic pred sodno palačo, sodna palača pa je, kot rečeno, zaradi močnega vegetacijskega
volumna takorekoč odrezana od trga.

Pogled proti Metalki
Pogled proti Prešernemu trgu

10m

Pogled proti secesijski arhitekturi

Pogled proti Metalki

Pogled na Ljubljanski grad
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Slika 42 | Analiza pogledov iz Miklošičevega parka
Pogled proti Sodni palači
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4.3.4

Tokovi ljudi in uporabniki

Park smo večkrat obiskali in ob različnih urah in letnih časih (glej str: 2) opazovali
uporabnike parka. Opazili smo, da skozi park prehaja veliko ljudi, vendar se redko
kdo ustavi (10.30, 11.9.2018, jesen) . Glede na to, da je park v središču mesta, se po
opazovanju zdi, da se v njem zelo malo poseda. Poredko se ljudje usedejo na eno od
klopi v sredini parka in tam pojedo malico. Klopi ob strani so uporabljene posamično,
ljudje tam hranijo golobe ali posedajo v senci lip. Poleti v senci velikih dreves na klopeh
posedajo turisti, trata v glavnem ni v rabi za posedanje. Ker sta diagonalni potezi skozi
park močni in pomembni mestni prečnici, se po njima vozi tudi veliko kolesarjev, ki hitijo
skozi park.
Od ulic, ki obdajajo Miklošičev park, se največ pešcev sprehaja po Miklošičevi cesti, ki
povezuje Kolodvor z mestnim središčem.

10m

Slika 43 | Skica uporabnikov Miklošičevega parka, ki je nastala pri
opazovanju

Slika 44 | Analiza gibanja uporabnikov v Miklošičevem parku
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Med izdelavo magistrske naloge smo se z naključnimi ljudmi spontano pogovarjali o
parku. Neformalno smo tako pridobili njihova mnenja o parku, kar nam je pomagalo pri
nekaterih odločitvah. Obenem smo z njihovo pomočjo pogledali na park z drugimi očmi.
Tu so zbrana kratka mnenja.

Preglednica 5: Mnenja o Miklošičevem parku

Meta Škoflek

Aleš Gabrijelčič

Miha Babnik

Anže Slana

umetnostna zgodovinarka in restavratorka

arhitekt

strojni tehnik

umestnostni zgodovinar

˝ Miklošičev park me spomni na večletno

˝ Miklošičev park je edinstvena krajinska točka v

˝ Miklošičev park je obdan s čudovito

˝

vsakodnevno pot od železniške postaje do

Ljubljani, saj je nastal iz ideje monumentalnega

secesijsko arhitekturo, vendar je še eden

pozabljen in tudi zanemarjen del Ljubljane.

filozofske fakultete. Predvsem ta diagonala, ki je

trga pred palačo sodišča. Poraja se vprašanje

redkih neurejenih parkov v Ljubljani. Menim,

Njegova zasnova je bila celostna in je nastala

optimizirala prehod z Miklošičeve na Slovensko,

ali bi bilo smotrneje poustvariti osnovno

da so obstoječa drevesa impozantna, po drugi

po velikem ljubljanskem potresu

pa seveda brezdomec v središču, ki je vedno

Fabianijevo idejo z mestnim trgom, ki ga obdaja

strani pa preveč zapirajo park. Pri preureditvi

parka je bila oblikovana v sozvočju s sosednjimi

na inovativen način prosil denar (ampak ne ob

grmičevje in nizko rastje, torej secesijski ambient,

si predvsem ne predstavljam, da bi bil park

stavbami in je v začetku predstavljal enovit

nedeljah, ker on takrat ne dela). Samo enkrat sem

ki v glavnem mestu ne obstaja več, oziroma ali je

namenjen otrokom. ˝

secesijski prostor (čeprav park danes nima več

dejansko sedela in čakala kolegico na neki klopci

bolje ohraniti stanje, kakršno se je razraslo skozi

svoje prvotne oblike tovrstni prostor še vedno

ob strani in brala knjigo, ampak se spomnim, da

desetletja in z majhnim, a mogočnim parkom

predstavlja). Park bi se verjetno dalo z nekaj

mi je bilo neprijetno. V Miklošičevem parku se

sredi strnjene in zgoščene pozidave tvori privid

dobre volje in skrbi za velika in lepa drevesa

pa seveda ne poseda. ˝

velemestne izkušnje.˝

Miklošičev park se nam danes zdi precej

–

podoba

ponovno deloma (pre)oblikovati in mu vnesti
nekaj secesijskega šarma. ˝
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4.3.5

Analiza kulturne dediščine

Območje Miklošičevega parka in Miklošičeve ceste je v Ljubljani posebnega pomena, saj je večina
prostorskih elementov tega ambienta zaščitena ali v postopku zaščite. Kot je razvidno s sheme, je
Miklošičev park opredeljen kot naselbinska kulturna dediščina, torej kot dediščina, ki predstavlja
mestno, trško ali vaško jedro, njegov del ali drugo območje poselitve (Zakon o varstvu kulturne
dediščine, 2008: člen 3).
Ožje območje parka, ki obsega tratno ploskev s potmi, je skupaj z dvema krilatima oreškarjema pred
sodiščem zaščiteno kot naravna vrednota. Miklošičev park kot celota je opredeljen kot oblikovana
naravna vrednota. Oblikovana narava je po Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2019) del
narave, ki jo človek preoblikuje z namenom vzgoje, izobraževanja, oblikovanja krajinskih elementov ali
s katerim drugim namenom in je pomemben zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti. Za oblikovano
naravo se štejejo zlasti: drevoredi, botanični vrtovi, alpinetumi in drugi oblikovani ekosistemi.
Krilataoreškarjapredstavljatatočkovnodrevesnonaravnovrednoto.PodeﬁnicijiARSO(2019)jetodrevo
ali skupina dreves, ki so izjemnih dimenzij, habitusa, starosti, ekosistemsko, znanstvenoraziskovalno
ali pričevalno pomembna ter vključuje tudi rastišče takšnih dreves in se v naravi pojavlja zlasti kot
posamezno drevo zunaj gozdnega prostora in skupina dreves ali posamezno drevo v gozdu, ki zaradi
izjemnih lastnosti odstopajo od dreves v okolici.
Stavba sodišča in Regalijeva hiša sta opredeljeni kot kulturna spomenika. Kulturni spomenik je po
Zakonu o varstvu kulturne dediščine (2008), kulturna dediščina, ki je zaradi svojega izjemnega pomena
za državo ali posebnega pomena za pokrajino ali občino z aktom o razglasitvi razglašena za kulturni
spomenik.
50m

Tudi pregled kulturne dediščine pokaže, da je Miklošičev park poseben prostor, saj ga opredeljuje več

Naravna vrednota

zavarovanih entitet. Poleg tega pa so zavarovane zaradi različnih razlogov kot kulturna ali kot naravna

Spomenik

dediščina in pod jurisdikcijo različnih zakonov in ministrstev. Zato je prenova tega prostora občutljiva

Kulturna dediščina

in zahteva tehten premislek, poleg tega pa mora biti vsaka oblikovalska odločitev podprta s tehtnimi
razlogi, ki izvirajo iz geneze Miklošičevega parka in njegove sodobne vloge.

Slika 45 | Robni pogoji Miklošičevega parka
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4.3.6

Analiza stavbnega oboda

Izjemno kakovost prostora predstavljajo obodne stavbe, ki s svojo secesijsko arhitekturo
obdajajo Miklošičev park. Dominantna stavba je sodna palača (št. 6., preglednica 6. na
str .39), ki je sicer zgrajena v neoklasicističnem slogu. Iz pretežno secesijskega oboda
poleg sodišča v slogovnem smislu izstopajo še Bambergova hiša (št. 9., preglednica 6.
na str. 39) v neobaročnem slogu ter Palača Zveze Sindikatov (št. 11., preglednica 6. na

6.

str. 39) in poslovno trgovska stavba Metalke (št. 12., preglednica 6. na str. 39), zgrajena v

8.

modernističnem slogu.
5.

Fabiani si je zamislil enoten trg, obdan s stavbami iste višine, zato je tudi zasnoval Krisperjevo
hišo (št. 1., preglednica 6. na str. 39) in s tem postavil zgled za nadaljnjo arhitekturo (Mihelič,

7.

4.
3.

1.

1997b). Višinska enotnost se je izgubila z dvigom sodne palače za eno nadstropje (1950)
in z zgraditvijo modernističnih stavb na južni stranici parka (1961). Višinsko so poenotene
secesijske stavbe, ki park obrobljajo na zahodni in vzhodni strani, hkrati pa s stolpiči

enije

ov Slov

bnih

Sodo

Sindikat

proti Miklošičevi cesti in ne proti načrtovanemu trgu kot druge secesijske stavbe ob trgu.

Zveza

določajo smer v prostoru. Po Fabianijevem načrtu se edino Bambergova stavba obrača

2.

12.
11.

9.
10.

To je Fabiani načrtoval zato, ker je predvidel, da se bo sodnijski trg opazoval z juga. Fasade
so umirjene, a obogatene s secesijskimi ornamenti. Secesija se tu izkazuje z barvami fasad
ter uporabo keramičnih ploščic v geometrijskih vzorcih (Mihelič, 1997a).
Fasade obodnih stavb so bile že prenovljene v sklopu mestne prenove (glej str. 39) in za
popoln zaključek obnove tega secesijskega ambienta bi bilo treba prenoviti le še sam
park. Miklošičev park se je od svojega nastanka temeljito spremenil in se spreminja še

10m

danes. Izjemnost celovitega secesijskega ambienta in nedorečenost vloge in podobe

Neoklasicizem

Miklošičevega parka sta poglavitna razloga za njegovo prenovo, ki bi izhajali iz njegovih

Secesija

preteklih permutacij in usmerjenosti v prihodnost.

