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Boris Leskovec, Andrej Mahovič
Pripravil: Andrej Mahovič

AR

Mentorja:

Krajinsko urbanistična in arhitekturna delavnica Park
Škocjanske Jame 2007 /
Urban landscape and architectural workshop Škocjan Caves
2007
Organizacija
UL Fakulteta za arhitekturo, Javni zavod park Škocjanske jame.
Kraj, datum
Park Škocjanske jame; 29. 3. 2007 - 31. 3. 2007; trajanje: 3 dni.
Termini predstavitev
Razstava študentskih del delavnice "Park Škocjanske jame
2007", december 2007, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana;
Razstava študentskih del delavnice "Park Škocjanske jame
2007", marec 2008, Turistično informacijski center Škocjan,
Škocjan.
Udeleženci
Mentorji (UL FA): izr. prof. dr. Boris Leskovec, asist. Andrej
Mahovič, teh.sod. Uroš Pičulin; študenti: Urška Vratarič,
Jasmina Biberovič, Metoda Hiršelj, Ines Spreicer, Peter Kiralj,
Eva Hlebš, Darjan Bunta, Jon Šinkovec, Nina Hukič, Urška
Delopst, Helena Groznikar, Nejc Bernik, Ana Ropret, Ana
Destovnik; javnost: Albin Debevec, Črtomir Pečar (Javni
zavod park Škocjanske jame).

UNESCA. Omenjenemu stališču v prid je tudi okoliščina, da so
sredstva, ki jih za vzdrževanje, obratovanje in razvoj namenja
država preskromna in neustrezna, glede na izjemen pomen in
status območja v ožjem in širšem prostoru. Teoretsko zasnovana
uvodna predavanja so doživela v nadaljevanju povsem praktično
aplikacijo na konkretnih prostorskih in oblikovnih problemih.
Pri razreševanju le teh so zavzeto in profesionalno sodelovali
delavci uprave parka Škocjanske jame kakor tudi lokalno
prebivalstvo.
Teme delavnice so bile zelo raznolike, ter jih je možno opredeliti
na naslednje smiselno zaokrožene prostorske in oblikovne
probleme:
prenova in ureditev območja informacijskega centra v Matavunu;
prenova in ureditev objekta Matavun št. 8 v promocijsko
kongresni center; redesign elementov urbane opreme na učni
poti Škocjan.
V uvodnem terenskem delu delavnice so bili opravljeni posnetki
terena in objektov, opredeljeni temeljni problemi, smotri in cilji
vsakega izmed omenjenih problemov ter opredeljene temeljne
teze v obliki arhitekturne karikature. V nadaljevanju v seminarju
so študenti skupaj z mentorji izdelali urbanistično krajinske in
idejne arhitekturne zasnove, ter njihovo grafično in računalniško
predstavitev, v večini primerov tudi makete.

Sredstva, pokrovitelji
UL Fakulteta za arhitekturo, Javni zavod park Škocjanske jame.
Gradivo
modularni sistem montažne sprehajalne poti
• Leskovec, Boris (ur.), Mahovič, Andrej (ur.). [Predstavitev
del študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani].
Škocjan: Javni zavod Park Škocjanske jame, 2008;
• Leskovec, Boris, Mahovič, Andrej. Razstava študentskih
del delavnice Park Škocjanske jame 2007: Fakulteta za
arhitekturo v Ljubljani, marec 2008. Ljubljana, 2008;
• Leskovec, Boris, Mahovič, Andrej. Park Škocjanske jame
2007: Turistično informacijski center Škocjan. Škocjan,
2008.
24 } stran

Tema delavnice
Temeljni namen in smoter študentske delavnice Park Škocjanske
jame 2007 je bil študente seminarja Fakultete za arhitekturo
v Ljubljani spoznati in soočiti z nekaterimi konkretnimi
prostorskimi in oblikovnimi problemi nadaljnjega trajnostnega
KIRALJ
} Peter
OPREMA JAME, ureditev
sprehajalne
poti
razvoja Parka Škocjanske
jame.
Izhodiščna
teza delavnice
je bila, da je kljub temu, da so bili v desetih letih doseženi
v jami. Obstoječe
poti so že
Naloga delavnice
je bila rešitevpri
komunikacij
znotraj jame
oblikovanje mostov
pomembni
rezultati
varstvu
inin razvoju
Parka
Škocjanske
zelo dotrajane, k čemu je pripomogla tudi reka, ki občasno poplavi in uničuje opremo jame. Rešitev je zasnovana
jame,
dazanimiv
sesprehod
nekateri
prostorski
problemi
študijsko
skozi jamo, kadar
se pogled ob sprehodu
izmenično odpira
in zapira.
na tezipotrebno
, da je v jami najbolj
Zato sem stezo zasnoval ob zaprtih, konkavnih delih stene. Ker se taka območja pojavljajo izmenično na obeh
obdelajo
inso ponudijo
arhitekturne
in prostorske
rešitve.
straneh jame
mostovi postavljenirazlične
tako, da ob izteku
zaprtega dela stene preidejo
na drugo stran jame,
kjer se
ponovno začne sprehod ob zaprtem delu stene. S tem dosežemo način sprehoda skozi jamo, ob katerem je pogled
Omenjeno
jezaprto-odprto.
še toliko bolj pomembno, ker so Škocjanske
ritmiziran v ciklu
jame edini objekt naravne in kulturne dediščine v Republiki
Sloveniji, ki je od leta 1986 vpisan v seznam svetovne dediščine

