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svojimi drevoredi in programom je dediščina, ki jo je treba ohranjati in jo
nadgrajevati v skladu s časom. Ugotovitve na podlagi analiz kaţejo, da so
značilnosti parka večplastne. Sestavljajo jih prostor, razvoj parka, ki je potekal
hkrati z razvojem mesta, strukturne značilnosti in povezave z mestom ter z
uporabniki tega prostora. Iz tega sledi, da bi bilo smiselno dejavnosti v prostoru
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moţnost, da s prenovo športnega dela Parka Tivoli tudi tega poveţemo v smiselno
celoto, ki bo ostala del Parka Tivoli, a bo vseeno imela svoj značaj. Tivoli ponuja
izjemno priloţnost za preţivljanje prostega časa v parku v samem osrčju mesta,
športne objekte in površine v športnem delu parka pa je treba obnoviti primerno
okolju, v katerem se nahajajo, ter času in zahtevam prebivalcev glavnega mesta.
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The purpose of this following thesis is to administer certain directions for the
renovation of the sports part of the Park Tivoli in Ljubljana. The buildings and the
infrastructure of the sports part are outmoded in poor maintenance and in need of
renovation. There is almost no regulated garden areas in the sports part of the park,
lots of space is taken by the parking lots, the vistas are poorly maintained or not
taken care of at all. The promenades in the sports part of the park are not
appropriately lit and do not have the required park equipment. The park, its vistas
and the accompanying programme is a heritage that needs to be sustained and
remodelled with time. The findings based on analysis shown, that the
characteristics of the park are multi-layered, consisting of the area, its
characteristics, its simultaneous development with the city, the linkage to the city
and the users of this area. Hence it follows that the activities in the given space
need to suit its consumers and the consumer’s needs change regarding age and
trends. The activities need to be reasonably organized in the given place,
considering all of the above mentioned characteristics. Due to expected changes in
and around the park (the renovation of swimming pool Ilirija, the renovation of the
Bellevue hotel, the deepening of the railway) there is a possibility that with its
renovation we bind the sports part of the Park Tivoli into a logical totality, it still
remaining a part of the existing park, but having its own character. Tivoli offers an
incredible chance of spending leisure time in the park, that is located in the heart of
the city, however the sports buildings and surfaces in the sports part of the park
need to be renovated according to the surroundings into which they are placed and
according to the time and the requirements of the inhabitants of the capital.
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1

UVOD

1.1 PARK TIVOLI
Ljubljana je geografsko, kulturno, znanstveno, ekonomsko, politično in upravno središče
Slovenije s 290.000 prebivalci. Na povprečen delovni dan ima več kot 100.000 dnevnih
migrantov, ki se vozijo v Ljubljano na delo ali v šolo (Javni promet …, 2010). V
primerjavi z drugimi evropskimi prestolnicami je po prebivalcih in površini sorazmerno
majhno mesto.
Tivoli je največji ljubljanski park, ki zaradi posebnosti urbanističnega razvoja Ljubljane
povezuje središče mesta z zelenim zaledjem krajinskega parka. Po načrtu, ki ga je leta
1813 pripravil francoski inţenir J. Blanchard, je nastal iz parkov, ki sta obdajala grad
Podturn ter Cekinov grad. Drevoredi divjih kostanjev delijo park po vsebini na tri dele.
Park je nastajal in se razvijal v duhu parkov 19. stoletja. Na to kaţejo ureditve cvetličnih
parterjev, drevoredov, motivov in programov.
Park Tivoli je del Krajinskega parka Tivoli, Roţnik in Šišenski hrib, ki je bil z odlokom
zavarovan leta 1984. Mesto je z odlokom zavarovalo park tudi kot spomenik oblikovane
narave. Krajinski park je območje, kjer se prepletajo elementi naravnih vrednot in kulturne
dediščine, in je namenjen predvsem rekreaciji in ohranitvi značilne kultivirane krajine,
kakor tudi vzdrţevanju in krepitvi naravnega ravnovesja (Krelj, 2007: 13). Krajinski park
se razprostira na območju 509 ha, območje športnega dela parka Tivoli pa obsega cca 15
ha.
Obdobje pred drugo svetovno vojno pomeni hkrati tudi obdobje, v katerem se začne
preobrazba Tivolija v smer športa in gradnje novih objektov. To so značilnost, ki kaţejo,
da se je Park Tivoli razvijal v slogu ljudskega parka – Volkspark. V tem času so v različnih
delih parka začeli graditi teniška igrišča (poleg tivolske graščine, pod bajerjem ob Juţni
ţeleznici, ob Celovški cesti), po vojni pa so jih umaknili globlje v park. Med vojnama je
bilo v zimskem času pod Bellevuejem umetno drsališče, nekakšen predhodnik pokritega
drsališča v Hali Tivoli. Tu so igrali tudi prvi hokej (leta 1932). Za sankanje in smučanje sta
bila primerna Roţnik in pot, ki se dviga nad sankališčem v parku. Leta 1929 so odprli na
robu parka letno kopališče Ilirija in istega leta ustanovili telovadno društvo Sokol. Za
razmah plavalnega in zimskih športov v Tivoliju je bil med obema vojnama zasluţen
inţenir Stanko Bloudek, ki je objekte načrtoval in sam vodil vadbo v njih. V osrčju parka
sta bili urejeni otroški igrišči.
Za potrebe organizacije svetovnega prvenstva v namiznem tenisu so po načrtih arhitektov
Marjana Boţiča in Stanka Bloudka pod Bellevuejem v letih 1963 do 1965 zgradili prvo
športno dvorano v Sloveniji, imenovano Hala Tivoli. Naslednji in do danes zadnji zgrajeni
športno rekreativni objekt v parku je centralno zimsko kopališče Tivoli, zgrajeno po
načrtih arhitekta Fedje Koširja. Pokrito zimsko kopališče so zgradili v severnem delu parka
v letih 1973–1975.
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1.2 OPREDELITEV PROBLEMA
Objekti in infrastruktura v športnem delu Parka Tivoli so zastareli, slabo vzdrţevani in
potrebni obnove. Zadnjih vlaganj oziroma posodobitve je bilo obnove deleţno le otroško
igrišče ob ribniku leta 1994. Od objektov je bila zadnje investicije deleţna dvorana s
pokritim bazenom, fitnesom in kegljiščem, zgrajena leta 1973.
Cekinov grad je izgubil svojo baročno os. Parkovno urejenih površin v športnem delu
parka skorajda ni, veliko prostora zavzamejo parkirni prostori. Drevoredi, ki so dediščina,
v parku niso oziroma so slabo vzdrţevani. Sprehajalne poti v športnem delu parka niso
primerno osvetljene in nimajo zadovoljive parkovne opreme (klopi, luči, smetnjaki).
Potrebno je izboljšati strukturo z vidika oblikovanja parka. V njem so si skozi čas sledile in
kopičile športne vsebine do te mere, da so začele najedati dediščino parka in izničevati
same sebe.
Hala Tivoli, glavni in največji športni objekt ima dve dvorani. Velika “ledena” dvorana
ima 7.000 sedeţev, mala dvorana pa lahko gosti 4.500 obiskovalcev in je namenjena
predvsem športom z ţogo. Obiskovalcem je pred dvorano na voljo 700 parkirnih mest. V
dvorani so poslovni prostori Olimpijskega komiteja Slovenije, republiških panoţnih
športnih zvez in ljubljanskih športnih zvez. Dvorana je opremljena z vsemi spremljajočimi
prostori za organizacijo športnih prireditev. Danes kapacitete obstoječe dvorane in
spremljajoča infrastruktura ne zadoščajo več potrebam, ki jih morajo izpolnjevati
organizatorji velikih športnih prireditev. Z izgradnjo Športnega parka Stoţice, ki ima večje
kapacitete in ustreza vsem mednarodnim standardom za organizacijo velikih športnih
tekmovanj, je treba Hali Tivoli poiskati novo vlogo, jo prenoviti in ji nameniti program, ki
je primeren prostoru in mestu, v katerem se nahaja.
Na prenovo in programsko posodobitev čakata kopališče Ilirija in hotel Bellevue, dve
močni programski točki, ki se nahajata vsaka na enem koncu športnega dela Parka Tivoli.
Z umestitvijo ţelezniške proge v park leta 1857 se je parkovna površina razdelila. Prekinila
se je neposredna povezava mesta s parkom, prekinjene so bile vse glavne poti, ki so vodile
skozi park iz Šiške v mesto. Prekinjen oziroma delno uničen je bil tudi Lattermannov
drevored.
Največja sprememba v obravnavanem prostoru bi bila poglobitev ţeleznice, ki bi
omogočila ponovno neprekinjeno povezavo mesta s parkom in povezala športni del parka v
celoto.
Razmišljanja o rekonstrukciji ljubljanskega ţelezniškega vozlišča so se začela pojavljati ţe
konec 19. stoletja, vendar do bistvenih sprememb vse do danes ni prišlo. Ljubljana se je od
takrat močno razširila, večal in spreminjal se je tudi njen ţelezniški (potniški in tovorni)
promet. Čeprav so se ţe od leta 1938 periodično pojavljale zahteve po poglobitvi
ţelezniške proge na območju Ljubljane, do nje ni prišlo. Ob načrtih za novi Potniški center
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Ljubljana pa so se taka razmišljanja zopet obudila, ker se je ob tem pokazala izredna
priloţnost za kakovostnejšo ureditev mesta. Poglobitev ţeleznice bi bistveno vplivala na
osrednji del mesta. Vzpostavili bi lahko nivojske cestne povezave med centralnim delom
mesta ter beţigrajskim in šišenskim območjem, pa tudi direktne pešpoti brez podhodov
pod ţeleznico s Tivolijem. Poleg tega bi pridobili pomembne površine za reurbanizacijo v
oţjem mestnem središču. Na to temo je bilo predstavljenih ţe veliko idej in projektov, leta
2006 je bila organizirana celo razstava z naslovom »Zgodovina in aktualnost projektov o
poglabljanju ţeleznice v Ljubljani«. Poglobitev ţeleznice v Ljubljani je primer prostorskočasovnega načrtovanja, ki je do danes spodletelo ţe nekajkrat, čeprav je imelo vso
strokovno utemeljenost.
1.3 CILJI NALOGE
Cilji diplomske naloge so:
podati smernice za oblikovanje in urejanje obravnavanega prostora
določiti ustreznost dejavnosti, ki so v prostoru in njihov obseg
povezati prostor v celoto
podati predlog za posodobitev športnega programa in parkovno zasnovo v športnem
delu Parka Tivoli
1.4 DELOVNA HIPOTEZA
Naloga sloni na predpostavki, da je športni del parka Tivoli moţno posodobiti in ga z
drugimi deli Tivolija povezati v smiselno celoto s tem, da prostorsko členitev naslonimo na
strukturo drevoredov, ki je postopoma, tako kot se je dopolnjevala, opredeljevala podobo
Tivolija skozi ves razvoj. Drevoredi so, kljub temu, da so jih zadnja obdobja sprememb
dodobra razdrobila (fragmentirala), še zmeraj vidno vpeti v mestno zgradbo in še zmerjaj
temeljno določajo osnovne parkovne poteze. Predvidene spremembe neposrednega
prostorskega konteksta (poglobitev ţeleznice, prenova Bellevueja in kopališča
Ilirija) povečujejo moţnost za ponovno oţivitev nekdaj prekinjenih poti.
1.5 METODA DELA
Diplomskega dela se bom lotil:
s temeljitim ogledom terena celotnega parka
s pregledom in razčlenitvijo definicije pojma »športni park«
s pregledom virov in literature:
o ki obravnava oblikovanje športnih parkov
o ki obravnava podobne primere prenove športnih parkov pri nas in v tujini
o ki obravnava zgodovino in razvoj danega območja
z zbiranjem kart, fotografij in skic območja
s prekrivanjem kart danega območja, analizo
s pregledom planov za današnji in prihodnji namen ter razvoj obravnavanega
območja
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Na osnovi analiz, pridobljenih podatkov in podanih smernic za oblikovanje in prenovo
športnega parka, bo podan predlog za ureditev tega območja.
Pred analizo oţjega območja obdelave, to je športni del parka, je nujno Park Tivoli videti
kot celoto, in sicer njegov razvoj skozi čas, njegovo umeščenost v prostor, vplivno
območje, ki ga ima, pomen za Ljubljano in razliko v njegovi namembnosti danes in v
preteklosti. Opozoril bom na pomembno dejstvo, da je pri umeščanju kakršnega koli
novega programa, novih objektov ali pri sami prenovi pozornost še posebej potrebno
nameniti odnosu prebivalcev do tega prostora in njihove dovzetnosti do sprememb v tem
prostoru.
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OPREDELITEV POJMOV