Neobaročni slog
Modernizem

Slika 46 | Analiza stavbnega oboda Miklošičevega parka
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Preglednica 6: Analiza stavbnega oboda Miklošičevega parka
IZRIS STAVBE

PODATKI O STAVBI

IZRIS STAVBE

PODATKI O STAVBI

7. Bahovčeva hiša, 1903
Miklošičeva cesta 22
slog: secesija
obnova: 2011

1. Krisperjeva hiša, 1900
Miklošičeva cesta 20
arhitekt: Maks Fabiani
slog: secesija
obnova: 2002/2003
7.
1.

2.

8. Pirčeva hiša, 1905
Cigaletova ulica 5 - Tavčarjeva ulica 7
arhitekt: Edmund Schuppler
slog: secesija

2. Regalijeva hiša, 1904
Miklošičeva cesta 18
arhitekt: Fran Berneker
slog: secesija
obnova: 2015
8.

9. Bambergova hiša, 1907
Miklošičeva cesta 16
arhitekt: Maks Fabiani
slog: neobaročni slog
obnova: 2006

3. Deghenijeva hiša, 1904-1905
Dalmatinova ulica 7
arhitekt: Ciril Metod Koch in Viljem Treo
slog: secesija
9.
3.

4.

5.

4. Pogačnikova hiša, 1901
Cigaletova ulica 1
arhitekt: Ciril Metod Koch
slog: secesija in renesansa

10. Vzajemna posojilnica, 1922
arhitekt: Ivan Ogrin
slog: secesija
Zveza Sodobnih Sindikatov Slovenije

10.

5. Čudnova hiša, 1902
Cigaletova ulica 3 - Tavčarjeva ulica 6
arhitekt: Ciril Metod Koch
slog: secesija
prenova: 2001/2002

11. Palača Zveze Sindikatov, 1961
arhitekt: Edo Mihevc
slog: modernizem

6. Sodna palača, 1898 - 1902
Tavčarjeva ulica 9
arhitekt: Anton von Spindler
slog: neoklasicizem (fasada: neorenesančni slog)
6.

11.

12. Metalka, 1963
arhitekt: Edo Mihevc
slog: modernizem
12.
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4.3.7

Analiza stanja in vloge obstoječe vegetacije

Obstoječa vegetacija je tisto, kar danes Miklošičev park najmočneje opredeljuje in zaradi
mogočnih dreves deluje kot zelena oaza. Kljub majhnosti prostora je dreves v parku veliko.
Ob robovih se nizajo lipe, na vzhodnem robu sedem in na zahodnem robu osem, ki se zdaj
že razlikujejo po starosti in velikosti in tako ne opravljajo več povsem odlično svoje prvotne
naloge: robljenja prostora. V parku vsekakor dominirajo krilati oreškarji zavidljive starosti,

1

ki dosegajo monumentalno velikost. Poleg tega sta v parku dva mogočna tulipanovca, ki
1

imata zelo visok habitus.
7

3
3

Ostala drevnina je bila posajena kasneje in ne prispeva k oblikovni kvaliteti parka, prav
4

nasprotno: njihova postavitev je videti naključna. Nekje zapirajo poglede in ločujejo prostor

so jih posadili izključno zato, da so posadili drevo.

8

1
6

1

9

8
7

3

od ceste (leske in dreni na severnem robu parka), na jugu posejana drevesa (dob in sliva)
pa so postavljena naključno, brez ozira na dediščino in sporočilnosti, iz česar sklepamo, da

8

3

3

2

3

3

3
3

3

2

4

5

3

6

3

10

3

Skratka, lipe, oreškarji in tulipanovci danes dajejo Miklošičevemu parku pravi parkovni
značaj. Medtem ko so lipe na robovih zaradi razlik v razrasti manj dejavne, pa so oreškarji
in tulipanovci pravi volumenski orjaki. Osrednji in severni del parka sta zaradi njih poleti
v globoki senci, kar je zagotovo razlog, da se v središču, kljub temu da je park videti
zanemarjen, ljudje čez dan zadržujejo, pa čeprav kratko.

10m
Slika 47 | Analiza obstoječih dreves v Miklošičevem parku
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Preglednica 7: Analiza obstoječe drevnine v Miklošičevem parku
VRSTA

FOTOGRAFIJA

OPIS

VRSTA

FOTOGRAFIJA

OPIS

1

Kavkaški krilati oreškar
Pterocarya fraxinifolia

Dva krilata oreškarja pred
sodno palačo sta zavarovana
kot
naravna
vrednota.
Drevesa v parku delujeta
veličastno in dajeta parku
karakter.

6

Dob
Quercus robur

Dob je bil posajen pred
kratkim
in
predstavlja
skupino dreves, ki so
posajena brez pomisleka na
njihov pomen in lokacijo.

2

Navadni tulipanovec
Liriodendron tulipifera

Dva tulipanovca predstavljata
kvaliteto, saj sta oba dobro
ohranjena, poleg tega pa
je ta vrsta drevesa, zelo
zanimiva tudi zaradi cvetov.

7

Navadna leska
Corylus avellana

Navadna leska je naključno
posajena po parku. Njena
pozitivna lastnost so plodovi,
ki privabljajo živali.

3

Lipovec
Tilia Cordata

Poleg navadne lipe v parku
najdemo tudi dva lipovca.
Oba sta manjša in cvetita
malo kasneje.

8

Pacifiški dren
Cornus nuttallii

Dren belo cveti spomladi,
vendar ne pripomore k
simbolni vrednosti parka.

4

Lipa
Tilia platyphyllos

Lipe so posajene na robovih
parka. Nekatere so že zelo
velike, nekateremanjše, saj
so bile posajene kasneje.
Nudijo prijetno senco.

9

Amerikanski javor
Acer negundo

Amerikanski javor se skriva
med grmovji in krilatimi
oreškarji, zato je komaj
viden.

5

Ostrolistni javor
Acer platanoides

Ostrolistni javor je večje
drevo v park, prav tako je
samo drevo v dobrem stanju.

10 Rdečelistna sliva
Prunus cerasifera
thundercloud

Rdečelistna sliva, vrsta, ki ne
spada v ta prostor in nima
nobene historične vrednosti.
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5

RAZVOJ IDEJNIH ZASNOV

5.1

OBLIKOVNA IZHODIŠČA

Za lažje razumevanje in kot pomoč pri oblikovanju smo opredelili oblikovna izhodišča, ki
so izšla iz opazovanja prostora, analiz ter glavnih vprašanj, ki so se nam ob tem porajala.
Iz njih smo izhajali v prvih intuitivnih začetkih oblikovanja in se k njim vračali kasneje pri
oblikovalskih odločitvah. Oblikovna izhodišča so pri odločanju delovala kot sredstvo razuma
v ozadju, s katerim smo lažje sprejela nekatere odločitve. Nov prostor je začel nastajati
najprej iz vprašanja, kaj lahko prispeva h kakovosti bivanja v mestu in to ne zgolj z vidika
mikroklimatskih izboljšav, temveč tudi iz vprašanja, kaj lahko k bivanju v mestu prispeva
kot njegov odprti javni prostor. Prav tako pa smo se spraševali o pomenu zgodovine v
prostoru, kako jo prikazati in v kolikšni meri naj jo izrazimo skozi oblikovanje ter o odnosu
do obstoječih dreves in njihove ohranitve.
Iz teh razmislekov smo izpeljali tri poglavitna vprašanja: vprašanje bivanja v mestu,
vprašanje prenove ter zgodovine in vprašanje ohranjanja dreves.

BIVANJE
Slika 48 | Oblikovna izhodišča

ZGODOVINA

DREVESA
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5.1.1

Odprt mestni prostor – vprašanje bivanja

Miklošičev park, niša v stavbnem tkivu, je odprt mestni prostor v javni rabi. Mihelič (1996)
opredeli javni mestni prostor kot nepozidani prostor, ki predstavlja nasprotje pozidanim
površinam ter v prostoru deﬁnira polno in prazno. Odprti mestni prostor pa nima samo
morfološke vloge, ampak je to tudi prostor, trdi Bratina Jurkovič (2014), kjer se vzpostavijo
povezave med posameznikom in mestom. Ker je Miklošičev park v središču mesta, ga
potemtakem opredeljujejo tudi različni uporabniki iz različnih družbenih skupin in, kot
pravi Goličnik (2008), je naloga parkov v mestu, da vsem tem različnim uporabnikom nudi
enake možnosti za uporabo. Sodobni javni mestni prostor mora nuditi udobje, sprostitev in
raziskovanje, hkrati pa je zelo pomembna tudi njegova dostopnost. (Bratina, 1997).
Postavljala so se nam vprašanja, kako oblikovati prostor, ki bo ustrezal tako posamezniku
kot skupini ljudi? Treib (2008) navaja, da mora biti odprt mestni prostor prostor množic,
kjer se ljudje zbirajo in začutijo gnečo, obenem pa mora biti v nekem drugem časovnem
obdobju tudi prostor, kjer se od množice umakneš in najdeš zatočišče pred utripom mesta.
Naša naloga je bila oblikovati prostor, ki bo izboljšal podobo mesta in hkrati zadostiti
potrebam uporabnikov. Z vsako narisano obliko so se nam porajala vprašanja, ki se tičejo
opisanega izhodišča: Ali ljudje v tem prostoru lahko bivajo? Ali prostor nudi dovolj možnosti
za različno uporabo? Ali je prostor dovolj prehoden? Ker območje leži na peš povezavi
med centrom mesta in Železniško postajo, je bila prehodnost močna komponenta, ki
je vplivala na končno rešitev. Z umeščanjem različnih elementov smo želeli povzdigniti
doživetje sprehajanja skozi prostor, tako da bi ljudje v novo ustvarjenjem prostoru tudi
začutili prostor, v katerem so.