aksonometrični prikaz sestavljanja steze

1. kovinska mreža
2. ograja
3. H profil
4. kovinska natezna palica
5. nosilec mreže
6. kovinski tlačni nosilec

1.

element steze 60 stopninjski

5.

2.

3.
4.

Mohorčičeva jama
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6.

element steze širine 160 cm

Slika 1: Modularni sistem montažne sprehajalne poti [Peter Kiralj].
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Vzdolžni prerez

9.
prečni prerez razgledne ploščadi

BUNTA
} Darjan
SPREHAJALNE POTI, razgledna ploščad in vhoda v jamo
Park Škocjanske jame

Razgledišče na učni poti. Razgledišče stoji ob učni poti in predstavlja najpomembnejšo veduto tega parka.
Veduta vpliva na potek poti, ki s pomočjo konstrukcije zavije s previsa, se rahlo spusti tako, da ima tudi strjena
kolona možnost pogleda na park, se nato obrne, dvigne in nadaljuje tam, kjer bi se morala nadaljevati.
Konstrukcija so jekleni nosilci podprti z jeklenim paličjem, ki se zaključujejo na betonskem podstavku. Pohodna
površina je lesena, ograja steklena z jekleno konstrukcijo in lesenim ročajem.
Vhod pred jamo. Objekt predstavlja zadnjo točko pred vstopom v jamski kraški sistem. Zasnovan je kot
avditorialna vstopna dvorana s stranskimi prostori. Prostore oblikuje dogajanje, ki se odvija v objektu. Med tem
ko lahko ena skupina v miru že posluša vodiča in se pripravlja na vstop, lahko ostale skupine pridobivajo
informacije na panojih v prostorih ob dvorani, uživajo v pogledu na naravne lepote vrtače v kateri se vhod nahaja
ali pa se osvežijo. Stene so betonske medtem ko je konstrukcija strehe jeklena in prevlečena s pločevino. Streha
nudi obiskovalcem zaščito pred dežjem, vetrom in soncem.

stran
pogled na razgledno ploščad
iz juga

prečni prerez razgledne ploščadi

A

I, razgledna ploščad in vhoda v jamo
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Slika 2: Razgledna ploščad [Darjan Bunta].
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2. hall
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severo_zahodna fasada

4.

BIBEROVIČ
} Jasmina
UNESCO CENTER, adaptacija objekta

18 } stran

1. hodik
2. apartma
3. sanitarije
4. hodnik
5. pisarna
6. pisarna
7. apartma
8. balkon

Matavun 8
7.

N

aloga delavnice je bila prenova kraške vile v kateri naj bo Unescov center. Zasnova prenove je odstranitev
zahodne in južne fasade ter njuna nadomestitev na sodoben način. Ostali dve fasadi ostaneta enaki.severo_zahodna
Zahodnafasada
glavna fasada se pomakne naprej in daje od daleč vtis enake stavbe kot pred prenovo. Namesto odmaknjene
fasade so lesene lamele. Tu je tudi glavni vhod s steklenim nadstreškom na katerem je vtisnjen motiv vinske trte.
Med obema fasadama se ustvari polzaprt prostor (z balkonom in stopnicami) za manjše uprizoritve iger ali
diaprojekcije. Južna fasada, ki gleda na vrt je popolnoma odstranjena in nadomeščena z lesenimi lamelami.
Kubus nameščen na del zahodne in južneUNESCO
strani stavbeCENTER,
je kot odsevadaptacija
te odstranjene
južne fasade, zavite v ta
objekta
»nataknjen« lik. V njem sta dva apartmaja. Dostop na vrt je iz kleti ali iz z zidci obdane južne strani vrta, kjer je
Matavun 8
tudi pot v jamo. Z vrta se nad breznom konzolno razteza razgledišče. Ta se hidravlično dviga in spušča nad
brezno, kot se slap preko pečine zlije v dolino.Obstoječi vodnjak je nameščen v osi poti, ki vodi iz kleti v park z
murvami. Podzemna parkirna hiša z dvigalom je dostopna z glavne ceste.

} Jasmina BIBEROVIČ

Naloga delavnice je bila prenova kraške vile v kateri naj bo Unescov center. Zasnova prenove je odstranitev

Slika 3: UNESCO center [Jasmina Biberovič].
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