V literaturi in virih sem zasledil različna poimenovanja za površine, namenjene športu in
rekreaciji, vendar pogosto brez podrobnejše opredelitve. Zaman sem iskal odločilna merila,
ki vplivajo na poimenovanje določenih parkov kot športnih parkov. Pri poimenovanju
športno rekreacijskih površin nisem našel pravila, ki bi temeljila na prostorskem obsegu
športno rekreacijskega območja in/ali programu oziroma številu ter vrsti športnih
dejavnosti. V nadaljevanju sem po literaturi povzel razlago osnovnih pojmov.
Tivoli
Enega prvih takih parkov je ustanovil Georg Carstensen leta 1843 v Kopenhagnu na
Danskem po vzoru parka Jardin de Tivoli v Parizu in parka Tivoli nedaleč od Rima in ga
poimenoval Tivoli Garden. Vseboval je veliko zanimivosti, od paviljonov, skulptur, do
zabaviščnega parka, cvetličnih in drevesnih nasadov ter jezera. Danski park Tivoli je
najbolj obiskan park v Skandinaviji in eden najbolj obiskanih parkov v Evropi saj ga letno
obišče več kot 4,5 milijona obiskovalcev (Tivoli, 2011).
Kot piše Burger, Tivoli povsod po svetu pomeni splošno znano ime za park ali zabavišče,
postavljeno v park po vzoru Tivoli Garden na danskem (Burger, 2003).
Šport
Definicija CIEPS (Delavna področja…, 2011) se glasi: “Vsaka telesna dejavnost, ki ima
značaj igre in obsega moţnosti boja samega s seboj, z drugimi ali s prvinami narave, je
šport. Če ima ta dejavnost značaj tekmovanja z drugimi, jo je treba izvajati v viteškem
duhu. Ni športa brez fair playa.”
S terminološko problematiko na športnem področju se v knjigi Športoslovje na
Slovenskem ukvarja dr. Silvo Kristan. Avtor knjige se med drugim zavzema za priznanje
športoslovja, to je vede o športu, kot samostojne znanstvene discipline, katere glavni
predmet proučevanja je šport (Kristan, 2000). V večini razlag besede »šport« so ne glede
na neenotnost izpostavljene podobne značilnosti; najpogosteje gibalna oziroma telesna
dejavnost, tekmovanje, razvedrilo. Kristan tudi navaja, da šport z različnih vidikov
obravnava veliko ved (arhitektura, ekonomija, sociologija, psihologija, urbanizem,
zdravstvo ...) in glede na omenjeno dejstvo, je nemogoče pričakovati enotno skupno
oznako.
Rekreacija
Po SSKJ je rekreacija dejavnost, s katero se človek telesno, duševno sprosti in okrepi
(Slovar slovenskega …, 2011).
Bistvena razlika med rekreacijo in vrhunskim športom je v tekmovalni naravi športa. Cilj
rekreacije je namreč predvsem ohranjanje in izboljšanje človekovih psihofizičnih
sposobnosti ter splošne kakovosti ţivljenja. Leskovec pravi, da je primarni cilji vrhunskega
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športa doseganje vedno boljših rezultatov v boju z naravo, samim seboj ali tekmecem
(Leskovec, 2002).
Športna rekreacija pomeni šport za razvedrilo. Poudarek je na ohranjanju in izboljšanju
zdravja, sprostitvi ter druţenju.
Park
Po Ogrinu je park praviloma z naravnim gradivom, travnatim zemljiščem, nasadi, vodnimi
motivi in potmi, ploščadmi, napravami za sedenje, igro in šport ter drugim, urejen odprt
prostor, namenjen vsem vrstam prebivalstva za oddih in doţivljanje krajinskih in tudi
drugih prizorišč. Z drugo besedo, park opredeljujeta tako njegova namembnost in
funkcionalnost, kot tudi na tej osnovi razvita, sestavljena zgradba (Ogrin, 2010:146).
Po SSKJ besedo park pogosto zasledimo v sklopu s pridevnikom: narodni, mestni,
zabaviščni, tehnološki, športni ipd ... Gre za tako imenovane tematske parke, kjer je
določena funkcija poudarjena, oziroma gre za koncentracijo neke dejavnosti ali sredstev
(Slovar slovenskega …, 2011).
Športni park
Leskovec je mestni rekreacijski park opredelil kot rekreacijski park v naravnem ali
grajenem okolju, ki zadovoljuje potrebe druţine ali posameznika po različnih oblikah
rekreacije. Sestav in število športnih objektov in vadišč mu dajeta mestni značaj
(Leskovec, 1999). Avtor v svojem delu ne pojasni, kakšen sestav je potreben in kolikšno
število športnih objektov je potrebno za določitev vrste, značaja športno rekreacijskih
površin. To dejstvo še dodatno kaţe na potrebo po zahtevi jasne in razumljive pojmovne
opredelitve tega termina.
Vključitev športnih parkov med ostale športno rekreacijske prostore v naravnem okolju je
lahko sporna predvsem zaradi grajenih objektov, ki v bolj ali manj naravnem okolju
predstavljajo tujek in vplivajo na samo podobo parka. Športne parke bi torej lahko uvrstili
v naravno ali grajeno okolje glede na deleţ površine, ki pripada parkovnemu (zelenemu)
delu in grajeni infrastrukturi.
Športni park je sklenjeno območje parkovno urejenih zelenih in grajenih površin, katerih
bistvena funkcija je omogočanje zadovoljevanja človekovih potreb po športu in rekreaciji.
Opredelitev: Športni park je področje v naravi, prirejeno za šport in rekreacijo (Slovar
slovenskega …, 2011).
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PRIMERI ŠPORTNIH PARKOV

Primeri spodaj opisanih športnih parkov so vzeti iz srednje Evropskega prostora in izbrani
glede na njihovo lokacijo. Vsi se nahajajo v urbani sredini in imajo urejenih več vstopov v
park iz različnih smeri mesta. Njihov razvoj je potekal vzporedno z razvojem mesta v
katerem se nahaja. Vsi so dobro vpeti v sistem javnega mestnega prometa.
Olimpijski park v Münchnu – Olympiapark
Olimpijski Park v Münchnu je bil zgrajen za organizacijo olimpijskih iger, ki so bile leta
1972 v Münchnu po načrtih arhitekta Behnischa. Čeprav so se olimpijske igre ţe davno
končale, ima Olimpijski park še dandanes veliko vlogo v glavnem mestu Bavarske.
Olimpijski park ni privlačen le za turiste, ki si ogledujejo arhitekturo, temveč v njem
mnogi domačini preţivljajo svoj prosti čas. Ljudje prihajajo v olimpijsko središče na
številne koncerte in športne dogodke, veliko pa jih preţivlja svoj prosti čas ob plavanju ali
drsanju (Die Olympiapark Munchen …, 2011).
Od leta izgradnje (1972) je park obiskalo kar 157 milijona obiskovalcev (Banovič, 2011).
Iz tega lahko vidimo, da je bil olimpijski park dobra naloţba za bavarsko prestolnico. V
njem lahko najdemo tudi objekte, kot so plavalni center, ledeno dvorano, teniška igrišča,
poligon za regate in druge. V parku je tudi veliko umetno jezero. Za boljši razgled nad
parkom so postavili 291 m visok stolp, s katerega je lep razgled nad celim Münchnom.

Slika 1: Olimpijski park München (Die Olympiapark Munchen …, 2011)
Slika 2: Olimpijski park z razglednim stolpom (Die Olympiapark Munchen …, 2011)

Iz primera Olympiaparka v Münchnu bi se lahko naučili, kako uspešno upravljati in
uporabljati komplekse športnih igrišč in park po končani prireditvi, za katero je bil narejen.
Ena izmed moţnosti je, da bi tako kot v Münchnu športni park v upravljanje in uporabo
predali študentski organizaciji univerze Ljubljani, ki trenutno nima zadostnih kapacitet za
vadbo in rekreacijo.

7

Berčič J. Preureditev območja športnega dela Parka Tivoli.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Otok na Donavi »Donauinsel«
Nasip za zaščito pred poplavami se je uveljavil kot otok za preţivljanje prostega časa (slika
3). Rekreacijske površine obsegajo 270 ha vodnih in 390 ha javnih zelenih površin.
Najpogosteje ga prebivalci Dunaja obiščejo s podzemno ţeleznico, ki za prevoz iz centra
mesta do otoka potrebuje vsega 7 minut. Na otok vozita iz centra mesta tudi tramvaj in
avtobus. Ob poletnih vikendih otok privabi do 300.000 obiskovalcev, ki se ukvarjajo s
športom in rekreacijo. V času prireditve »Donauinselfest«, ki jo organizirajo vsako leto,
otok obišče več milijonov obiskovalcev. Brezplačno dostopna območja za izvajanje športih
aktivnosti in počitek se razprostirajo na 21,1 km dolgem območju. Otok je primeren tudi za
pešačenje, rekreativni tek, kolesarjenje in rolanje.
V dodatno ponudbo mesta Dunaj, na področju Donauinsel, je vključenih 16 območij, kjer
obiskovalci lahko postavijo svoj ţar, na voljo so tudi travniki za igranje ter številna igrišča
(npr. igrišče za odbojko na mivki). Ponudbo zaokroţijo vodna vlečnica, vodni tobogan,
šola za jadranje na deski ter izposojevalnica čolnov in koles. Otok je skupaj s svojim
prepoznavnim znakom – svetilnikom – primerno mesto tudi za zaključek dneva. Za to
poskrbijo številne restavracije, lokali s terasami, bari in diskoteke.

Slika 3: Otok na Donavi »Donauinsel« (Donauinselfest 2010 …, 2011)
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Park je primer dobre ureditve športno rekreacijskega prostora, namenjenega prebivalcem
Dunaja. Bliţina mesta in dobra ureditev dostopnosti pripomoreta k velikemu številu
obiskovalcev. Podobno kot Park Tivoli je tudi Donauinsel razdeljen na tematska območja,
ki si sledijo vzdolţno po otoku.
Športni park Stoţice
Zaradi ugodne prometne lege ob severni ljubljanski obvoznici in moţnosti kasnejšega
prostorskega širjenja se je mesto odločilo, da nov stadion zgradi na območju nekdanje
gramoznice v Stoţicah. Na tem prostoru so ţe od leta 2000 načrtovali ureditev športno
rekreacijskih površin. Prostorski načrt poleg stadiona obsega tudi večnamensko športno
dvorano in zunanja igrišča. Spremljajoče površine bodo namenjene trgovsko-poslovni
dejavnosti. Okolica športnih objektov bo parkovno urejena in zagotovljenih bo pet tisoč
parkirnih mest (Sadar ..., 2007).