Slika 49 | Oblikovna izhodišča : bivanje
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5.1.2

Zgodovinski moment – vprašanje prenove

Miklošičev park je odtis faz razvoja tega dela mesta. Nekatere historične lastnosti so izražene
bolj, nekatere je povozil čas, zato se nam poraja vprašanje, v kolikšni meri nagovoriti
zgodovinski čas in ga prikazati v novi zasnovi, da bi ureditev še vedno ustrezala potrebam
današnjega časa. Način oblikovanja prostora, ki poudarja zgodovinske fragmente, lahko
informira množico, tako da se ljudje bolj povežejo z mestom. Lokacija Miklošičevega parka
botruje k njegovi frekventni rabi in zato predstavlja idealen medij za prikazovanje časa
prostora.
Območje Miklošičevega parka je opredeljeno kot območje naselbinske kulturne dediščine
in pri snovanju prenove smo se stalno vračali k vsebini dediščine parka in se spraševali,
katere so tiste lastnosti prostora, ki jih moramo upoštevati pri načrtovanju. Po zakonu se
varstvo kulturne dediščine izvaja tako, da se ohranjajo materialne in vsebinske lastnosti
(Zakon o urejanju prostora, 2017). Natančneje pojem prenove po Zakonu o urejanju
prostora prenovo opredeljuje kot sklop načrtovalskih in drugih ukrepov za gospodarsko,
socialno in kulturno prenovitev degradiranih poselitvenih in drugih območij. Prenova mora
vselej izboljšati prostor z načinom ohranjanja najbolj pomembnih dediščinskih lastnosti
(Zakon o urejanju prostora, 2017).
Te smernice so botrovale k našim odločitvam, da ohranimo vsebinske lastnosti prostora
tako iz zgodovine kot danes. Tako smo želeli ustvariti prostor, ki bi vseboval tako program
trga kot program parka. Zaradi ohranjanja najbolj pomembnih dediščinskih lastnosti smo
ohranili robove Miklošičevega parka, ki so bili deﬁnirani od Fabianija, ter drevnino v parku,
ki je opredeljena kot pomembna dediščina.

Slika 50 | Oblikovna izhodišča: zgodovina
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Zatem se porajata vprašanji, do kolikšne mere se pri prenovi vračamo v preteklost in

Hejnicova zasnova nam pove, da je bil Miklošičev park nekoč že oblikovan kot park,

katere lastnosti ponesemo v novo urejeni prostor. Mihelič (1996) zagovarja pravilo, da

vendar predvidevamo, da zasnova ni zadostno ustrezala novim potrebam prostora, kjer

se pri prenovi odprtih prostorov varujejo tlorisne značilnosti, gabariti ter horizontalne in

se Miklošičev park nahaja. Za ta del mesta je potrebna velika prehodnost in posledično je

vertikalne ureditve odprtega prostora. Lynch (2007) opozarja, da vsega ne moremo ohraniti,

bil park preoblikovan v diagonalno ureditev. Tu nastopi še en pomislek pri rekonstrukciji

saj popolna rekonstrukcija zanemarja proces časa in zanika dejstvo, da je vsak trenutek v

– bi rekonstruirana ureditev ustrezala potrebam današnjega časa in ferkventni uporabi

preteklosti parka historičen in vreden premisleka. Pravi tudi, da je pretekle strukture, ki ne

Miklošičevega parka?

morejo zadostiti današnjim potrebam prostora, dovoljeno preoblikovati ali celo izbrisati.
V iskanju ustreznega oblikovanja se ne smemo ozirati le v preteklost, iskati moramo pravi

Uresničitev ene ali rekonstrukcija druge od omenjenih dveh zasnov bi pomenila, da bi se

način, da izpostavimo kompleksnost in pomembnost sodobnega prostora. Hrausky in sod.

oprli le na en zgodovinski čas, pri prenovi pa se temu želimo izogniti in ne dajati prednosti

(2010) navajajo, da je bil celo Fabiani mnenja, da so možnosti razvoja neomejene in da je

eni ali drugi ureditvi Miklošičevega parka., saj se tu opiramo na Fabianijeva načela o

prostor vselej v procesu spreminjanja. Sitte, ki je močno vplival na Fabijanijevo delo, se

nenehnem spreminjanju mesta in zrenja v prihodnost. Njegovo življenjsko vodilo naj bi bilo,

je sicer zavzemal za ohranjanje spomenikov, a ne tako da bi jih kopirali, ampak bi preučili

da nobeno stanje ni dokončno, in da je naša naloga ugotoviti, kako ga lahko spremenimo

smisel ureditve in spoznanja uporabili v sodobni ureditvi (Mihelič, 2008).

tako, da se približamo vedno bolj skladnim oblikam (Hrausky in sod., 2010). Za uresničitev
ali rekonstrukcijo bi bilo treba odstraniti razraslo drevje, ki predstavlja veliko kvaliteto tega

Miklošičev park v preteklosti zaznamujeta Fabianijev neuresničeni načrt ter Hejnicova

prostora danes. Zavoljo ohranjanja dreves ter tudi Fabianijevih načel, ki vedno stremijo v

ureditev. Pri vprašanju prenove se neogibno zastavi tudi vprašanje o rekonstruiranju oziroma

prihodnosti, se izognem ideji uresničitve ali popolne rekonstrukcije preteklih zasnov.

uresničitvi ene od teh dveh zasnov. Za uresničitev Fabianijevega načrta, ki je prostor zasnoval
kot trg, bi morali odstraniti večino današnjih dreves, kar bi bilo zaradi njihove vrednosti v

Namesto rekonstrukcije smo pri oblikovanju iskali odnose med starim in novim, med

središču mesta nesprejemljivo. Enako bi bilo v primeru rekonstrukcije Hejnicove ureditve

Fabijanijevo zamislijo trga, Hejnicovo parkovno ureditvijo in današnjim Miklošičevim parkom

– prav tako bi morali odstraniti drevesa. Vendar bi bilo to morda sprejemljivo, glede na to,

ter iz teh odnosov poskušali zasnovati sodoben prostor. Bili smo pozorni na stavbni obod,

da bi rekonstrukcija ureditve, ki je bila sočasna, pomenila zaokrožitev edinega celovitega

robove območja in tiste vsebinske ter oblikovne elemente preteklosti, ki lahko kvalitetno

secesijskega ambienta v Ljubljani, . Tu bi postavili interes kulturne dediščine pred interes

opredeljujejo prostor. Eno izmed naših vodil je bilo iskanje sorazmerja med tistim, kar je

narave, vendar bi zavoljo odstranitve naravnih kvalitet morali opraviti kompenzacijo in

bil park v preteklosti, kar je danes ter kakršen bi lahko bil v prihodnosti. Ob tem predlog za

zgraditi nadomestni habitat.

preoblikovanje ohranja zgodovinske plasti, čeprav v novi preobleki, poleg tega pa ohranja
mogočna drevesa, kar ga danes dela privlačnega.

Zaokrožitev secesijskega ambienta bi z odstranitvijo dreves pomenila večjo povezavo
med Miklošičevim parkom in obodnimi stavbami, ki so zdaj skrite. Tako bi nastal enotno
oblikovan prostor, kot si ga je zamislil Fabiani.
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Slika 51 | Tloris Fabianijeve zasnove

Slika 52 | Tloris Hejnicove zasnove
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5.1.3

Obstoječa drevesa – vprašanje ohranjanja

Fabiani je tu načrtoval trg z lipami ob robovih, ki s svojo velikostjo ne bi omejevale pogledov
na okoliške stavbe. Danes je zaradi večjih dreves povezava med trgom in stavbnim
obodom bolj skrita, zato stavbe uzremo le skozi odprtine v gosti poletni krošnji ali pozimi,
ko listi odpadejo. Zato se pri prenovi pojavi dilema med vzpostavitvijo te povezave in
med ohranjanjem drevja. Z odstranitvijo dreves bi odprli poglede na secesijske stavbe in
vzpostavili enoten prostor, ki je deﬁniran z odprto površino in obdajajočimi stavbami. Po

prvine, ki zaradi neustrezne postavitve ne pripomorejo h kvaliteti parka, smo odstranili
in raje umestili dodatno drevo tam, kjer pripomore k oblikovni kakovosti parka. Čeprav
smo sledili ohranitvi dreves, se ji v vseh zasnovah nismo uspeli popolnoma približati. Tam
smo opolnomočili druge prepoznane kvalitete prostora. V primeru propadanja dreves in
njihovega zastaranja predlagamo posek in ponovno zasaditev. To vsekakor vpliva na obliko
trga, saj so drevesa ena izmed oblikovnih prvin parka, vendar tudi to je del spreminjanja v
mestu in kot pravi Fabiani, so spremembe edina stalnica v mestu.

drugi strani pa so drevesa danes, kljub temu da so prerasla svojo prvotno vlogo robljenja
trga, pridobila več drugih funkcij. S svojo pojavnostjo dajejo senco in ustvarjajo prijetne
prostore pod svojimi krošnjami, tako da imajo pomembno družbeno vlogo. Zaradi svoje
velikosti so dominante prvine v tem delu mesta in prostorski orientir. Krilati oreškarji z
mogočnostjo navdušujejo ljudi in so po našem mnenju prva asociacija na Miklošičev park.
Obenem predstavljajo kontrast gostemu mestnemu tkivu, kar govori o njihovi morfološki
in oblikovni vrednosti. O njihovi oblikovni vrednosti je pisal Ogrin (2010), ki trdi, da imajo
drevesa veliko zmožnost členitve zaradi njihove velikosti in vnašanja temnine v prostor. Med
sprehajanjem po Miklošičevi cesti zaradi temnih dreves v Miklošičevem parku v kontrastu s
svetlimi fasadami začutimo členitev prostora v kontekstu ulice. Kot navaja Mušič (1996), so
ene izmed glavnih koristi dreves hladilni učinek, čiščenje onesnaženega zraka ter kroženje
svežega zraka. Blažijo učinke podnebnih sprememb in predstavljajo življenjsko okolje za
različne živalske vrste (Šiftar in sod. 2011). Drevesa v Miklošičevem parku poleti ustvarjajo
senčno streho, saj je temperatura v senci velikih dreves občutno nižja kot v odprtih delih
mesta, zato je zadrževanje pod to senčno streho za obiskovalce zelo prijetno.
Na podlagi teh ugotovitev smo drevesa prepoznali kot objekte, ki so vredni ohranjanja.
Njihova postavitev nam je deﬁnirala novo ustvarjeni prostor in nam ga pomagala graditi.
Začeli smo z opredelitvijo dreves kot stalnic v prostoru in ohranili tista drevesa, ki smo jih na
podlagi analiz prepoznala kot najpomembnejše nosilce zgoraj naštetih funkcij. Vegetacijske
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Slika 53 | Oblikovna izhodišča: drevesa
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5.2

RAZVOJ KONCEPTA

Eno izmed vodil koncepta je bilo iskanje sorazmerja med oblikovnimi izhodišči in
oblikovanjem celostne zasnove z dovršeno likovno govorico. Miklošičev park se je v
preteklosti vedno odzval na tekoče dogodke s svojo funkcijo, ki se je nazadnje izražala v
obliki. Skozi zgodovino so se na njem nalagale plasti časa, vsako obdobje je pustilo svoj
odtis. Duempelmann in Herrington (2014) pišeta, da če je oblikovani prostor prisoten že
mnogo let, v sprehodu skozenj lahko odkrijemo zgodbe iz različnega časa. Vendar razvoj
koncepta ni bila samo igra premikanja v časovnih plasteh Miklošičevega parka, vendar tudi
premikanja v merilu, saj se mora oblikovanje vedno prilagoditi ali pa izhajati iz določenih
razmer prostora. Vseskozi je naše razmišljanje prehajalo od večjega merila v manjše in
obratno. To smo podprli tudi z analizami v različnih merilih. Spraševali smo se, kaj Miklošičev
park pomeni sprehajalcu, ki se sprehaja skozenj, kaj Miklošičevi ulici, Ljubljani in nazadnje
Sloveniji kot reprezentativen prostor v njeni prestolnici. Središče mesta je prostor množic,
kjer se srečujejo mnogi in obenem prostor pozameznika za umik in samoto. Zato smo
želeli ustvariti prostor, ki bo ustrezal vsem potrebam mestnega središča ter hkrati vseboval
zgodbo Miklošičevega parka skozi čas.

Slika 54 | Premikanje v časovnih obdobjih

Slika 55 | Premikanje v merilu

Slika 56 | Potek snovanja zasnov
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5.3

ISKANJE IZHODIŠČNIH LIKOVNIH OBLIK

5.3.1

Ploskev — trg in park

Po določitvi osnovnih oblikovnih smernic smo začeli generirati podrobnejše oblike. Sprva
smo se v iskanju nove identitete prostora ozrli v samo strukturo prostora. Opredelili smo ga

Ploskev na sebi nosi dva značaja, tako trga kot parka. Ta dva značaja se kažeta kot dve
različni prostorski entiteti, od katerih ima vsaka svojo vsebino. Iz vsebine sledijo tudi
strukturne značilnosti vsake od obeh entitet.

kot mestno ploskev, saj se v gostem stavbnem tkivu tu namesto grajenega volumna pojavi
negativni volumen, kot ploskev v mestu. Ogrin (2010) navaja, da je ploskev v krajini podlaga,
na kateri se artikulira celotna krajinska zgradba, tako naravna kot oblikovana. Tako smo idejo
ploskve uporabila kot nekakšno platno, na katerem se zvrsti dogajanje.
Po analizi zgodovinskih momentov, ki je razkrila, da je bil prostor sprva načrtovan kot trg in
se je nato sčasoma spreminjal v park, smo poskušali v oblikovanju združiti njegovo dvojnost.
Ploskev predstavlja podlago za srečanje Fabianijevega predloga za trg s Hejnicovim in
današnjim parkom, ne glede na to, da sta si slednja po zasnovi zelo različna. S tem smo
poskušali upoštevati tako Fabianijevo kot Hejnicovo dediščino, ne da bi prostor preoblikovali
tako močno, da bi v očeh ljudi ne bil več viden kot park. Park se mu ne reče zaman, saj se v njem
bohotijo velika drevesa, ki predstavljajo veliko kvaliteto tega prostora. Ogrin (2010) navaja, da
je park ponavadi zgrajen iz naravnega gradiva, s travnatim zemljiščem ter cvetličnimi motivi
in potmi. Poleg tega se v parku nahajajo elementi za sedenje, v najširšem pomenu pa je park
urejen odprt prostor, namenjen vsem vrstam prebivalstva za oddih in doživljanje krajinskih
prostorov. Kljub temu da ga danes dojemamo kot park, pa je bil prostor načrtovan kot trg, kar
dokazujejo obdajajoče stavbe, ki deﬁnirajo pravokotnost trga. Šuklje Erjavec (1999) piše, da je
trg po deﬁniciji centralen, jasno zaključen prostor, deﬁniran z grajeno strukturo in programsko
navezan na objekte, ki ga obdajajo, medtem ko je delež vegetacije in drugih naravnih prvin
manjši. Stavbe okoli Miklošičevega parka prostor deﬁnirajo kot trg, vendar programsko niso
navezane nanj. Mihelič (1999) pa navaja, da je trg najbolj obvladljiv prostor, saj ga deﬁnirajo
popolne dimenzije, ki so določene z razmerjem med dolžino in širino. Obenem trg močno
deﬁnirajo obdajajoče ulice, fasade stavb ter pripadajoči spomeniki in fontane. Miklošičev
park se kaže kot trg v svoji pravokotni obliki, obdani s stavbami, ter s spomenikom Franu
Miklošiču, ki se skriva v senci dreves.
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Slika 57 | Fotograﬁja makete, ki Miklošičev prikaže kot mestno ploskev
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5.3.2

Združevanje in osrediščenje

Srečevanje trga in parka na ploskvi oziroma njun preplet se lahko uresniči na različne
načine. S pomočjo skic in dela z maketo smo se ukvarjali z ustvarjanjem oblik, ki bi na
ploskvi Miklošičevega parka govorile zgodbo trga in parka. Ti dve entiteti smo med seboj
prepletali, zlivali, med njima iskali napetosti in kompromise. Najbolj smiselna, tudi zaradi
drugih, ne le strukturnih vidikov, sta se izkazala dva načina: združevanje in osrediščenje.

Slika 58 | Prve idejne skice

Slika 59 | Načini skladanja dveh entiet na mestni ploskvi
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Elemente ene in druge entitete, trga in parka, smo na mestni ploskvi razvrščali z oblikami,
katerih referenco smo iskali bodisi v Fabijanijevem trgu bodisi v Hejnicovem parku.
Tlakovana ploskev je referenca na Fabijanijev trg, tratna ploskev pa izhaja iz Hejnicovega
parka, ki je bil sicer sestavljen iz več tratnih ploskev, pomembno vlogo pa so igrala tudi
obstoječa drevesa.

Slika 60 | Značilnosti obeh entitet: parka in trga

Slika 61 | Razlaga poti do načina združevanja in osrediščenja obeh entitet
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Združevanje
Ploskev tu razdelimo na dva dela ter vsaki entiteti namenimo enakovreden del prostora.
Zaradi odnosa mestne ploskve do stavbe sodišča in ob njen severni rob postavljenega
spomenika Franu Miklošiču, ki gleda proti sodišču in je obrnjen stran od mestne ploskve, je
smiselno odpiranje proti sodišču. Zato ta, severni del ploskve namenimo trgu. Pogled se zato
odpre na fasado sodišča. Vzhodni in zahodni rob ohranimo v želji, da ohranjamo simetrijo,
ki je določena tudi s secesijskimi stavbami na obeh straneh. Južna stranica stavbnega
oboda je bila zapolnjena zadnja in ne spada v časovni okvir ostalih stavb, zato na južnem
delu ploskve vzpostavimo park. Velikost in umestitev tratne ploskve je določena z lokacijo
obstoječih dreves in njihovega koreninskega sistema, v tem primeru dveh tulipanovcev in
javorja na južnem delu parka, saj dva oreškarja pri spomeniku odstranim. Kljub tem da se
tu obrnemo stran od Fabianijeve ideje, od odpiranja trga proti jugu, to naredimo zaradi
položaja kipa, ki je novo dejstvo in zaradi značilnosti stavbnega oboda. Okoli kipa se razpre
trg, na južni strani pa se razgrne večja tratna ploskev, ki je ena izmed strukturnih prvin parka.

Slika 62 | Fotograﬁja makete združevanja
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Osrediščenje
Med opazovanjem in fotograﬁranjem parka se nam je, skrit za gosto krošnjo krilatih
oreškarjev, prikazoval kip Frana Miklošiča. Kip je bil komajda opazen, ironično je obraz
slavista prekrivalo listje drevja, kot da si narava brez milosti jemlje prostor v parku. Skrit
v senci dreves, kamor redko posije sonce, je kip postajal preraščen z mahom in le vešč
opazovalec lahko razpozna poteze trga, ki je bil nekoč na tem mestu načrtovan.
V osrediščenju smo izkoristili zgodovinsko moč stavb in težnjo po tem, da se na prostoru
med njimi razgrne trg. Stavbe potisnejo in razširijo trg do njegovih mej, kjer trči ob
parkovne elemente, ki so nezamenljivi. Entiteta trga trči ob tulipanovce in oreškarje v
sredini, saj ti predstavljajo parkovno entiteto. Tlakovana ploskev tako oblikuje tratno
ploskev, ki se osredišči med secesijskimi stavbami in skupaj z drevesi postavlja zeleni
piedestal spomeniku. Spomenik Franu Miklošiču dobi zeleni piedestal v obliki travnate
ploskve z obstoječo drevnino, okoli njega pa se razprostre trg in ga poveže z mestom. Tu
preobrnemo vlogo prostora danes, saj centra ne prehodimo, vendar vanj stopimo, da tam
smo. Z osrediščenjem parka smo prostor spremenili iz introvertiranega v ekstravertiranega
v mestnem prostoru in ga naredila bolj pomembnega v mestni strukturi.