Slika 4: Načrt športnega parka Stoţice (Sadar+Vuga, 2010)
Slika 5: Prerez športno rekreacijskega centra Stoţice (Sadar+Vuga, 2010)

Na spletni strani Sadar+Vuga najdemo podatek, da bo Slovenska prestolnica na površini
182.000 m² dobila pomembno središče urbanega ţivljenja, namenjenega ljudem različnih
interesov in generacij. Nogometni stadion za 16.000 gledalcev, športna dvorana za 12.500
gledalcev, veliko nakupovalno središče in obseţen rekreacijski park se bodo zlili v
dinamično, presenetljivo celoto. Nogometni stadion je "potopljen" pod park, streha tribun
nad njegovo ravnino učinkuje kot monolitni krater. Športna dvorana je prekrita s kupolo v
obliki školjke, podzemnemu nakupovalnemu središču, ki je še v gradnji, pa naj bi dajala
poseben izgled stopnišča in svetlobniki. Pomembno je, da razgibana arhitektura v
podzemne objekte spušča veliko naravne svetlobe (Sadar+Vuga, 2010).

9

Berčič J. Preureditev območja športnega dela Parka Tivoli.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Slika 6: Športni park Stoţice – pogled 1 (Sadar+Vuga, 2010)
Slika 7: Računalniška simulacija– pogled 2 (AKKA, 2011)

Ureditev parkirišč športno rekreacijskega parka Stoţice je primer, kako rešiti problem
parkirišč in sprostiti park prometa. V primeru športno rekreacijskega centra Stoţice je bil
pri načrtovanju upoštevan obstoječi prostor gramoznice, v katerega so pri načrtovanju
umestili podzemno parkirno hišo in oba športna objekta. Park Stoţice in športni del Parka
Tivoli imata primerljivo površino in po vzoru Stoţic bi pri prenovi športnega dela Parka
Tivoli sprostili prostor pred Halo Tivoli s tem, da bi obstoječa parkirišča premaknili pod
nivo.
Iz primerov lahko vidimo kako z načrtovanim in nadzorovanim vnosom športa v park
prostoru dodamo dodano vrednost, posledično se poveča tudi obisk parka.
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4

TIVOLI SKOZI ČAS

Ko obravnavamo današnje stanje parka, ne moremo mimo dejstva, da je njegov
zgodovinski razvoj neposredno povezan z rastjo mesta in nastajanjem prvih mestnih
zelenih površin, ki segajo v 13. stoletje.
Vendar pri nastanku Parka Tivoli ne gre samo za širjenje in zdruţevanje ločeno
oblikovanih vrtnih zasnov v neposredni bliţini, temveč še za izrabo nekatere prednosti
lokacije z vedno bolj središčno lego v rastočem urbanem prostoru, kot so ugoden relief,
primerno gozdno zaledje Roţnika in Šišenskega hriba, primerne hidrološke razmere in
druge krajinske prednosti, s ciljem oblikovati prostor, namenjen sprehodom z mnogimi
vsebinami druţabnega in rekreacijskega namena (Tivoli, 2011). Ljubljanski Park Tivoli je
pri svojem razvoju sledil vzoru drugih evropskih parkov in se razvijal v slogu ljudskega
parka – Volkspark.
4.1 TIVOLI V 18. STOLETJU
Po padcu mestnih meja so meščani zahajali v tako imenovane "visokostne vrtove", ki so s
časom postali javni.
Med Auerspergovimi vrtovi, nastalimi v drugi polovici 18. stoletja, na eni strani in
območjem Podturnske graščine in baročnim grajskim parkom Cekinovega gradu in
Zoisovimi vrtovi na drugi strani, se je ponujal odprt prostor, ki je bil v začetku 19. stoletja
parkovno urejen.
Auerspergovi vrtovi – zasebni vrtovi
Nastanek Tivolija je povezan z oblikovanjem in urejanjem zasebnih vrtov ter parkov v
drugi polovici 18. in v začetku 19. stoletja v neposredni bliţini Tivolija ali kar v njem
samem, še zlasti ob Podturnski graščini in Cekinovem gradu.
Zoisovi vrtovi – prvi javni vrtovi
Zoisovi vrtovi so se raztezali na ozemlju, ki ga danes omejujejo Prešernova in Rimska
cesta do Boršnikovega trga, Igriška ulica in juţna stranica nekdanjega zidu Nunskega vrta.
Leta 1785 je Ţiga Zois odkupil 3 hektarje veliko posestvo od lastnika Cekinovega gradu,
Maksa Leopolda Lamberga, in na tem mestu zasadil svoje vrtove, ki so bili pomembni iz
botaničnega, učno-vzgojnega in rekreacijskega vidika. Ţe takrat je vodila glavna pot iz
parka pri Cekinovem gradu po sredi tivolskega travnika do Zoisovih vrtov, deloma kot
drevored. To lahko sklepamo iz Scherrerjevaga posnetka iz leta 1808 in pa Wernerjeve
upodobitve Ljubljane iz prve polovice 18. Stoletja (Vardjan, 1994).
Vrt je bil prava znamenitost Ljubljane. Obiskala ga je celo neapeljska kraljica in
nadvojvodinja Elizabeta. Leta 1789 so vrt odprli za širšo javnost. Kot navaja Dobrilovič so
s tem Zoisovi vrtovi postali prvi javni park v Ljubljani (Dobrilovič, 2003). S tem je bilo
podano izhodišče za kasnejši nastanek Lattermannovega drevoreda. Za javnost so bili
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vrtovi odprti od 1789 do 1807, deset let kasneje pa jih je Zois prodal trgovcu Seunigu, ki je
vrtove posekal in zasadil sadno drevje. Dvovrstni drevored skupaj z Zoisovimi vrtovi
potrjuje Reisov zlahka čitljiv načrt iz leta 1809 (Vardjan, 1994).

Slika 8: Načrt mesta iz leta 1837 z vrisanimi Zoisovimi vrtovi (Vardjan, 1994)

Grad Tivoli
Zgodovina gradu sega v 13. stoletje, ko je na tem prostoru stal stolp Turn, katerega so
podrli in na njegovih ruševinah zgradili grad Podturn, ki je v svoji zgodovini zamenjal
veliko lastnikov.
Leta 1833 je grad prešel v last deţelnih stanov in ţe leta 1835 je Ljubljansko Kazinsko
društvo ob njem odprlo poletno zabavišče Tivoli z gostilno in kavarno. Takrat so grad
prvič imenovali Tivoli. Leta 1852 je grad postal last Franca Joţefa I., ki ga je prepustil v
dosmrtno uţivanje svojemu maršalu Radetzkyemu, ki je grad preimenoval v Vila
Radetzky. Grad je zopet doţivel prenovo in v okolici so uredili nove sprehajalne poti in
roţne nasade. Leta 1863 je grad kupila mestna občina in leta 1870 so pred gradom uredili
stopnišče, ki je vodilo do baročnega vodometa v podobi dečka z ribo. Pred stopniščem so
postaviti štiri litoţelezne pse, ki so čuvali grad in dečka. Dunajski kipar Anton D. Fernkorn
je psom pozabil narediti jezike in govori se, da se je zaradi te napake ustrelil.
Pred drugo svetovno vojno so v njem ţiveli mestni uradniki, po vojni pa najemniki
stanovanj. Ko je mesto leta 1986 obnovilo in ponovno odprlo grad, je v gradu dobil svoj
sedeţ Mednarodni grafični likovni center. S tem je grad dobil javno vlogo.
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Slika 9: Grad Tivoli
Slika 10: Fernkorn A. D.: Eden od štirih litoţeleznih psov

Cekinov grad
Na mestu sedanjega Cekinovega gradu je prvotno stal zidani dvor iz 17. stoletja. Cekinov
grad je kot predmestni baročni dvorec v naravi dal sezidati leta 1720 grof Leopold von
Lamberg. Namenjen je bil predvsem druţabnim prireditvam – plesom in zabavam. Čeprav
je bil zasnovan v baročnem slogu, je njegova fasada precej zadrţana – poudarjen je srednji
del pročelja, kjer je v osi parkovne poti glavni vhod. Od leta 1955 je bil v njem Muzej
narodne osvoboditve oziroma Muzej ljudske revolucije Slovenije. Notranjost dvorca je
leta 1991 obnovil in na novo uredil arhitekt Jurij Kobe. Danes je v gradu Muzej novejše
zgodovine. V času razvoja tega dela parka Tivoli je Cekinov grad izgubil svojo prvotno
baročno os.

Slika 11: Cekinov grad – Muzej novejše zgodovine – pogled 1
Slika 12: Cekinov grad – Muzej novejše zgodovine – pogled 2
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4.2 TIVOLI V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA
V 19. stoletju so nastali, v nasprotju s prvotnimi kneţjimi vrtovi, javni ljudski parki,
imenovani "ljudski vrtovi". Tudi Park Tivoli v Ljubljani prištevamo mednje. Zasnovan je
bil eklektično, v duhu svoje dobe, s ponavljanjem prvin iz preteklosti.
Prvi poizkusi ureditve javnega parka
Prvi poskusi, da bi mesto pridobilo javne površine med Cekinovim gradom in Tivolsko
graščino, izhajajo iz časa okoli leta 1808. V tem času so pogosto zahajali na sprehode v
Šiško. Severno od Cekinovega gradu je nastal venec gostišč in zabavišč, od katerih sta
ostala stavba in parkovno zaledje današnjega hotela Bellevue. Pod Belleveujem so nastali,
domnevno po načrtu inţenirja Blancharda, vrtovi v terasah, katerih ostanki so vidni še
danes. Pod Belleveujem je bilo osem senčnih teras z urejenimi potmi, s kegljišči,
gugalnicami, streliščem, prostorom za kartanje in drugimi objekti za zabavo. Vpliv
francoskega obdobja je bil zelo ugoden za nastanek zelenic in parkov (Vardjan, 1994).
Prvi načrt za park je leta 1813 pripravil francoski inţenir Blanchard. Blanchard je za park
določil meje, ki so potekale od današnje Slovenske ceste do vznoţja Roţnika.
Hortikulturnik in geometer Blanchard je zarisal sistem pešpoti, obrobljenih z drevoredi.
Blanchard je bil obseden z meridiani (poldnevniki). Izmeril je, da Ljubljana leţi natanko
dvanajst stopinj vzhodno od Pariza. To ga je tako prevzelo, da je enega od drevoredov
zarisal točno na poldnevnik, dvanajst stopinj vzhodno po pariški mreţi, in ga pustil teči od
juga proti severu. Začetna točka tega meridianskega drevoreda je bila v načrtih tam, kjer je
danes Moderna galerija in je tekla proti severu do Celovške, nasproti današnje pivovarne
Union. Novi park bi povezoval park, ki je obdajal grad Podturn, in park okoli Cekinovega
gradu. Po načrtih bi bil prepleten s številnimi sprehajalnimi potmi, z lepimi cvetličnimi
ureditvami, fontanami in številnimi kipci. Njegovi trije glavni drevoredi pa bi bili nasajeni
s kostanji (Vardjan, 1994).
Lattermannov drevored
Po odhodu Francozov so Avstrijci realizirali Blanchardove načrte za park z drevoredi.
Takratni vojaški šef grof Lattermann je s pomočjo premoţnih meščanov začel zbirati
sredstva za novo oblikovanje Tivolija in zasaditev drevoreda, ki bi peljal iz mesta proti
gradu Podturn (danes znanem kot Tivolski grad).
Izvedbo zasaditve drevoredov in vzpostavitve sistema logičnih poti, ki so se deloma
ohranile do danes, so zaupali stavbeniku Francu Zaschki. Za osnovo je vzel pešpot iz Šiške
proti Gradišču, prečno nanjo iz središča mesta in s Celovške ceste pa je proti Turnski
graščini speljal dva kraka. Po Vardjanu so dokazi za to v zapisih kronista Ivana Vrhovca v
Ljubljanskem zvonu (Vardjan, 1994).
Leta 1815 je bil nov drevored dokončan in v njem je bilo veliko sprehajalcev, jezdecev in
po njegovih poteh so vozile kočije. Ker pa si je tedanja mestna oblast drevored zamislila
zgolj kot sprehajališče, ga je 11. julija 1815 zaprla za kočije in konjenike. Drevored so
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zasadili z divjimi kostanji. Tako nastali tivolski drevored so poimenovali po guvernerju
Lattermannu, ki je od vsega začetka podpiral pobude javnega parkovnega programa.