Slika 63 | Fotograﬁja makete osrediščenja
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5.4

ISKANJE ČISTE LIKOVNE GOVORICE

Ker smo želeli, da je likovni jezik čist in jasen, smo se vrnili k intuiciji, ki je igrala veliko
vlogo v iskanju prave oblike. Intuicija je bila tu pomembna v iskanju pravega razmerja med
celostno zasnovo in njenimi detajli. Izhajali smo iz značilnosti prostora, kjer smo se oprli na
misel Michaela van Gessela (2008), ki trdi, da se forme ne dodajajo, ampak so izluščene
iz obstoječih razmerij. Kot pišejo Hrausky in sod. (2010) naj bi Fabiani stremel k iskrenosti
v oblikovanju, ki v ljudeh vzbuja občutke in po mnenju Fabianija se to lahko doseže le s
tradicionalno obliko.
Pri iskanju iskrenih oblik smo sledili poznemu secesijskemu vzoru, ki se je po vplivu
Wagnerjeve šole v Ljubljani uveljavil v obliki geometrijskih likov iz kvadratov, pravokotnikov,
krogov in ravnih črt. Geometrijski vzorci takratnega časa se pojavijo tudi na fasadah obodnih
stavb.
Izhajali smo iz ideje osrediščenja in združevanja in iz tega ustvarjali oblike, jih osamili ali
med seboj prepletali in kombinirali. Vsem zasnovam je skupno ohranjanje Fabianijevega
roba. S tem smo si opredelili območje delovanja in oblike kombinirali znotraj deﬁniranega
območja. Fabiani je predvideval postavitev sodne palače bližje Tavčarjevi ulici, brez
odmika, na katerem je danes večja ozelenitev, zato smo se odločili, da prenova obsega
samo območje predvidenega Fabianijevega trga. Zato smo prostor pred sodiščem pustili
v današnji obliki, predlagali bi le novo zasaditev.
V tlorisu smo opredelili pet glavnih zasnov, ki smo jih preverili v maketi.

Slika 64 | Razlaga poteka iskanja čiste likovne govorice
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1

Združevanje s pravokotnikom

Dobesedno razdelimo ploskev na entiteti
trg in park, na tlakovano in zeleno, ter ju
združimo na mestni ploskvi. Južna stranica, ki
je v okviru stavb najdlje ostala odprta, dobi
vsebino parka. Velikost zelenice nam določajo
tulipanovci. Prostor okoli kipa odpremo in ga
obrnemo proti sodišču.

Slika 65 | Varianta “združevanje s pravokotnikom”

Slika 66 | Poskus variante “združevanje s pravokotnikom” skozi skico

Slika 67 | Poskus variante “združevanje s pravokotnikom” skozi maketo
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2

Osrediščenje s krogom

Velikost
nam

osrediščene

deﬁnirajo

omogočanje

tratne

obstoječa

prehodnosti.

ploskve

drevesa

in

Tlakujemo

v

vzorcu Fabianijevega tlakovanja ter prostor
zarobimo z že obstoječimi drevesi. Postavlja
se nam vprašanje, ali je krog preveč zaprta
forma.

Slika 68 | Varianta “osrediščenje s krogom”

Slika 69 | Poskus variante “osrediščenje s krogom” skozi skico

Slika 70 | Poskus variante “osrediščenje s krogom” skozi maketo
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2a

Osrediščenje s kvadratom

Opcija

osrediščenje

Naslovimo

v

obliki

kvadrata.

probleme kroga, ki morda

ni forma, prijazna uporabi. Kip Miklošiča
dobi kvadratni zeleni piedestal. Ob robove
namestimo klopi in jih obrnemo proti
secesijskim stavbam.

Slika 71 | Varianta “osrediščenje s kvadratom”

Slika 72 | Poskus variante “osrediščenje s kvadratom” skozi skico

Slika 73 | Poskus variante “osrediščenje s kvadratom” skozi maketo
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2b

Drevesa

Zaradi prehodnosti in kot odgovor na zaprti
krog prostor razdelimo na zelene ploskve.
Velikost ploskev nam deﬁnirajo drevesa in
obseg njihovih korenin. Ob robovih ploskev
se ustvarjajo potencialne niše umestitev za
elemente.

Slika 75 | Poskus variante “Drevesa”skozi skico

Slika 74 | Varianta “drevesa”

Slika 77 | Poskus variante “drevesa”skozi skico

Slika 76 | Poskus variante “drevesa” skozi maketo

58

Mali K. Prenova Miklošičevega parka v Ljubljani| Mag. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2019

1+2

Združevanje z drevesi

Kombinacija

združevanja

in

razdeljene

forme z drevesi. Tratno ploskev umestimo
na severno stran pod kip in na jugu prostor
odpremo in razpustimo ter med ploskvami za
tulipanovce omogočamo prehajanje.

Slika 80 | Varianta “združevanje z drevesi”

Slika 79 | Poskus variante “združevanje z drevesi” skozi skico

Slika 78 | Varianta “združevanje z drevesi” skozi maketo
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5.3

TESTIRANJE LIKOVNIH FORM V DETAJLIH

V detajle razvijamo predstavnika ideje osrediščenja s krogom in združevanja s
pravokotnikom ˝krog˝ in ˝združevanje˝, združimo ˝drevesa˝ in ˝združevanje z drevesi˝, ter
zaradi togosti in prekomernih robov izključimo ˝kvadrat˝. Iz analognega, kjer smo kot glavno
orodje uporabljali skice in maketo, smo se premaknili v digitalno. Z digitalnim izrisom
zasnov in njihovih opcij smo natančno preverili ambientalne značilnosti vseh zasnov in to
je bilo zadnje dejanje pred odločitvijo o sprejetju treh različnih variant.

Slika 81 | Razlaga poteka izrisovanja detajlov
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61

Združevanje

Pri združevanju smo iskali prava razmerja med tlakovano in tratno ploskvijo. Iskali smo

S pomočjo prikazov smo ovrgli delitev z ozko osrednjo trato, saj prostor postane preveč

odnose med zaprtim in odprtim z zavedanjem, da moramo južni del parka narediti bolj

razdeljen in izgubi enovitost. Obenem smo ovrgli idejo dviga terena, saj smo hoteli ohraniti

prehoden. Zaradi prehodnosti smo členili tratno ploskev, ki leži na južnem delu mestne

idejo mestne ploskve, kjer se kot edini volumni pojavijo obstoječa drevesa. Ohranimo

ploskve, tako da smo dobili ožjo ter širšo osrednjo ploskev. Zaradi dojemanja prostora iz

delitev s široko osrednjo tratno ploskvijo, vendar spremenimo razmerje stranic.

sredine navzven proti robovom, občutka varnosti in vprašanja preglednosti ter zanimivosti,
smo dodali dvig terena ob robovih. Teren smo dvignili ob robovih ter s tem osrediščili
prostor in ga orientirali proti sodišču.

Slika 82 | Tloris variante z ozko tratno ploskvijo in širšim pasom grmovnic ob
straneh

Slika 83 | Tloris variante s široko tratno ploskvijo ter dvojnim pasom ozkih
grmovnic ob straneh, ki jih spremlja dolga klop

Slika 84 | Tloris variante z dvigom terena ob straneh
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Slika 85 | Aksonometrija variante z ozko tratno ploskvijo

Slika 88 | Aksonometrija variante s široko tratno ploskvijo

Slika 91 | Aksonometrija variante z dvigom terena

Slika 86 | Pogled iz SV - prostor pred spomenikom se odpre, za njim pa se
odpre prehod med tratno ploskvijo in grmovnicami na južno stran parka

Slika 89 | Pogled iz SV - pogled steče čez tratno ploskev, pri straneh pa je
možen prehod med grmovnicami

Slika 92 | Pogled iz SV - dvig terena

Slika 87 | Pogled iz JV - prostor pod lipami in pogled na širok pas grmovnic

Slika 90 | Pogled iz JV - odpre se pogled na sodno palačo, grmovnice nudijo
zastor in ponujajo poglede na secesijski obod

Slika 93 | Pogled iz JV - dvig terena in klop ob tratni ploskvi
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63

Osrediščenje

Pri osrediščenju smo preoblikovali obliko kroga z namenom, da bi formo omehčali in

Nobena od opisanih variant osrediščenja ni bila izbrana v taki obliki. Deformiran krog s

obenem povabili ljudi k rabi tratne ploskve, saj je oblika kroga lahko preveč zaprta. Sprva

pretirano oblikovanostjo odmakne pozornost od celotnega prostora, medtem ko zareza v

smo deformirali krog in ga z mehčanjem robov poskušali odmakniti od tradicionalnih form.

krog izniči občutek osrediščenosti. Izbrana varianta je krog, krog pri dvigu terena , vendar

Krog preoblikujemo tudi z zarezami, s čimer želimo vanj povabiti ljudi. Tudi tu dvignemo

brez sprememb reliefa, saj te ne pripomorejo k oblikovni čistosti zasnove.

teren ob vzhodni in zahodni strani in s tem tudi zakrijemo stranske klopi, kar daje, gledano
iz sredine tratne ploskve, vtis neskončne trate.

Slika 94 | Tloris variante z zarezami v krog, s katerimi želimo omogočiti niše za
umestitev elementov in povabiti ljudi v krog

Slika 95 | Tloris variante s preoblikovam krogom v nepravilno obliko, s katero se
hočem odmakniti od oblike kroga

Slika 96 | Dvig terena ob straneh - teren se dviga ob secesijskem obodu in
je naravnan na os sodišča
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Slika 97 | Aksonometrija variante z zarezami v krog

Slika 98 | Pogled iz SV - klop zaobide tratno ploskev

Slika 99 | Pogled iz JV - klop se odmakne od tratne ploskve

Slika 100 | Aksonometrija variante s preoblikovanim krogom

Slika 101 | Pogled iz SV - preoblikovana tratna ploskev pod Miklošičevim
spomenikom

Slika 102 | Pogled iz JV - preoblikovana tratna ploskev in rob klopi, ki se
vzpostavi

64

Slika 103 | Aksonometrija variante z dvigom terena

Slika 104 | Pogled iz SV - vtis neskončne tratne ploskve

Slika 105 | Pogled iz JV - vtis neskončne tratne ploskve, kar naj bi spominjalo
na trato v parku, saj klop zakriva dvig terena
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2b + (1+2)

65

Združevanje + Osrediščenje + Drevesa

Pri kombinaciji združevanja in osrediščenja smo iskali pravo obliko tratnih ploskev pod drevesi.

Zavoljo ustvarjanja središčnega prostora smo te forme odprli in pod drevesi oblikovali peščeni

V pomoč so nam bile ugotovitve iz obeh načinov razmeščanja elementov, tako smo ploskve

prostor. Pri zadnji varianti smo ovrgli to idejo in vsako tratno ploskev razširili in tudi pravokotno

združevali in osrediščili na različne načine. Razmestitev ploskev določajo pozicije dreves, iskali

ploskev pod krilatimi oreškarji omehčali.

pa smo njihovo obliko, orientacijo, velikost ter razmerja med njimi. Z odmiki ploskev smo
omogočili prosto prehajanje skozi park. Ploskev smo členili le na ravni ploskve, kjer smo iskali

Ta varianta je bila potem tudi izbrana, saj so si organske oblike oblikovno blizu, poleg tega pa

pravo obliko s pravilnimi in organskimi vzorci. Oblikovali smo tri variante, pri prvi smo kombinirali

omogočajo prehodnost in tudi umeščanje klopi pod drevesi. Prva in druga sta bili izključeni, saj

pravokotnik pod krilatimi oreškarji in organsko tratno ploskev, pri drugi smo organsko tratno

je prvi manjkalo intimnih prostorov, druga pa je bila z odpiranjem forme preveč razdrobljena.

ploskev razdelili na tri enote, tako da je vsako drevo stalo na eni tratni ploskvi.

Slika 106 | Tloris štirih oblik, njihovo velikost deﬁnira velikost korenin
obstoječih dreves

Slika 107 | Tloris treh odprtih oblik ob pravokotniku, ki ustvarjajo
osrediščen prostor pod drevesi

Slika 108 | Tloris ene oblike ki je obdana s klopjo, ter vsebuje pravokotno
tratno ploskev pri spomeniku
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Slika 109 | Aksonometrija variante s štirimi oblikami

Slika 112 | Aksonometrija variante s tremi odprtimi krogi

Slika 115 | Aksonometrija variante s pravokotnikom in eno obliko

Slika 110 | Pogled iz SV - med tratnimi ploskvami se odpre niša za prehajanje

Slika 113 | Pogled iz SV - pogled dokazuje o nesorazmernosti oblik

Slika 116 | Pogled iz SV - nesorazmernost oblik

Slika 111 | Pogled iz JV - med lipami in tratnimi ploskvami se odpre širok
prehod

Slika 114 | Pogled iz JV - levo se kaže odprt prostor v sredini

Slika 117 | Pogled iz JV - pravokotna tratna ploskev zamejuje prostor
spomenika, medtem ko je razmerje med tratno ploskvijo s klopmi in
prostorom pod lipami nesorazmerno
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6

OPIS IDEJNIH VARIANT

V procesu oblikovanja smo prešli od osnovnih oblik v bolj artikulirane, zavoljo zadovoljitve
različnih potreb prostora. Na koncu smo iz vseh predlaganih variant dobili tri končne
zasnove, ki vse slonijo na izpopolnjenih formah. Variante se med seboj razlikujejo, vendar
vse predstavljajo zaključen oblikovan prostor. Novo ustvarjene oblike v Ljubljano prinašajo
simbolni prostor, ki si zaradi preprostosti oblikovanih form želi biti blizu ljudem. Prostorski
sistem vseh variant je čitljiv, vendar vseeno dovolj kompleksen. Vsebuje plastenja zgodovine,
omogoča bivanje ter pripomore k ekološki vrednosti parka. Zasnove so dovolj intimne, da
so prijetne, prav tako pa jih razmestitev elementov umešča v kontekst ulice in mestnega
Združevanje

središča. Vsem ureditvam je skupen vzorec tlakovanja, ki smo ga povzeli iz Fabianijeve
zasnove trga. Po njegovih merilih tudi robimo park, zato pri vseh ureditev ohranjamo
robne lipe in jih zaradi doseganja sorazmernosti posadim do dopolnitve roba. Variante
se stikajo v obrobnih grmovnicah, ki prostor robijo in nakazujejo orientacijo. Vremensko
hišico ohranjamo na njenem mestu, vendar priporočamo, da se prenovi in se tako vpne
v novo zgodbo parka. Ureditev pred sodno palačo zaradi funkcionalnosti in historičnih
robov parka ohranjamo v obstoječi obliki, vendar predlagamo novo zasaditev.

Osrediščenje

Drevesa
Slika 118 | Izbor končnih variant
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ZDRUŽEVANJE

Zasnova ˝združevanja˝ črpa iz združitve entitete trga in parka na mestni ploskvi. Ti dve entiteti

Ob straneh parka se pojavita dve liniji, ki robita prostor. Robljenje je vzpostavljeno z že

se izražata v obliki tratne in tlakovane ploskve. Celotna zasnova je obrnjena proti severu in

obstoječimi lipami ter nižjimi grmovnicami, ki obdajajo prostor ob secesijskih straneh.

sodni palači, kamor se tudi odpira. Na mestni ploskvi se pojavita dve dvodimenzionalni obliki,

Pod lipami je peskovna površina zaradi zagotavljanja vode in zraka obstoječim lipam. Pod

v obliki dveh pravokotnikov ter linij ob straneh. S tem ne dajemo prednosti ne eni in ne drugi

sencami lip so postavljeni elementi za sedenje – Plečnikove klopi. Sedeči elementi tečejo

entiteti, ampak poudarjamo njuno srečanje na ploskvi. Kljub temu je zavoljo povezovanja ter

tudi vzdolž notranjih grmovnic pri zelenici. Grmovnice s svojim volumnom dajejo ozadje

doseganja pravega razmerja tratna ploskev večja od tlakovane površine.

daljšim klopem, ki tečejo vzdolž tratne ploskve. S tem je ustvarjena nekakšna notranja
promenada parka, kjer lahko uporabnik sedi in opazuje. Klopi pod lipami so bolj intimne

Z namenom odpiranja Miklošičevega parka in vpetosti v prostor smo odprli prostor okoli

narave, medtem ko je klop ob tratni ploskvi večja in bolj izpostavljena. Te klopi so obrnjene

kipa Franu Miklošiča, s tem pa obenem poudarimo historično vrednost prostora. Okoli kipa

ven iz parka in omogočajo poglede na secesijske stavbe, klopi pod lipami pa gledajo v

pridobimo večjo tlakovano ploskev, ki omogoča raznoliko rabo in pripomore k simboliki

park.

parka. Obenem smo kip pomaknili bližje tratni površini, tako da za seboj dobi zeleni zastor.
Zavoljo pridobitve odprtega prostora tu dajemo prednost pomenu trga in ne ohranjamo dveh
krilatih oreškarjev ob Miklošičevem kipu. Zaradi tega se odpirajo novi pogledi na obdajajočo
arhitekturo, Miklošičev park pa se oblikovno poveže s sodno palačo. Tlakovana ploskev
je členjena s tlakovanjem, in sicer s Fabianijevim geometrijskim vzorcem iz belega kamna.
Tlakovanje je zadržano, tako da z vzorcem ne izstopa preveč, kajti poudarek je na secesijskem
obodu.
Po drugi strani tratna ploskev spominja na to, kar je park danes, velikost zelene površine pa
omogoča uporabo in posedanje pod drevesi ter ohranja zeleni karakter parka. Na tratni ploskvi
ohranimo dva velika tulipanovca in javor. Tratni ploskvi dodamo tridimenzionalno komponento,
in sicer grmovnice ob vzhodni in zahodni strani. Tako uporabnikom, ki uporabljajo zelenico,
dodamo občutek varnosti, oblikovno pa se novo oblikovani prostor osno poveže s sodno
palačo.
Poleg tega grmovnice tudi ločujejo prostor na tratni ploskvi od prostora prehajanja, ki se zgodi ob straneh.
Prehajanje skozi Miklošičev park je omogočeno po vsej tlakovani ploskvi, na robovih tratne ploskve pa se
to območje zgosti, vendar je še vseeno dovolj prostora za prehajanje pešcev in kolesarjev.

Slika 119 | Združevanje
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Slika 120 | Tloris idejne rešitve ˝združevanje˝ 1:500
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Slika 121 | Prostorski prikaz iz točke vstopa v Sodno palačo na novo odprt prostor okoli spomenika
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Drevesa
Pri tej rešitvi se ohranijo vsa drevesa,
razen dveh oreškarjev na trgu. Tako
se prostor okoli spomenika odpre in
trg dobi svoj prostor.

Klopi
Klopi se nanizajo ob robovih parka,
in sicer sistem intimnih poti pod
lipami, ter dve večji linearni poti, ki
zamejujeta trato in nudita pogled na
secesijske stavbe.

Grmovnice
Grmovnice v zasnovi delujejo kot
mejice, poleg tega pa poudarjajo
glavne smeri v prostoru. Grmovnice
znotraj delujejo tudi kot zastor
klopem.

Trata
Večja tratna površina, v vlogi
‘zelenice’,
deﬁnira
južni
del
inprostoru daje parkovni značaj.
Prehajanje je omogočeno ob
robovih.

Tlak
Tlak
posnema
tlakovanje
neuresničene Fabianijeve zasnove
in se kot preproga vije čez celoten
park. Tlak se od vseh zasnov tu
najbolj izrazi zaradi odprte zasnove.