Slika 13: Schwarzenbergov načrt Lattermannovega drevoreda in park a iz leta 1828
(Korošec, 2004)

Švicarija
Na vzpetini za Tivolskim gradom so junija leta 1835 odprli leseno gostišče, imenovano
Švicarija. Ta naziv je bil med Ljubljančani tako zelo priljubljen, da so z njim poimenovali
tudi popolnoma nov hotel, ki je nastal kasneje na mestu podrtega gostišča. Hotel je bil
zgrajen leta 1910 v alpskem švicarskem slogu (First, 1997). Postal je zbirališče boemov –
Ivana Cankarja, Vladimirja Levstika, Cvetka Golarja in drugih. Danes se v stavbi nahajajo
ateljeji in stanovanja. Njena izjemna lokacija pod Roţnikom kar kliče po tem, da bi stavba
kot taka zopet dobila svojo nekdanjo vlogo.

Slika 14: Stara Švicarija na koncu Tivolija 1895 (Stare fotografije mesta …, 2011)
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Bellevue
Hotel z razgledno teraso in glasbenim paviljonom,
srednjeevropske arhitekture, je bil zgrajen leta 1909.

svojevrsten

"dokument"

Fasado zgradbe in paviljon krasijo secesijski elementi, kot so štukaturni okenski okviri in
zaključki vogalnih lizen, zunanji leseni deli strešne konstrukcije, kovinske ograje balkonov
(predvsem ograja glavne vzhodne terase z vgrajenimi stebrnimi svetilkami), oba lesena
paviljona in posode za cvetje. Konec 19. in v začetku 20. stoletja naj bi vsako
pomembnejše mesto, ki je imelo lepo razgledno točko, po francoskem vzoru postavilo svoj
Bellevue.
Zaradi umetnostnih, arhitekturnih in kulturno krajinskih vrednot pomeni pomemben člen v
arhitekturi z začetka 20. stoletja. S svojo izpostavljeno lego na pobočju Šišenskega hriba
nad parkom hotel ustvarja dominanto v prostoru, ki hkrati z imenom »Bellevue« ustvarja
tudi identiteto širšega območja.

Slika 15: Hotel, restavracija in kavarna Bellevue leta 1908 (Ovsec, 1994)

4.3

TIVOLI V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA

Meščanski park
Tivoli se je, odkar je postal javna zelena površina, razvijal kot meščanski park. Sledil je
vzoru ljudskih parkov, predvsem v Nemčiji in Avstriji. V park so vnašali vedno več
programov, ki so sovpadali z rastjo mesta in meščanstva (kultura, šport, prosti čas). V
parku so organizirali sejme, zabavišča in paviljone z glasbo. Umestitev športnih objektov v
park je logično nadaljevanje razumevanj vloge parka (Parks und Gärten …, 2011; Ogrin,
2010).
Ko je mesto v drugi polovici 19. stoletja v celoti pridobilo območje Tivolija in ga v skladu
s takratno prostorsko politiko opredelilo kot nezazidljivo površino, namenjeno samo
mestnim potrebam, so še bolj vneto na vsej površini začeli urejati park (Vardjan, 1994).
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Slika 16: Pogled iz Tivolija na mesto o koli leta 1850 (Vardjan, 1994)

Čez tivolske travnike so leta 1857 speljali progo Juţne ţeleznice. Skoraj tretjina parka na
mestni strani je postala prostor sprememb in kasnejše pozidave, drevesni rondo in sečišče
Lattermannovega drevoreda pa je ţeleznica presekala na pol. Največja slabost postavitve
proge je v park je bila v tem, da je bila povezava parka z mestom presekana. Nadvse
zanimivo je dejstvo, da ob nedvomno pomembnem in koristnem dogodku, kot je postavitev
nove ţelezniške povezave, ki je močno vplivala na gospodarski in druţbeni razvoj mesta,
še do danes ni bila najdena zadovoljiva drugačna in boljša rešitev.

Slika 17: Grad Podturn z Lattermannovim drevoredom leta 1868 (Vardjan, 1994)

Leta 1860 je bil zasajen drevored vzdolţ današnjega ribnika, ki je segal vse do Tivolske
graščine. S tem smo dobili tretjo drevoredno smer iz različnih delov mesta k Tivolski
graščini, ki je tako postala osrednji objekt v parku.
Naslednja sprememba v parku se je zgodila leta 1874 in sicer je inţenir Alojz Wagner
uredil območje današnje Moderne galerije v parkovno ureditev. Spoštoval je izhodiščno
opredelitev, da so drevoredi prvenstvena identiteta prostora. Leta 1883 so speljali gozdne
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sprehajalne poti po Tivolskem hribu. Poti so deloma sledile starejšim potem, namenjenim
spravilu lesa.
Leta 1892 so mestne oblasti imenovale in zaposlile stalnega mestnega vrtnarja Vaclava
Hejnica, ki je skrbel tudi za Tivoli. Med pomembnejša Hejniceva dela sodi ureditev
juţnega parka med Jakopičevim sprehajališčem (Lattermannovim drevoredom) in
ribnikom v letih 1925–1926.

Slika 18: Načrt za kavarniški vrt ob Celovški cesti in Lattermannovem drevoredu
(Vardjan, 1994)

Tudi mestni arhitekt in urbanist Fabiani je po potresu leta 1895 z veliko dinamiko
načrtoval sprehajalne poti v Parku Tivoli. Ob poteh je zasadil grmovnice in na stičiščih
poti dodal posebne poudarke. Ţe v tistem času so si zastavljali vprašanja, v kakšnem
obsegu in s kakšno namembnostjo naj bi ohranjali Tivoli.
Kopališče Ilirija
Leta 1928 je Bloudek na podlagi svojih načrtov pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo
kopališča Ilirija, ki ga je zgradil skoraj na svoje stroške, z letnim bazenom olimpijskih mer,
zimskim bazenom, skakalnim stolpom in napravami za ogrevanje vode. Letno kopališče
Ilirija je bilo prvo kopališče v Kraljevini Jugoslaviji z olimpijskim bazenom. Tako je ob
robu Tivolskega parka Bloudek ustvaril zgleden športni park.

Slika 19: Kopališče Ilirija od robu Parka Tivoli s stolpom za skoke v vodo (Gruden,
2009)
Slika 20: Kopališče Ilirija leta 1929 (Vardjan, 1994)
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Ribnik s čolnarno
Leta 1880 je mestna uprava uredila ribnik, kjer je bilo v zimskem času organizirano
drsanje, v poletnem pa čolnarjenje. Čez tri leta so ribnik podaljšali na njegovem juţnem
delu. Ribnik je bil naslednik starejšega ribnika iz leta 1703. Upravljalec ribnika je postalo
nemško drsalno društvo Eislaufverein in od mesta je dobilo dovoljenje, da ob ribniku
zgradijo paviljon. Takrat nastali novi objekti, odmaknjeni paviljon, garderoba in pokrita
čolnarna na vodi z mostovţem, so secesijska zapuščina s konca stoletja. Leta 1906 je
mestna uprava prevzela upravljanje ribnika nazaj v svoje roke in vse do prve svetovne
vojne na njem vodila organizirano drsanje.

Slika 21: Leta 1880 je mestna uprava uredila ribnik (Vardjan, 1994)

Kolesarsko dirkališče
Leta 1897 je bila ob jahalni poti v park speljana še kolesarska pot. Isto leto je bilo
postavljeno kolesarsko dirkališče, ki predstavlja prvi večji športni objekt v parku.
Kolesarsko dirkališče se je nahajalo ob progi na severovzhodnem delu parka (današnja
Tivolska cesta), kasneje pa so na njegovem mestu uredili letno telovadišče Ilirija. To je
neke vrste uvod vstavljanja športnih vsebin v park.

Slika 22: Kolesarske dirke na tivolskem dirkališču (Ovsec, 1994)
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4.4 TIVOLI V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Hejnicevo delo mestnega vrtnarja je nadaljeval Anton Lap. Lap je zelo dobro sodeloval z
arhitektom Plečnikom in tako sta na področju urejanja parka Tivoli sodelovala pri dveh
večjih projektih: leta 1931 pri ureditvi otroškega igrišča ob ţelezniški progi in v letih 1929
do 1933, ko so podrli stari kostanjev Lattermannov drevored, pri ureditvi širokega,
peščenega sprehajališča Sahara – danes znanega kot Jakopičevo sprehajališče.
Paviljon Riharda Jakopiča
Po načrtih Maksa Fabianija je Hejnic leta 1910 v park umestil paviljon Riharda Jakopiča.
Paviljon so leta 1961 podrli zaradi prestavitve ţeleznice.

Slika 23: Jakopičev paviljon v Tivoliju leta 1909 (Kač, 2008)

Tivoli in arhitekt Joţe Plečnik
Spremenjeno podobo daje Tivoliju obdobje med obema vojnama, in sicer ima pomemben
deleţ pri oblikovanju parka arhitekt Joţe Plečnik, kar sem omenil ţe v prejšnjem poglavju.
Plečnik je s svojimi intervencijami očitno spoštoval zamisel vloge Tivolija, kot jo je
prikazal ţe arhitekt Fabiani v svojem regulacijskem načrtu (Tivoli, 2011). Plečnik
povezuje dva cilja: igro kontrastov in mehčanje med urbanim in zelenim prostorom. Po
ulični promenadi, ki jo spremlja v krogle rezani drevored pri Operi (Tivoli, 2011), se po
Plečnikovi zamisli pride pred vhod v Tivoli – današnji podhod pri Moderni galeriji, od
tam pa v osrednje Jakopičevo sprehajališče, ki je po Plečnikovih načrtih nastalo v letih
1921–1934. Sprehajališče je bilo posuto z belim peskom, zato so ga Ljubljančani v tistem
času poimenovali Sahara.
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Slika 24: Jakopičevo sprehajališče, poimenovano tudi Sahara

Letno gledališče, ki je nastalo leta 1933 za Tivolskim gradom, je hitro propadlo in je danes
neuporabno, trikotni park ob ţeleznici pa se je ohranil, vodnjak v njem in fantek z gosjo
pa sta bila obnovljena.

Slika 25: Pogled na Tivoli in mesto leta 1933 (Vardjan, 1994)

Bloudkov park – Športni Park Tivoli
Stanko Bloudek (1890–1959) je graščaka Koslerja, lastnika pivovarne, prepričal, da je
klubu Ilirija dal v najem travnik ob današnji Celovški cesti. Po Bloudkovih načrtih so tu
najprej uredili nogometno igrišče, temu so sledile atletske steze, kotalkališče in kompleks
sedmih teniških igrišč, ki jih je Bloudek pozimi spremenil v drsališče in igrišče za hokej na
ledu. Tako ţe med obema vojnama najdemo pod Bellevuejem pozimi umetno drsališče
Ilirija, ki je bilo predhodnik današnje Hale Tivoli, ki je bila zgrajena v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja.
4.5

TIVOLI V DRUGI POLOVICI 20. STOLETJA

Hala Tivoli
Športna dvorana, ki se nahaja v Parku Tivoli, imenovana Hala Tivoli, je bila zgrajena med
novembrom 1963 in marcem 1965 za svetovno prvenstvo v namiznem tenisu (Tivoli,
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1994). Načrtovala sta jo arhitekta Marjan Boţič in Stanko Bloudek in je prva športna
dvorana v Sloveniji z jekleno palično konstrukcijo. Hala Tivoli se deli na malo dvorano, ki
sprejme 4050 gledalcev, in je namenjena predvsem košarkarskim tekmam, in veliko ali
ledeno dvorano, ki sprejme 7000 gledalcev, in je namenjena predvsem hokejskim tekmam.
Pozimi je v njej sprostitveno drsanje, zunaj pa uredijo drsališče na prostem. V Hali Tivoli
še danes prirejajo različne prireditve, kot so košarkarske in hokejske tekme, drsalna
tekmovanja, koncerti, opere, baleti … Za organizacijo velikih tekmovanj, kot so svetovno
prvenstvo in odvijanje pomembnih meddrţavnih športnih tekmovanj, pa je postal objekt
zaradi zastarele infrastrukture in sprejema relativno malega števila obiskovalcev
neprimeren.