Slika 122 | Razlaga različnih prostorskih
elementov v zasnovi ˝združevanje˝

Slika 123 | Prostorski prikaz pogleda izpod lip na Sodno palačo in Pirčevo hišo - z odstranitvijo oreškarjev
se odpirajo novi pogledi
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Slika 124 | Prostorski prikaz iz Dalmatinove ulice na jaso pod tulipanovci in že obstoječe lipe, ki zarobljajo park
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Sodna palača

Krisperjeva hiša

Bahovčeva hiša

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Regalijeva hiša

Dalmationova ulica

Tavčarjeva ulica

Slika 125 | Vzdolžni prerez idejne zasnove ˝združevanje˝

Čudnova hiša

Sodna palača

Cigaletova ulica

Slika 126 | Prečni prerez zasnove ˝združevanje˝

Krisperjeva hiša

Miklošičeva cesta
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OSREDIŠČENJE

Zasnova ˝osrediščenja˝ osredišči entiteto parka z entiteto trga, tako da je tratna ploskev

Tlakovanje poteka v Fabianijevem diagonalno na os trga naravnanem ortogonalnem

postavljena v središče prostora v obliki kroga, kamor so jo potisnile silnice obdajajočih

vzorcu, ki išče kontraste z okroglo tratno ploskvijo in ločuje novo oblikovani prostor od

stavb, ki si zaradi impresivne arhitekture pred seboj zaslužijo trg in s tem tlakovano ploskev.

ostalih površin.

Krog predstavlja neskončno ter brezčasno formo, ki išče svoj navdih v secesijskemu
oblikovanju. Oblika kroga se s svojo centralnostjo ne podredi nobenemu robu, do vseh
robov vzpostavi enak odnos in je s svojo centralnostjo sama sebi zadostna. S tem ne doda
posebne vrednosti nobenemu določenemu zgodovinskemu obdobju, vendar poskuša
poudariti vse obodne stavbe okoli parka. Osrediščenje je najbolj ekstrovertirana oblika,
saj se tratna ploskev centralizira, vsa tlakovana ploskev okoli pa komunicira s tlakovanimi
površinami mestnega središča. Oblika kroga s tangentami omogoči več smeri v prostoru.
Entiteta trga kot tlakovana ploskev predstavlja podlago za dvodimenzionalen krog. Tratna
ploskev z obliko kroga prikliče v sedanjost Hejnicove tratne ploskve, s tem da je tudi Hejnic
oblikoval zaključene oblike tratnih ploskev, ki jih ni prerezal s potmi. Preprostost kroga ne
odvrača pozornosti od secesijskega oboda, temveč ga poudari. Okoli kroga se dogaja
tekoče prehajanje, s krožno smerjo pa se odpirajo diagonalni pogledi na stavbe. V krogu
so “ujeti” obstoječi vegetacijski elementi, dva krilata oreškarja, dva tulipanovca in javor.
Med njimi sedi kip Frana Miklošiča, ki mu tratna ploskev daje zeleni piedestal. Spomenik
je dostopen s stopalnimi kamni. Znotraj trga je ujet park, v simbolni obliki okrogle tratne
ploskve z volumnom dreves.
Uporabniki sedaj središča ne prehodijo, vendar v središče lahko vstopijo in tam so. Tratna
ploskev z drevesi omogoča posedanje in igro v senci. Ploskev kroga zarobimo s klopmi, ki
jih obrnemo proti secesijskemu obodu.
Celoten prostor robimo z obstoječimi lipami in grmovnicami ob vzhodni in zahodni stranici parka. Tudi tu
je pod lipami pesek. Ob teh stranicah je omogočena bolj intimna shema za sedenje, kjer so postavljene
Plečnikove klopi. Tako imamo večje klopi, ki tečejo vzdolž stranice tratne ploskve in manjše klopi pod lipami.

Slika 127 | Osrediščenje
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Slika 128 | Tloris idejne rešitve ˝osrediščenje˝ 1:500
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Slika 129 | Prostorski prikaz iz točke vstopa v Sodno palačo na osrediščeno jaso
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Drevesa
Ohranijo se vsa drevesa. Na levi se
doda ena lipa, tako da je na obeh
straneh enako število lip.

Klopi
Klopi z naslonjalom sepostavijo pod
lipe, večje klopi pa zamejujejo tratno
površino. Omogočajo poglede na
secesijsko arhitekturo.

Grmovnice
Grmovnice
zamejujejo
parka in prostor ceste.

prostor

Trata
Trata je glavni osrednji element, v
obliki kroga. Oblika, ki je neskončna
in nudi prosto prehajanje okoli nje.

Tlak
Tlak
posnema
tlakovanje
neuresničene Fabianijeve zasnove
in predstavlja podlago trga na
katero je postavljena okrogla trata,
ki predstavlja park.

Slika 130 | Razlaga različnih prostorskih
elementov v zasnovi ˝ osrediščenje˝

Slika 131 | Prostorski prikaz pogleda izpod lip na zaokroženo zelenico, ki jo obdaja klop
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Slika 132 | Prostorski prikaz iz Dalmatinove ulice na zaokroženo jaso pod tulipanovci in že obstoječe lipe, ki zarobljajo park
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Regalijeva hiša

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Dalmationova ulica

Tavčarjeva ulica

Slika 133 | Vzdolžni prerez idejne zasnove ˝osrediščenje˝

Čudnova hiša

Sodna palača

Cigaletova ulica

Slika 134 | Prečni prerez zasnove ˝osrediščenje˝

Krisperjeva hiša

Miklošičeva cesta
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6.3

DREVESA

V zasnovi ˝drevesa˝, ki izhaja iz osrediščenja in združevanja, smo zavoljo ohranjanja dobre
prehodnosti parka razdelili osrednjo tratno ploskev. Pri tem smo pazili, da ne okrnimo
možnosti za rast velikih obstoječih dreves, zato so iz nje nastale štiri tratne ploskve. Poudarek
na ohranjanju dreves, ki s koreninskim sistemom določajo velikost tratne ploskve, se odraža
tudi v njihovih oblikah. Od vseh treh variant je ta varianta najbolj sodobna in najmanj
sledi tradicionalnim oblikovalskim principom. Razporeditev tratnih ploskev spominja
na Hejnicove tratne ploskve, v njihovi celovitosti in zaključenosti, brez poti, ki bi tratne
ploskve razdeljevale. Med njimi se ustvarjajo prehodne niše, ki omogočajo prehodnost
Miklošičevega parka. Ta varianta je med vsemi najbolj igriva, saj uporabnik lahko izbira, po
kateri niši bo prečkal prostor.
Tratne ploskve so dovolj velike, da niso vidne le kot podlaga za drevesa. Tako v novo nastali
prostor ponesemo idejo parka, vendar se z veliko tlakovano površino približamo pomenu
trga.
Največja tratna ploskev v sebi nosi največ vsebine, saj vsebuje kip Frana Miklošiča in
krilate oreškarje. Pri tej tratni ploskvi smo klopi umestila na zunanjo stran, kjer je njihov
pogled usmerjen proti secesijskim stavbam. Klopi pri ostalih tratnih ploskvah smo usmerila
navznoter, kjer se med tratnimi ploskvami ustvari osenčen prostor. Klopi obenem tudi robijo
tratne ploskve, nastali osrediščeni prostor pa ponuja možnost prehajanja in posedanja.
Sporočilnost zasnove se gradi tudi s Fabianijevim tlakom, ki se širi po tlakovani površini.
Park je robljen z obstoječimi lipami in grmovnicami ter stranskimi klopmi.

Slika 135 | Drevesa
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Slika 136 | Tloris idejne rešitve ˝drevesa˝ 1:500
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Slika 137 | Prostorski prikaz iz točke vstopa v Sodno palačo na tratne zelenice z drevesi
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Drevesa
Ohranim vsa drevesa in oblikovanje
podredim njihovi postavitvi.

Klopi
Klopi obračam proti arhitekturi, kot
tudi v notranjost parka.

Grmovnice
Grmovnice
zamejujejo
parka in prostor ceste.

prostor

Trata
Zelene ploskve omogočajo več
možnosti prehajanja.

Tlak
Tlakovanje v vzorcu Fabianijevega
trga.

Slika 138 | Razlaga različnih prostorskih
elementov v zasnovi ˝drevesa˝

Slika 139 | Prostorski prikaz pogleda izpod lip na zaokrožene zelenice in središčni tlakovani prostor
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Slika 140 | Prostorski prikaz iz Dalmatinove ulice na osrediščeni prostor pod drevesi
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Slika 142 | Vzdolžni prerez idejne zasnove ˝drevesa˝
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Slika 141 | Prečni prerez zasnove ˝drevesa˝
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SKLEP IN RAZPRAVA

Območje obdelave ima v Ljubljani, kot eden izmed ključnih zelenih prostorov, pomembno

smo fragmentirali na več koščkov, ki smo jih nato preučili in sestavili skupaj na nov način,

vlogo. Njegova vloga ni zgolj funkcionalna, v zagotavljanju prehodnosti, oddiha, prostora za

vendar z mislijo na prejšnje stanje. V Miklošičevem parku je zaznati dvojnost, in sicer tako

posedanja in izboljševanja mikroklime, temveč ima zaradi svoje zgodovinske vrednosti velik

program trga kot program parka, in v magistrski nalogi smo se ukvarjali s spajanjem teh

simbolni pomen. Ravno njegov zgodovinski pomen je tisti, ki lahko opolnomoči prostor, ki

dveh entitet na obstoječi mestni ploskvi.

pripomore ne samo k razvoju mesta ampak tudi k razvoju družbe. Miklošičev park v sebi
nosi arhetipski spomin in njegova prenova zgodovino približa ljudem ter spomni na potek

Magistrska naloga prinaša tri variante prenove Miklošičevega parka, ki temeljijo na

časa. Aktualne prenove Ljubljane bodo kmalu segle tudi do Miklošičeve ceste in s tem se

njegovih zgodovinskih premenah ter na sodobni vlogi mestnega parka kot prostora

nakazuje tudi prenova Miklošičevega parka, do katere moramo pristopiti z veliko mero

bivanja in socializacije. Zaradi oblikovalskih izhodišč, izpeljanih iz kulturne dediščine širšega

razmisleka.

prostora Miklošičevega parka, naloga pri vseh treh variantah stremi k izčiščeni likovnosti, ki
poudari njegov pomen v odnosu do mestnega središča. Z osnovnimi oblikami parku vrača

Miklošičev park je skozi čas menjal tako imena kot podobo. Ob Hejnicovi ureditvi iz časa

monumentalnost, kakršno je zanj predvidel Fabiani, ohranja reprezentacijsko funkcijo, ki mu

secesije ga zgodovinsko opredeljuje tudi nikoli povsem uresničena Fabianijeva zamisel

jo je nadel Hejnic, spoštuje njegovo ekološko vrednost in ga obenem usmeri v prihodnost.