Slika 26: Hala Tivoli (World Stadiums, 2011)

Centralno zimsko kopališče Tivoli
Centralno zimsko kopališče Tivoli zaznamuje tridimenzionalna jeklena konstrukcija.
Načrtoval jo je arhitekt Fedja Košir. Pokrito zimsko kopališče so v letih 1973– 1975
zgradili v severnem delu Parka Tivoli, kljub velikim protestom javnosti. Objekt s skoraj
5500 kvadratnimi metri površine obsega tri bazene z največjim plavalnim bazenom dolţine
25 metrov, fitnes center, kegljišče, gostinski lokal in spremljajoče poslovne prostore.
Zimsko kopališče leţi v osi sever-jug in je konstrukcijsko razdeljeno na tri dele: osrednje
jedro s sprehajalno promenado je betonsko, vzhodno in zahodno od njega pa sta dvorani z
bazeni, ki ju prekriva jeklena konstrukcija strehe, ki se nadaljuje tudi v nosilno
konstrukcijo zastekljene fasade (Slivnik, 2010).

Slika 27: Centralno zimsko kopališče Tivoli
Slika 28: 25. metrski bazen v centralnem zimskem kopališču Tivoli
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4.6 TIVOLI V 21. STOLETJU
Zavod za turizem Ljubljana je didaktično uredil Tičistan, to je območje med Tivolskim in
Cekinovim gradom, ki je namenjeno pticam in njihovim ljubiteljem. V Jakopičevo
sprehajališče so namestili stojala – galerija na prostem, ki omogočajo organizacijo
zanimivih fotografskih razstav. Zavod je v sodelovanju z Botaničnim vrtom Ljubljana
začel tudi z urejanjem roţnega vrta v Tivoliju in zimskega rastlinjaka, v katerem je v
hladnejših mesecih postavljena tudi Knjiţnica pod krošnjami, ki se poleti široko razprostre
po parku.

Slika 29: Galerija na prostem
Slika 30: Tičistan
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4.7

PRIMERJAVA PROSTORSKIH PRIKAZOV IZ 19. ST. Z DANAŠNJIM STANJEM

Na obeh kartah (slika 31, slika 32) je viden sistem poti in drevoredov, ki povezujejo grad
Podturn s centrom mesta, in pot, ki je povezovala Šiško z Ljubljano. Vidna je tudi
reprezentančna os pred Cekinovim gradom z drevoredom do Celovške ceste.
Na karti (slika 32), ki je nastala 13 let kasneje, pa je ţe vrisana trasa ţeleznice Dunaj–Trst,
ki so jo kasneje pomaknili bolj v notranjost parka.

Slika 31: Izsek iz Franciscejskega katastra 1869 (Arhiv …, 2011)
Slika 32: Izsek iz Reambulančnega katastra1882 (Arhiv …, 2011)

Slika 33: Orto foto posnetek parka Tivoli (Kart. podlaga: Google Earth, 2011)
Slika 34: Temeljni topografski načrt parka Tivoli (Kart. podlaga: TTN …, 2011)
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Slika 33 prikazuje današnjo situacijo parka. Ob obstoječi poti je ohranjen le še del
Lattermannovega drevoreda. Na posnetku so vidni objekti, ki so umeščeni v prostor, in
razmerje polno prazno.
Na sliki 34 je viden današnji sistem poti, ki je nastal po premiku trase ţelezniške proge
globlje v park. S tem se je hierarhija poti spremenila. Danes je najpomembnejša pot v
parku povezava, ki pelje iz smeri Šiške preko pokritega bazena do podhoda, ki nas pripelje
pod ţeleznico do centra mesta.
4.8

POVZETEK RAZVOJA

PARKA

Študija razvoja parka v slikah:

2.
3.

Slika prikazuje Tivoli v 18.
stoletju:
1. Cekinov grad
2. Grad Tivoli
3. Vrtovi okoli gradov
4. Zoisovi vrtovi
5. Auerspergovi vrtovi

1.
3.
4.

5.

Slika 35: Tivoli v 18. Stoletju

2.
1.

3.
1.

1.
1.

1.

Slika 36: Tivoli v prvi polovici 19. stoletja

Slika prikazuje Tivoli v prvi
polovici 19. Stoletja.
Parku iz 18. stoletja so dodani:
1. Lattermannovi drevoredi
2. Švicarija
3. Bellevue
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Slika prikazuje Tivoli v drugi
polovici 19. Stoletja.
Parku iz prve polovice19. stoletja
so dodani:
1. Ţeleznica
2. Ribnik
3. Kolesarski hipodrom

2.

1.

3.

Slika 37: Tivoli v drugi polovici 19. Stoletja

Slika prikazuje Tivoli v prvi
polovici 20. Stoletja.
Parku iz druge polovice19. stoletja
so dodani:
1. Jakopičev paviljon
2. otroško igrišče
3. kopališče Ilirija
Parku iz druge polovice19. stoletja
so spremenjeni:
4. potek ţelezniške proge
5. na mestu hipodroma letno
telovadišče

1.

5.
3.

4.

Slika 38: Tivoli v prvi polovici 20. Stoletja
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1.
3.
4.

2.

Slika 39: Tivoli v drugi polovici 20. stoletja

Slika prikazuje Tivoli v drugi
polovici 20. Stoletja.
Parku iz prve polovice 20. stoletja
so dodani:
1. Hala Tivoli
2. centralno zimsko
kopališče Tivoli
3. nova povezava Šiška–
center
Parku iz prve polovice 20. stoletja
so odstranjeni:
4. Jakopičev paviljon
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5

UMESTITEV PARKA V ŠIRŠI PROSTOR

Tivoli se nahaja v glavnem mestu Ljubljana in je vpet med vznoţje Roţnika in Šišenskega
hriba na eni ter ţelezniške proge in Tivolske ceste na drugi strani. Je največji ljubljanski
mestni park (centralni mestni park) ter pomemben del ljubljanskega zelenega sistema. Park
je del enega izmed dveh zelenih klinov, ki segata globoko v središče mesta. Zelena klina
sta sestavljena iz Grajskega griča in Golovca ter Krajinskega parka Tivoli, Roţnik in
Šišenski hrib. V kategorijo »centralni mestni park« spadata poleg Tivolija še Grajski hrib
in Severni mestni park.
5.1 ŠPORTNI PARKI V LJUBLJANI
Jeršič poudarja, da ima Ljubljana veliko prostora, namenjenega rekreaciji. Trenutno so v
Ljubljani trije športni parki, namenjeni širši javnosti. To so športni del Parka Tivoli, športni
park ob Fakulteti za šport na Kodeljevem in športni rekreacijski park Stoţice. Ljubljana
dosega povprečje v številu ljudi na športno igrišče v Sloveniji, vendar je večina igrišč za
ograjo znotraj varovanih šolskih dvorišč in tako niso vedno dostopna vsem. V mestu
oziroma na njegovem obrobju je predvidena izgradnja novega športnega parka ob Savi in
dokončanje športno rekreacijskega parka Stoţice (Jeršič, 1999).

Slika 40: Športna in rekreacijska območja v Ljubljani (Kart. podlaga: Google Earth,
2011)
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5.2 VPLIVNO OBMOČJE PARKA
Analiza je narejena na podlagi izsledkov raziskav objavljenih v knjigi Šport v prostoru,
avtorja arhitekta Borisa Leskovca (Leskovec, 1999). Večji športni parki in športno
rekreacijska območja imajo vplivno območje, ki se določi na podlagi oddaljenosti in časa
dostopa od kraja prebivališča do športnega parka. Vplivno območje je zelo odvisno od lege
in dobrih povezav do športnega parka. Park, ki se nahaja v središču mesta in ima dobre
cestne ter kolesarske povezave in dobre povezave prek sistema mestnega potniškega
prometa, bo bolj obiskan in bo imel večje vplivno območje kot park s slabimi povezavami.
Tivoli s svojo lego in dobrimi povezavami pokriva celotno območje Ljubljane znotraj
avtocestnega obroča.

Slika 41: Vplivno območje Parka Tivoli (Kart. podlaga: Google Earth, 2011)

Po intenzivnosti si vrste povezav sledijo po naslednjem zaporedju: dostop peš, dostop s
kolesom, dostop z mestnim avtobusom, dostop z avtom. Z vsakim prevoznim sredstvom
naj bi bil park od prebivališča obiskovalca oddaljen največ 15 minut voţnje.
Park Tivoli skupaj s Krajinskim parkom Tivoli, Roţnik in Šišenski hrib po grobi oceni
vsako leto obišče najmanj 1.750.000 ljudi; ob nedeljah, ko je največ sprehajalcev, še
posebno spomladi, so jih popisovalci našteli tudi 20.000 dnevno. Obiskovalci ţivalskega
vrta, ki se nahaja v krajinskem parku, niso všteti (Ţibret, 2010).
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6

INVENTARIZACIJA IN ANALIZA

6.1 DELITEV PARKA
Park je sestavljen iz treh programskih delov (slika 42):
1. Severni del – Bloudkov park
1A. Prostor na katerem se nahajajo vse športne površine (kotalkališče, teniška
igrišča, košarkarsko igrišče, nogometno igrišče, prostor za balinanje, igrišče za
odbojko …), Hala Tivoli, stavba z bazenom in fitnesom, kopališče Ilirija, Športni
park Ilirija in parkirišče
1B. Izjema sta Grad Tivoli in hotel Bellevue, ki s svojim programom izstopata.
2. Osrednje območje parka
2A. Jakopičevo sprehajališče z zunanjo galerijo in gradom Tivoli
2B. Prehodna parkovna dela Pasja poljana in del med otroškim igriščem in
Jakopičevim sprehajališčem
3. Juţno območje, na katerem se nahaja otroško igrišče, ribnik, čolnarna in vrtnarija
Tivoli je vmesni člen med urbanim tkivom mesta na eni in naravo gozda Roţnika in
Šišenskega hriba na drugi strani. Je nekakšen idealen člen prehoda med grajenim in
naravnim.
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Slika 42: Delitev parka: park je sestavljen iz treh delov (Kart. podlaga: TTN …, 2011)
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6.2 MEJE PARKA
Park meji na severu, jugu in vzhodu na Celovško cesto, Večno pot in Tivolsko ceto, na
zahodu meji na Roţnik in Šišenski hrib. Park na releaciji vzhod-jug seka ţelezniška proga
in tako poleg ceste vzpostavlja dodatno pregrado med parkom in centrom mesta.

Slika 43: Meje parka (Kart. podlaga: TTN …, 2011)

Legenda k sliki 43:
1. glej sliko 44
2. glej sliko 45

3. glej sliko 46
4. glej sliko 47

5. glej sliko 48
6. glej sliko 49

7. glej sliko 50
8. glej sliko 51
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Slika 44: Krak Juţne ţeleznice
Slika 45: Kopališče Ilirija

6
Slika 46: Letno telovadišče
Slika 47: Celovška cesta

Slika 48: Celovška cesta do kriţišča s Tivolsko cesto
Slika 49: Podvoz Celovške ceste pri kopališču Ilirija

6
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7
Slika 50: Travnik Pasja poljana
Slika 51: Sprehajalna pot, ki pride iz smeri Roţnik

Meje s cesto preprečujejo parku širitev v mesto, na zahodu pa se nemoteno zliva z ostalim
delom krajinskega parka.