Slovenskega trga, doživel pa je še mnoge predelave in dosaditve, tako v ospredju kot na

Z vsemi tremi variantami za najlepši secesijski ambient v Ljubljani ustvarimo enoten prostor

robovih. Porajajo se nam vprašanja o rekonstrukciji Fabianijevega ali Hejnicovega načrta,

z vsebino, ki ni več podrejena izključno prehajanju.

vendar bi te namere odmaknile od tega, kar predstavlja Miklošičev park v današnjem času.
Tri variante se razlikujejo v načinu razvrščanja tlakovane in travnate ploskve ter elementov za
Z namenom prenove smo z analiziranjem prostora spoznali prostor in njegove vsebine.

sedenje, pri varianti združevanja pa zavoljo odpiranja prostora odstranim krilata oreškarja

Miklošičev park danes je opredeljen kot niša v uličnem ustroju Miklošičeve ceste, obdan

pri spomeniku Frana Miklošiča. Razen v tej rešitvi, vsa ostala drevesa, ki so bila ovrednotena

s secesijskim stavbnim obodom, znotraj pa ga deﬁnirajo velika drevesa. Funkcionalno ga

kot pomembna, ohranimo. Vsem trem variantam je skupen Fabianijev tlak v geometričnem

določuje prehodnost, saj leži na strateški točki med kolodvorom in mestnim središčem.

vzorcu ter razvrščanje tratnih ploskev, ki se ozirajo na tratne ploskve Hejnicove zasnove. Prav

Severni del mestnega središča se kaže v mrežni ulični strukturi in je programsko poln del

tako so vse variante deﬁnirane z obstoječim robom lip ter grmovnicami, kjer so nanizane

mesta, Miklošičev park in stavbe okoli njega pa predstavljajo arhitekturno najbolj dovršen

Plečnikove klopi. Obstoječe ureditve direktno pred sodno palačo ne spreminjamo, vendar

prostor v tem delu mesta.

v primeru prenove predlagamo novo zasaditev.

Pri snovanju variant nismo želeli slediti samo eni smeri, vendar smo prostor snovali v iskanju

V nadaljevanju bi bilo potrebno s pomočjo različnih deležnikov izbrati najbolj primerno

kompromisov in nenehnem iskanju pravih razmerij, tako prostorsko kot vsebinsko. Ravno

varianto in jo razviti do detajla. Z umeščanjem pravih materialov in elementov bi koncept

iskanje kompromisov je bilo tisto, kar je bilo v oblikovanju prostora najtežje. Z oblikovnim

zaključili, tako kot so secesijski ustvarjalci zasnovali izdelek do zadnjega detajla. Premišljenih

orodjem krajinskega oblikovanja smo poskušali zadostiti več kriterijem. Miklošičev park

detajlov v krajinski zasnovi sicer ne opazi vsakdo, vendar tisti, ki jih, prostor za vselej vzame s sabo.
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DODATEK
Ravno v zadnji stadijih magistrske naloge je bil v Dnevniku (Dnevnik, 9. seb. 2019) objavljen

sledi združevanje oziroma spajanje zgodovinskih oblik v novo, sodobno obliko, ki nagovarja

članek o načrtovani prenovi Tavčarjeve ulice in Miklošičevega parka. Članek navaja tudi

potrebe današnjega časa. S tem se oddaljujemo sledenju enemu zgodovinskemu dogodku

sporočilo avtorice nedavnega odkritja mag. Darje Pergovnik iz Zavoda za varstvo kulturne

in med časi Fabianija, Hejnica, Plečnika, ustvarimo dialog, na podlagi katerega zasnujemo

dediščine, po katerem naj bi pred kratkim našli arhivsko gradivo, iz katerega je moč sklepati,

nov prostor, ki njihove časovne plasti vsebuje.

da je današnjo diagonalno podobo parka zasnoval arhitekt Jože Plečnik. Če podatek drži,
bi se merila pri vrednotenju današanjega stanja spremenila. To sicer ne bi vplivalo toliko na

Glede na informacije v članku (idem), pa naj bi bila za Miklošičev park že pripravljena

potek in metodo naloge, vendar bi s tem pomembnim podatkom lahko prišli do drugačnih

projektna dokumentacija za prenovo. Tu bi se oprli na kolumno prof. dr. Ane Kučan,v Dnevniku

rezultatov. V zasnovi smo želeli prikazati potek zgodovine prostora in glede na to, da naj bi

(2019), v kateri izpostavlja kompleksnost prenove Miklošičevega parka in je kritična do

poleg Fabianija in Hejnica svoj pečat v Miklošičevem parku pustil tudi Plečnik, bi pri razvoju

dejstva, da za prenovo tako pomembnega mestnega prostora izdeluje dokumentacija, brez

koncepta zasnove sodobne prenove verjetno sprejemali drugačne odločitve. Glede na

kakršnekoli strokovne (kaj šele javne) razprave. Prepričana je ,da si Miklošičev park zasluži

pomen in vrednost Plečnikovega dela v Ljubljani bi vsekakor več pozornosti namenilai

javni natečaj, preko katerega bi se, na podlagi izčrpnih informacij in strokovnega konsenza

današnji diagonalni zasnovi. Naloga je bila izdelana brez tega podatka; kljub temu varianta

iskali najboljša rešitev za prenovo (Kučan, 2019). Za izdelavo projektne naloge za prenovo

z različnimi tratnimi ploskvami – drevesa, posodablja diagonalno, se pravi Plečnikovo

Miklošičevega parka bi bila potrebna interdisciplinarna skupina. Interdisciplinarnost se

zasnovo. Današnja podoba parka z dvema diagonalama poudarja prečenje prostora in

namreč kaže tudi v prostoru samem in nas nagovarja k sobivanju zelenega, odprtega

pri zadnji zasnovi - drevesa, smo zavoljo prečenja razdelili tratno ploskev in odprli niše za

prostora in obdajajočih stavb, čemur smo priča v Miklošičevem parku.

prečenje. Glede na današnjo ureditev smo tudi bolj poudarili robove, poleg tega pa v vseh
treh variantah ostajajo Plečnikove klopi kot pomemben element zgodovinske in avtorske

Ob tem se sprašujemo, ali nismo zmožni izkoristiti vseh potencialov, ki jih imamo in ali

urbane opreme.

imamo zato take prostore, kot si jih zaslužimo? V luči prenavljanja Ljubljane, pri kateri so
bili zeleni prostori v središču mesta večkrat zapostavljeni, prenovo Miklošičevega parka

Podatek, da je na sodobno podobo Miklošičevega parka najverjetneje vplival tudi Plečnik

vsekakor pozdravljamo, a z mero kritičnosti, s katero želimo izpostaviti potenciale prostora,

še poglobi naše vprašanje, na katerega smo med snovanjem iskali odgovor oziroma se

ki bodo morda zaradi nekih odločitev pozabljeni in zapostavljeni. Že Fabiani je bil mnenja,

poskušali čimbolj približati rešitvi te dileme: kako prenoviti prostor, ki so ga v preteklosti

da je sprememba edina stalnica, naša naloga pa je, da te spremembe izkoristimo tako za

(pre)oblikovali in nanj tako ali drugače vplivali zgodovinsko pomembni avtorji? Zasnoval ga

pogled v preteklost kot za vizijo prihodnosti.

je Fabiani, nato je bil uresničen po Hejnicovih načrtih, v natečajih za južni rob Miklošičevega
parka je o njemu razmišljal Edo Ravnikar, današnjo podobo pa naj bi mu dal Plečnik. Morda
se odločimo za sledenje eni zasnovi, morda da bomo ovrgli vse preteklo in zrli samo
naprej, ali pa bomo poskušali nasloviti vse zgodovinske mejnike prostora, z nujno mero
občutljivosti. Kot je razvidno iz naših zasnov, verjamemo v temeljito raziskavo prostora, ki ji
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POVZETEK

Magistrska naloga se ukvarja z idejno zasnovo Miklošičevega parka. Predlagamo tri variante
za ureditev, ki sledijo ugotovitvam in opravljenim analizam ter združitvi dveh entitet; parka
in trga na eni ploskvi. Zasnove opolnomočijo obstoječi secesijski prostor s tem, da naslovijo
njegovo zgodovino ter prisluhnejo potrebam današnjega časa.
Magistrska naloga potuje skozi čas in merilo in po opravljenih analizah je predstavljen potek
oblikovanja in nato tri variante. Sprva smo opravili podroben zgodovinski pregled, kjer
smo v vsakem časovnem obdobju naslovili silnice, ki so direktno ali indirektno vplivale na
park. Tu smo se že premikali v merilu, tako da smo opazovali zgodovinski razvoj Ljubljane in
severnega dela mestnega središča, območja obdelave in prostorskih elementov v ali okoli
njega. Nato je sledil podroben pregled Miklošičevega parka danes. Analize Miklošičevega
parka smo opravili v odnosu s severnim delom mestnega središča, z Miklošičevo cesto in
nazadnje analizo samega Miklošičevega parka. S tem smo pridobili pogled na prostor v
različnih merilih.
Po opravljenih analizah sledi razvoj idejnih zasnov, kjer deﬁniramo oblikovna izhodišča in
opredelim likovne smernice. Tu se naslonimo na koncept združevanja trga in parka ter se
nato posvetimo izčiščevanju likovne forme.
Kot rezultat magistrske naloge podamo tri različne rešitve; ˝ združevanje˝ , ˝ osrediščenje˝ in
˝ drevesa˝ . Vse tri rešitve različno kombinirajo tlakovane ploskve in tratne ploskve, vendar
vse s svojo zasnovo nagovarjajo zgodovino prostora ter predstavljajo nov simbolni prostor
v središču mesta.
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