6.3 DOSTOPNOST IN POVEZAVE
Podhodi predstavljajo glavno povezavo mestnega središča s parkom Tivoli. Podhod ni le
povezava dveh točk, temveč je urban prostor, ki je lahko park, ulica, sprehajališče, igrišče
ali prireditveni prostor (Sprehod …, 2009). Podhodi omogočajo meščanom hiter dostop do
sprehajalnih, rekreacijskih in športnih površin v parku in njenem zaledju. Ob izgradnji
Tivolske ceste so konec sedemdesetih let zgradili tri podhode. V času večjih prireditev v
mestu podhodi obiskovalcem omogočajo enostaven in relativno hiter dostop s parkirišča, ki
se nahaja ob robu parka, na prireditveni prostor v središču mesta. Park ima dobro
avtobusno povezavo z vsemi deli mesta prek sistema prog Ljubljanskega potniškega
prometa, saj na postajah ob parku ustavi kar 11 avtobusnih linij, ki prihajajo iz različnih
krakov mesta. Tako je dostop do parka omogočen vsem prebivalcem mesta v relativno
kratkem času peš, s kolesom, z avtobusom ali vlakom, saj se ob robu parka nahaja tudi
manjša ţelezniška postaja.
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Slika 52: Vstopi in povezave (Kart. podlaga: TTN …, 2011)

Legenda k sliki 52:
1. glej sliko 53
2. glej sliko 54

3. glej sliko 55
4. glej sliko 56

5. glej sliko 57
6. glej sliko 58

7. glej sliko 59
8. glej sliko 60

7. glej sliko 61
8. glej sliko 62
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Dostopi v športni del Parka Tivoli

8
6
Slika 53: Vhod v park, namenjen pešcem in kolesarjem s postajališča LPP ob Celovški
cesti v smeri Center
7
Slika 54: Semaforizirano kriţišče s Celovško cesto

8
6
8
6
7
7

Slika 55: Vhod v park s Celovške ceste – pogled 1
3 v park s Celovške ceste – pogled 2
Slika 56: Vhod

6

7

Slika 57: Vhod v park iz smeri mesto – pogled 1
Slika 58: Vhod v park iz smeri mesto – pogled 2
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Slika 59: Dostop v športni park iz osrednjega dela Parka Tivoli
Slika 60: Krak Juţne ţeleznice ob parku

Slika 61: Dostop v športni park iz osrednjega dela Parka Tivoli
Slika 62: Dostop v park iz smeri parkirišča pod pokritim kopališčem

Največ poti v park je speljanih iz območja krajinskega parka. Iz centra mesta pripeljeta v
park le dve sprehajalni poti skozi podhoda. Vhodi v park so slabo označeni, vzdrţevani in
nimajo vzpostavljene hierarhije.

6.4 RABA PROSTORA
Iz karte je dobro vidna delitev parka po dejavnosti, in sicer na dva dela: športne dejavnosti
so skoncentrirane na severnem delu, na juţnem delu pa se nahaja mirnejši del parka,
namenjen sprehodom, počitku in igri. Goličnikova je v raziskavi o obnašanju obiskovalcev
Tivolija ugotovila, da se športne in druge dejavnosti ne odvijajo le na njim namenjenih
prostorih, velikokrat so v rabi površine, ki nimajo strogo določenega programa, kot na
primer velike zelene površine travnika, imenovanega Pasja poljana (Goličnik, 2006)
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Slika 63: Raba prostora (Kart. podlaga: TTN …, 2011)

38

Berčič J. Preureditev območja športnega dela Parka Tivoli.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Tudi v bodoče je smiselno ohranjati in razvijati športne površine v enem delu parka. Dobro
je, da se zunanje športne površine, nahajajo v neposredni bliţini športnih objektov, to so
Hala Tivoli, kopališče Ilirija, centralno zimsko kopališče Tivoli.
6.5 ŠPORTNO REKREACIJSKE POVRŠINE
Športne površne so po prostoru razvrščene brez jasno razvidnega koncepta, so slabo
vzdrţevane in nekatere celo zanemarjene.
Smiselno se je vprašati ali so vse športno rekreacijske površine, ki so bile zgrajene pred leti
tudi danes priljubljene in v rabi. Tipičen primer športno rekreacijske površine, ki je
nenehno v rabi, so otroško igrišče, igrišče za mini golf in kotalkališče ob igrišču za mini
golf, medtem ko je kotalkališče pod Pasjo poljano le redko v rabi.
Športne površine in otroška igrišča

Slika 64: Zunanje košarkarsko igrišče
Slika 65: Igrišče za mali nogomet in inline hoke j

Slika 66: Balinišča
Slika 67: Teniški igrišči
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Slika 68: Riba – igralo na otroškem igrišču
Slika 69: Otroško igrišče ob igrišču za mini golf – pogled 1

Slika 70: Otroško igrišče ob igrišču za mini golf – pogled 2
Slika 71: Otroško igrišče pod Pasjo poljano

Slika 72: Kotalkališče pod Pasjo poljano
Slika 73: Kotalkališče ob igrišču za mini golf

Upoštevati kaţe tudi to, da so bila igrišča dodana in dograjena skozi čas s slabimi
planskimi in oblikovnimi smernicami.
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Slika 74: Obstoječe športno rekreacijske površine v parku (Kart. podlaga: TTN …, 2011)
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Legenda k sliki 74: Obstoječe športno rekreacijske površine v parku
1. dve teniški igrišči
2. večnamenska ploščad (drsališče, nogometno igrišče)
3. igrišče za mini golf
4. kotalkališče ob igrišču za mini golf
5. kompleks osmih teniških igrišč
6. košarkrsko igrišče
7. tri balinišča
8. igrišče za mali nogomet
9. odbojkarsko igrišče
10. opuščeno igrišče za tenis
11. kotalkališče pod Pasjo poljano
12. igrišče za odbojko in košarko
13. letno telovadišče Ilirija
14. gimnastična dvorana
15. kopališče Ilirija
16. centralno zimsko kopališče Tivoli in fitnes Sokol
17. zaklonišče
18. gostinski lokal – bar ob teniških igriščih
19. gostinski lokal – bar ob igrišču za mini golf
20. Muzej novejše zgodovine Slovenije – Cekinov grad
21. Hala Tivoli
22. hotel Bellevue

6.6 POTI V PARKU
Prve poti po tem območju so ljudje shodili sami. To so bile predvsem bliţnjice med
mestom in bliţnjim zaselkom Šiška. Poti, ki so vodile na Roţnik in Šišenski hrib, so bile
gozdne ceste za spravo lesa, ki so jih kasneje uredili v sprehajalne poti. Večje poti so
nastale kot povezava do gradu Tivoli (Jakopičevo sprehajališče) in Lattermannovi
drevoredi, katerih ostanki so vidni še danes. Poti, ki so jih ljudje shodili sami, so kasnejši
načrtovalci oziroma urejevalci parka upoštevali in so zdaj del prostorske strukture parka.
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Slika 75: Shema najbolj rabljenih poti z infrastrukturo (Kart. podlaga: TTN …, 2011)

Poti, klopi in luči so slabo vzdrţevane. Ob poteh je nameščenih premalo košev za odpadke.
V parku ni nameščenih smerokazov.
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6.7 DREVOREDI V PARKU
S črtami so označeni obstoječi drevoredi, ki niso bili v parku od samega začetka beleţenja
tega prostora v kartografske zapise. S črtkano črto so označeni ostanki Lattermannovih
drevoredov in ostanki drevoredov, vidni iz Franciscejskih in Joţefinskih katastrov. Iz karte
je moč razbrati, da jih je najbolj prizadela umestitev ţeleznice v prostor parka. Drugi
drevoredi so nastali postopoma skozi razvoj parka.

Slika 76: Drevoredi ob poteh v parku (Kart. podlaga: TTN …, 2011)
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Drevoredi so glavna dediščina parka, saj so v parku od samega začetka. So glavni gradniki
prostora, delujejo kot strukturni skelet, ki z odprtimi površinami tvori podobo Tivolija.
Strukturni skelet, ki ga tvorijo drevoredi, mora biti izhodišče za nadaljnji razvoj parka.
Drevoredi v parku so slabo vzdrţevani, potrebni so pomladitve. Na nekaterih mestih se
izgubijo v prostoru.
6.8 PROMET IN PARKIRIŠČA V OŢJEM OBMOČJU PARKA
Z avtom je vstop v park moţen na kriţišču Celovške ceste in Ruske ulice. Iz karte je
razvidno, da je veliko površin namenjenih parkiranju, še posebno okoli športne dvorane
Hala Tivoli, ki je dobesedno ukleščena med parkirne prostore. Parkirišča za zaposlene ob
pokritem bazenu pa ovirajo poglede kopalcev, ki namesto na travnik skozi veliko stekleno
steno bazena gledajo na parkirane avtomobile. Tudi parkirišče pred letnim kopališčem
Ilirija je slabo urejeno, parkirna mesta so slabo označena in parkirišče sega do same stavbe,
tako da imajo ljudje teţave z dostopom do objekta.
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Slika 77: Promet in parkirišča v parku (Kart. podlaga: TTN …, 2011)

Promet za kolesarje je urejen na obrobju parka in speljan mimo njega. Danes je kolesarski
promet v parku prepovedan. Z obiskom parka smo ugotovili, da se kljub prepovedi po
parku vozi veliko kolesarjev. Potrebno bi bilo poostriti nadzor ali urediti kolesarske poti
znotraj parka.
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6.9 VOZLIŠČA IN NAJPOGOSTEJE OBISKANE TOČKE V PARKU
Karta prikazuje gibanje ljudi po parku, hierarhijo privlačnih točk, najpomembnejše športne
točke in ovire v obravnavanem prostoru. Razvidno je, da so najprivlačnejše točke
pomaknjene globoko v park ob gozdni rob, iz njih pa se odpirajo pogledi na mesto in ostale
dele parka (Lynch, 1960).

Slika 78: Analiza vozlišč in najpogosteje obiskanih točk v parku
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6.10 PARK IN LJUDJE
Pomen narave za človeka in stik z njo se v mestu odrazi prav v javnih zelenih površinah.
Zahteve po vedno bolj neposrednem doţivljanju narave in interes ljudi za takšno stanje,
dejavni odnos ljudi do zelenih površin, se kaţejo skozi smeri oblikovanja prostora
(Simoneti, 1997).
Urejanje novih zelenih površin sodi med posege v prostor, ki so splošno potrebni in
priljubljeni, in pri katerih se ne pričakuje večjih zapletov v odnosih z javnostjo. Posegom v
obstoječe zelene površine pa javnost ni naklonjena. Ljudje si o prostoru ustvarijo svojo
podobo in kljubujejo vsaki spremembi v njem, ki je v nasprotju z njihovo predstavo.
Kot primer neuspešnega posega v Park Tivoli lahko navedemo postavitev avantgardno
zasnovanega spomenika, ki so ga nameravali postaviti v drugi polovici leta 2004.

Slika 79: Avantgardno zasnovan spomenik Srečku Kosovelu (AKKA, 2004)

Ob načrtovanju posegov v obstoječe zelene površine je potrebno upoštevati in prilagajati
dejavnosti uporabnikom. Njihove zahteve se spreminjajo glede na starost, fizično zmoţnost
in interes.
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7

OŢJE OBMOČJE OBDELAVE

Oţje območje obdelave oziroma območje prenove vključuje Bloudkov športni park, ki se
nahaja med Halo Tivoli in pokritim bazenom, vključno z Muzejem novejše zgodovine
Slovenije, parkiriščem ob ţeleznici in Pasjo poljano.

Slika 80: Območje obdelave (Kart. podlaga: TTN …, 2011)
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Legenda k sliki 80: Območje obdelave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

prenova hotela Bellevue
prenova Hale Tivoli
poglobitev ţeleznice
območje prenove letnega telovadišča in kopališča Ilirija
parkirišče ob ţeleznici
rob – meja parka
baročna os Cekinovega gradu
reprezentančni prostor pred Halo Tivoli

P1
Slika 81: Pasja poljana – P1

P2
Slika 82: Pasja poljana – P2

P3
Slika 83: Pasja poljana – P3
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Na območje obdelave bodo vplivali naslednji načrtovani projekti:
1.
2.
3.
4.

prenova hotela Bellevue
prenova Hale Tivoli
prenova kopališča Ilirija
poglobitev ţeleznice

Ne glede na to, kako se bodo iztekle posamezne dileme in razprave, vezane na posamezne
načrtovane projekte, se bodo z uresničitvijo teh projektov odprle nove povezave s centrom
mesta skozi park. Zopet bo mogoče vzpostaviti ţe včasih obstoječe, a danes prekinjene
povezave. Zaradi tega bo moţna sprememba hierarhije poti znotraj samega parka. Veliko
parkirišče ob ţelezniški progi ne bo več potrebno, saj je načrtovana izgradnja garaţne hiše
pod prenovljenim kopališčem Ilirija. Zaradi poglobitve ţeleznice se bo na nivo parka
dvignila Celovška cesta. To postavlja novo vprašanje ureditve roba parka, ki meji na
Celovško cesto, in kaj storiti s pridobljenim prostorom nad poglobljeno ţelezniško progo.
Med prenovljenim kopališčem Ilirija in športnim delom Parka Tivoli bo moţno preko
pridobljenega prostora, nastalega s poglobitvijo ţeleznice, vzpostaviti neposredno
povezavo. S prenovo hotela Bellevue bo park zopet pridobil hotelske kapacitete in
zanimivo turistično točko.
Za podrobnejšo seznanitev z aktualnim stanjem omenjenih projektov glej:
-

Bertoncelj M. Ljubljanski hotel Bellevue bo sameval še tri leta.

http://www.finance.si/253391/Ljubljanski-hotel-Bellevue-bo-sameval-%C5%A1etri-leta
-

Dešman M., Ostan A. Poglobitev v Ljubljani. Ljubljana, AB Magazine
http://www.ab-magazine.com/volumes/ab-173–174.pdf
Matejčič K. Projekt Ilirija kljub oviram naprej. Finance.si.

http://www.finance.si/36216/Projekt-Ilirija-kljub-oviram-naprej
-

Pahor P. Kopališče Ilirija mika ZIL in Konstruktorja. Dnevnik.si,

http://dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042319418
-

Pahor P. Prenova Ilirije bo bolj zadrţana. Ljubljana, Dnevnik.si.

-

Peter Lorenz ateliers. Ilirija sportscity.
http://www.peterlorenz.at/
Podlogar B., Lipičar M. Obvozna ţeleznica in preoblikovanje glavne ţelezniške postaje v
končno postajo. Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urejanje
prostora
http://www.ppmol.org/urbanizem5/mainpager.php?get=16
Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana. ODLOK o prostorskih ureditvenih
pogojih za območji urejanja ŠR1/2-1 Bellevue - del in ŠR1/2-2 Tivoli
http://www.ljubljana.si/Static/upload/file/MOL-SIS_pup-sr121-sr122-tivoli.pdf
Ţerak L. 2006. Poglobitev ţeleznice v Ljubljani. Ljubljana, AB Magazine

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/ljubljana/1042338847

-

-

-

http://www.ab-magazine.com/volumes/ab-173-174.pdf
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V tem območju se nahajajo tudi vsa športna igrišča v Parku Tivoli, od katerih jih je veliko
slabo vzdrţevanih, potrebnih obnove in razmisleka o tem, kako jih smiselno razporediti po
prostoru. S prenovo tega dela parka se pojavi moţnost ponovne vzpostavitve izgubljene
baročne osi Cekinovega gradu, ki je dobro vidna na Franciscejskem in Reambulančnem
katastru, danes pa ga zasedata parkirišče in igrišče za mini golf. Ob načrtovani prenovi
Hale Tivoli je smiselno razmisliti tudi o reprezentančnem prostoru pred samim objektom,
vstopom v ta prostor in dostopom do samega objekta. Danes je ta prostor zaseden s
parkiriščem, teniškima igriščema ter večnamensko ploščadjo, na kateri pozimi postavijo
zunanje drsališče, poleti pa na njej občasno gostuje zabaviščni park.
Pasja poljana je največja odprta zelena površina v parku Tivoli. Hkrati je tudi najbolj
rabljen in priljubljen prostor v celotnem parku in kot takega ga je potrebno tudi ohraniti.
Deluje kot nekakšen vmesnik med ostalim parkom na eni in športnim delom parka na drugi
strani. Z nje se odpirajo eni izmed lepših pogledov na park in na center mesta.
7.1 PRENOVA HALE TIVOLI
Zavod za šport Ljubljana, upravljalec objekta, v bliţnji prihodnosti načrtuje obnovo
celotne Hale Tivoli, ki je zadnjo večjo prenovo doţivela leta 2000, ko je bila prenovljena
velika dvorana. Več kot 40 let stara, ţe zastarela vzhodna fasada je nujno potrebna obnove,
hkrati načrtujejo zamenjavo oken z ţaluzijami in kovinskih delov pod okni. Poleg fasade
nameravajo obnoviti tudi hladilnico in toplotno postajo. Tako bo laţje pridelati bolj
kakovosten led in posledično bo laţje tudi vzdrţevanje ledene ploskve. V sklopu celovite
prenove je predvidena tudi širitev juţne tribune, s čimer bi pridobili dodatnih 1000 sedeţev
(Brkić, 2011).
7.2 STRUKTURA UREDITVE ŠPORTNEGA DELA PARKA
Prostor ţe ima členitev, ki jo določajo predvsem poti. Mreţa stranskih poti prostor deli na
pasove. Stranske poti se veţejo na dve glavni poti, ki tvorita hrbtenico, in sta hkrati glavni
povezavi Šiške s centrom mesta skozi park. To hrbtenico je potrebno poudariti s hierarhijo
poti, parkovno opremo in drevoredi (slika 84). Pasovom, ki jih tvorijo poti, je potrebno
poenotiti program in jih razdeliti na tri tipe: programsko polni pas, pas brez določenega
programa in pas, ki predstavlja prehodno območje. Med seboj se pasovi menjajo od severa
proti jugu (slika 85) parka v smiselnem zaporedju polno, prazno (slika 86) vse do prehoda
v ostali Park Tivoli. Znotraj pasov se pojavlja različna struktura prostora okoli športnih
igrišč. Vsak prostor je zasnovan na svoj način in s tem zrcali celotno podobo Tivolija, ki je
bil sestavljen kot mozaik, dograjen in dopolnjen skozi vse cikle svojega obstoja.
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Slika 84: Predvidene poti

53

Berčič J. Preureditev območja športnega dela Parka Tivoli.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

Slika 85: Razporeditev območij
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Slika 86: Shema polno prazno
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8

PREDLOG UREDITVE ŠPORTNEGA DELA PARKA TIVOLI

Pri prenovi sem se najprej oprl na obstoječe drevorede, ki so dediščina in struktura, ki še
vedno spremlja aktualen potek poti v parku. Iz analiz sem razbral, da se Park Tivoli v
osnovi deli na severni športni in juţni mirnejši del parka kar sem tudi upošteval pri zasnovi
prenove športnega dela Parka Tivoli. Oprl sem se na obstoječo strukturo prostora, ki
nakazuje na zametke delitve parka na pasove. Pasovi izhajajo iz dediščine ljudskega parka,
ki oblikovno temelji na krajinskem slogu. Pasove sem izčisti in jim poenotil program, ter
jih vsebinsko in strukturno ločil med seboj. Vzpostavil sem jasneje berljiv prostor, ter
obnovil nekdaj obstoječo baročno os Cekinovega gradu, ki je izgubljena dediščina.
Program v tem delu parka sem dopolnil in posodobil (nova športna igrišča, lokali, prostori
za piknik, … ).
8.1 UREDITVE RAZPOREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN
Športne površine bomo postavili v povezan sistem, znotraj katerega ima vsak del drugačno
strukturo, tako kot sam Park Tivoli, čigar deli so bili dograjeni in prenovljeni skozi čas v
različnih slogih. Smiselno je obdrţati najbolj priljubljene površine in tiste, ki so ţe danes
vpete v logičen sistem parka (slika 87).
8.2 UREDITEV PROMETA
Glavna parkirišča v parku so predvidena v podzemnih garaţah pred športno dvorano in pod
prenovljenim kopališčem Ilirija. Po tem načrtu bi bilo veliko območje vrnjeno parku,
sprostil bi se prostor pred objekti in s tem bi se odprl nemoteni pogled v sam park (pogled
iz pokritega bazena). Po parku je načrtovan promet v omejenem obsegu in to samo za
dostavo in zaposlene v točno določenih terminih dneva.
Ob glavni povezavi Šiška–center mesta je načrtovana kolesarska pot, s kolesom bo mogoč
dostop tudi do vseh glavnih objektov v parku. Na posameznih točkah v parku bodo
nameščena parkirišča za kolesa. Ob avtobusni postaji na Celovški cesti pa je predvidena
izposojevalnica koles BicikeLj (slika 88).

8.3 PREDLOG RAZPOREDITVE SPREHAJALNIH POTI
Graditi je potrebno na ţe obstoječi mreţi poti, ki opravljajo svojo funkcijo dobro in jih
ljudje poznajo. Glavni vpliv na spremembo pa bo imela poglobitev ţelezniške proge.
Poleg danes obstoječe glavne poti, ki seka park in pelje preko stavbe pokritega bazena, se
ponovno vzpostavi vzporedna povezava Šiška–center mesta ter povezava kriţišča
Celovške in Tivolske ceste z gradom Tivoli. Sprehajalno pot bi z roba parka premaknili v
sam park in tako ločili sprehajalce od prometne Celovške ceste. Te štiri glavne poti bi bilo
potrebno opremiti s klopmi in lučmi, ki omogočajo laţji in varnejši sprehod starejšim
občanom skozi park tudi v večernih urah (slika 89).
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Slika 87: Predlog ureditve športno rekreacijskih površin v parku
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Legenda k sliki 87: Predlog ureditve športno rekreacijskih površin v parku
1. večnamenska športna ploščad
2. 5 igrišč za street ball
3. ploščad pred Halo Tivoli, namenjena kotalkanju, rolanju in rolkanju
4. igrišče za mini golf 18 lukenj
5. 8 igrišč za tenis
6. 3 igrišča za odbojko
7. otroško igrišče
8. 2 igrišči za košarko
9. igrišče za mali nogomet
10. prenovljeno kopališče Ilirija
11. gostinski lokal – bar
12. centralno zimsko kopališče Tivoli
13. gostinski lokal – bar pri teniških igriščih
14. prostori za piknik
15. gostinski lokal – bar ob prostorih za piknik
16. Cekinov grad
17. gostinski lokal – bar na večnamenski ploščadi pred Halo Tivoli
18. Hala Tivoli
19. hotel Bellevue
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Slika 88: Predlog ureditve prometa v športnem parku
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Slika 89: Predlog ureditve sprehajalnih poti v športnem parku

60

Berčič J. Preureditev območja športnega dela Parka Tivoli.
Dipl. delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za krajinsko arhitekturo, 2011

8.4 RAZPOREDITEV OTOKOV S KLOPMI
V parku so predvidena tri območja opremljena s klopmi. Ta se delijo glede na vrsto
uporabnikov parka Tivoli in se med seboj tudi oblikovno razlikujejo. Območja ob glavnih
poteh so namenjena sprehajalcem in ljudem, ki v parku neaktivno preţivljajo prosti čas.
Površine pred gostinskimi lokali so namenjene predvsem gostom lokalov, medtem ko so
območja klopi ob športnih igriščih namenjena uporabnikom, ki v parku aktivno preţivljajo
čas.

Slika 90: Predlog ureditve otokov s klopmi v športnem parku
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8.5

PREDLOGI UREDITVE PO PASOVIH

Predlog ureditve pasu pred Halo Tivoli

Slika 91: Obstoječe stanje prostora pred Halo Tivoli (Kart. podlaga Google Earth,2011)

Slika 92: Predlog ureditve prostora pred Halo Tivoli
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Parkirišča so prestavljena v podzemno garaţno hišo. Do Hale Tivoli vodi le cesta za
dostavo, ki je hkrati tudi dovozna pot za goste hotela Bellevue. Ploščad pred Halo Tivoli
je v enakem nivoju kot dovoz v garaţno hišo in dostavna cesta, ki imata zakoličeno traso
po prostoru. Pred Halo Tivoli se tako kot prej nahaja večnamenska ploščad, na kateri so
poleti zarisana igrišča za street ball in nogomet, pozimi pa se lahko na njej pripravi
drsališče. V levem spodnjem kotu ploščadi se nahaja lokal, ki ga ohranjamo iz sedanje
ureditve. Prostor je odprt in prehoden in je zamišljen kot zbirno mesto pred in po dogodkih
v Hali Tivoli. V ta namen je prostor opremljen z vso potrebno parkovno opremo – lučmi
in klopmi. Za obiskovalce, ki vstopajo v park iz smeri Šiška, je to glavna vstopna točka.
Prostor se obiskovalcem odpira kot pahljača in jim ponuja več moţnih poti v park.

Predlog ureditve pasu pod Cekinovim gradom

Slika 93: Obstoječe stanje prostora pod Cekinovim gradom (Kart. podlaga Google Earth,
2011)

Slika 94: Predlog ureditve pasu pod Cekinovim gradom
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Glavni namen predlagane rešitve je baročnemu dvorcu povrniti njegovo reprezentančno os.
Potrebno bi bilo prestaviti igrišče za mini golf in poseči v obstoječi prostor za parkiranje. S
predlagano rešitvijo bi se spremenil tudi glavni dostop do Hale Tivoli, saj je sedaj dostop
namenjen le pešcem. Vse poti so zasnovane pravokotno na glavno pešpot, ki vodi skozi
park. S tem postane prostor za obiskovalce lepše strukturiran in bolj logičen.
Predlog ureditve športnega pasu

Slika 95: Obstoječe stanje športnega pasu (Kart. podlaga Google Earth, 2011)

mini golf

Slika 96: Predlog ureditve športnega pasu

To je območje, v katerem se nahaja večina športnih površin v parku. Ob vznoţje Roţnika,
pod drevesne krošnje, je umeščeno igrišče za mini golf. Igrišče za mini golf sicer zajema
veliko površino, vendar se zaradi narave igre ta površina v oblikovalskem smislu lahko
prilagaja tudi razgibanemu terenu. Ohranjena so teniška igrišča ter otroško igrišče, v
vmesni prostor pa so namesto kotalkališča umeščena igrišča za odbojko. Dejavnosti, kot
so kotalkanje, rolanje in rolkanje, so preseljene na ploščad pred Halo Tivoli. Na prostoru,
kjer se po obstoječem stanju začenja parkirišče, pa sta predvidena košarkarsko in
nogometno igrišče.
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Predlog ureditve območja Pasje poljane

Slika 97: Obstoječe območje Pasje poljane (Kart. podlaga Google Earth, 2011)

Slika 98: Predlog ureditve območja Pasje poljane
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Območje Pasje poljane imenujemo pas, v katerem prehajamo iz športnega parka v preostali
del parka. Na mestu starega zaklonišča, ob vznoţju Roţnika, je predviden lokal, ki bo
namenjen sprehajalcem. Urejeni prostori za piknik so umeščeni na prostor, kjer je bilo prej
nogometno igrišče in balinišče. Nogometno igrišče je prestavljeno v športni pas, balinišče
pa je predvideno na njegovem prvotnem mestu ob hotelu Bellevue. Prostori za piknik so
preseljeni z območja med ţelezniško progo in kopališčem Ilirija. Travnik Pasja poljana je
potrebno ohraniti zaradi kvalitete, ki jo nudi (pogledi, največja zelena ploskev v parku).
Predvidena je širitev travnate ploskve vse do Celovške ceste in kopališča Ilirija na prostor
današnjih parkirišč in ţelezniške proge. Z odstranitvijo parkirišča za bazenom in
kotalkališča pridobimo na kvaliteti pogleda iz pokritega bazena v park. Na karti je dobro
viden tudi obnovljeni Lattermannov drevored ob ponovno vzpostavljenih poteh do mesta.
Zaradi predlaganih sprememb bi prostor postal preglednejši, smiselno strukturiran in bolj
povezan. Hala Tivoli bi ponovno pridobila svoj reprezentančni prostor. Cekinovemu gradu
bi se povrnila baročna os. Rešil bi se problem kolesarskega prometa in parkirišč. Zgradile
bi se številne nove športne površine, ohranile pa bi se tiste, ki so ţe sedaj dobro vpete v
prostor. Uredili bi se vstopi v park in povezava s centrom mesta.
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9

RAZPRAVA

Tivoli je nastajal in se vzporedno razvijal z razvojem mesta Ljubljana. Skozi čas so ga
dopolnjevali in mu bogatili vsebino, kakor so narekovale zahteve mestnega prebivalstva.
Zadnji večji posegi v parku so bile prav gradnje športnih objektov, vendar so tudi te gradili
postopoma. Prav zaradi tega ima celoten park mozaični videz, ki zaradi svoje razpršenosti
deluje nepovezano. Največji poseg v parku je bila postavitev ţeleznice Dunaj–Trst, ki je
presekala takratni park in mnoge glavne poti, ki so park povezovale z mestnim jedrom.
Obstoječe stanje športnega parka je slabo iz več razlogov. Skoraj polovico ga pokrivajo
parkirna mesta, slabo vzdrţevane so nekatere športne površine, ki jih vsebinsko ne
posodabljajo. Večino drevoredov v tem delu parka bi bilo potrebno obnoviti. Hala Tivoli
nima svojega reprezentančnega prostora. Vsi vhodi v športni park s Celovške ceste te
pripeljejo na parkirišče in šele od tam v park.
Načrtovanje in eventualne uresničitve predlaganih projektov v in ob parku so, poleg zgoraj
naštetih ugotovitev o stanju parka, še en utemeljen razlog več za prenovo parkovnega
prostora, ki bi Park Tivoli v tem delu povezala v smiselno celoto ter mu posodobila
program. Športni park je vpet med ţelezniško progo in kopališče Ilirijo na jugu ter
Bellevue na severu, v sredini pa stoji Hala Tivoli. Vsi omenjeni objekti so predvideni za
prenovo. To priloţnost je smiselno izkoristiti za ustrezno posodobitev in preoblikovanje
prostora med njimi. Ob predvideni poglobitvi ţeleznice se ponudi moţnost ponovne
vzpostavitve povezave Šiška–mesto po poti pod Lattermannovimi drevoredi. S predvideno
garaţno hišo pod kopališčem Ilirija in moţnostjo gradnje druge garaţne hiše ob Hali Tivoli
je moţno park popolnoma razbremeniti prometa in parkirišč. Posodobiti je moţno ali
smiselno tudi sistem poti in kolesarski promet v parku.
Z opravljenimi analizami in pregledom obstoječega stanja sem prišel do smernic za
preureditev in prenovo tega prostora. Skozi prostor potekata dve glavni poti, na kateri se
veţejo stranske in med seboj tvorijo pasove, ki se med seboj razlikujejo po programu. Ti
pasovi se nizajo skozi prostor ob glavnih poteh, dokler se ne preidejo v park.
Potrebno je poudariti, da je ta prenova parka smiselna le v primeru izvedbe vsaj nekaterih
drugih predvidenih projektov v tem delu parka (poglobitev ţeleznice, prenova kopališča
Ilirije, prenova Hale Tivoli ...), saj nekatere ključne odločitve (prenova prometne ureditve
v parku, vzpostavitev povezav s centrom mesta, povrnitev baročne osi Cekinovemu gradu,
vnos novih športnih vsebin, …) temeljijo prav na predpostavki, da bo do izvedbe
načrtovanih prenov prišlo. Ne glede na to, da je predlog prenove športnega dela Parka
Tivoli utemeljen z več vidikov, pa uspešnosti predlagane prenove ne moremo preveriti. Ne
glede nato, kako dobro utemeljene so prostorske in programske odločitve, ki jih predlagana
prenova prinaša, bi se prenova športnega Parka Tivoli izkazala za uspešno le v primeru, če
bi ljudje prostor uporabljali z namenom za katerega je bil urejen in ga s tem sprejeli za
svojega.
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10 POVZETEK
Tivoli je največji ljubljanski park, ki zaradi posebnosti urbanističnega razvoja Ljubljane
povezuje središče mesta z zelenim zaledjem krajinskega parka.
Ko obravnavamo današnje stanje parka, ne moremo mimo dejstva, da je njegov
zgodovinski razvoj neposredno povezan z rastjo mesta. Ljubljanski Park Tivoli je pri
svojem razvoju sledil vzoru drugih evropskih parkov in se razvijal v slogu ljudskega parka
– Volkspark. V park so vnašali vedno več programov, ki so sovpadali z rastjo mesta in
meščanstva (kultura, šport, prosti čas). V parku so organizirali sejme, zabavišča in
paviljone z glasbo. Umestitev športnih objektov v park je logično nadaljevanje razumevanj
vloge parka. Neke vrste uvod vstavljanja športnih vsebin v park je bila postavitev
kolesarskega dirkališča leta 1897 na mesto današnjega letnega telovadišča. Prvi športni
objekt v parku, ki je ohranjeno do danes, pa je bilo kopališče Ilirija, zgrajeno leta 1928 po
načrtih Stanka Bloudka. Za tem so sledili drugi športni objekti letno telovadišče Ilirija,
Hala Tivoli in pa centralno zimsko kopališče Tivoli.
Po prostorski strukturi in programu se Park Tivoli deli na tri dele: Severni del parka
(Bloudkov športni park), osrednji del parka, ki vsebuje Jakopičevo sprehajališče in
parkovne ureditve ter juţno območje parka na katerem se nahaja otroško igrišče, ribnik,
čolnarna in vrtnarija. Pri prenovi sem se osredotočil na Severni – športni del Parka Tivoli.
Stanje športnega dela parka Tivoli je sledeče: urejenih parkovnih površin v športnem delu
parka skorajda ni, veliko prostora zavzemajo parkirišča. Cekinov grad je izgubil svojo
baročno os. Drevoredi, ki so dediščina, v parku niso oziroma so slabo vzdrţevani.
Sprehajalne poti v športnem delu parka niso primerno osvetljene in nimajo zadovoljive
parkovne opreme. Potrebno je izboljšati strukturo z vidika oblikovanja parka. V njem so si
skozi čas sledile in kopičile športne vsebine do te mere, da so začele najedati dediščino
parka in izničevati same sebe.
Za prenovo športnega dela Parka Tivoli se nam ponuja priloţnost, zaradi predvidenih
sprememb v in ob parku. Prenova letnega kopališča Ilirija, hotela Bellevue, Hale Tivoli in
poglobitev ţeleznice Dunaj – Trst, ki poteka skozi park. Z uresničitvijo teh projektov se
bodo odprle nove povezave s centrom mesta skozi park in nam omogočile, da s prenovo
športnega dela Parka Tivoli le-tega poveţemo v smiselno celoto, ki bo ostala del
obstoječega parka, a bo vseeno imela svoj značaj.
Predlagana prenova upošteva in ohranja ţe obstoječe gradnike prostora, naredila bi prostor
bolj pregleden, logičen in povezan. Hala Tivoli bi ponovno pridobila svoj reprezentančni
prostor. Cekinovemu gradu bi se povrnila baročna os. Rešil bi se problem kolesarskega
prometa in parkirišč. Zgradile bi se številne nove športne površine, ohranile pa bi se tiste,
ki so ţe sedaj dobro vpete v prostor. Uredili bi se vstopi v park in povezava s centrom
mesta.
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