
pivovarna 
mesto kot tretja narava

seminar žnidaršič

Območje pivovarne Union v Ljubljani je nekoč ležalo sredi travnikov 
Spodnje Šiške, umaknjeno od mestnega jedra. Danes je za ljubljanske 
razmere obsežen kare že del mestnega središča, obkrožen z 
infrastrukturo, ki preprečuje širitev pivovarne in odpira vprašanje 
strateškega in prostorskega potenciala v prihodnosti. Selitev serijske 
proizvodnje piva na novo lokacijo bo omogočila razvoj novega 
odprtega, javnega, bivalnega, izobraževalnega, kulturnega kareja, ki 
preko železniške proge sega v središče Ljubljane. Lokacija in velikost 
območja omogočata razmislek o pristopih k urbani prenovi 
industrijske dediščine različnih obdobij kot modelu razvoja in prenove 
mesta, ki po principu 'third nature' (tretje narave) izboljšuje okoljska in 
s tem bivalna razmerja v mestu. Kako lahko mesta postanejo del 
rešitve vprašanj podnebnih sprememb in ne še naprej del 
problema? Ali lahko mesto gradimo oz. prenavljamo kot urbani 
ekosistem, v katerem so vodilni principi sonaravnosti, 
biodiverzitete in sobivanja? Na seminarju se bomo ukvarjali z 
industrijsko dediščino, ki postane del javnega prostora - kako 
skozi urbano regeneracijo razviti predloge za vzpostavitev 
sodobnih urbanih prostorov, ki je usmerjenih v bivanje in učenje 
iz narave? V prihodnjem študijskem letu bomo skušali na 
vprašanja javnega prostora, prenove, bivanja, dela in migracij v 
mestu odgovarjati skozi razmisleke o urbanih ekosistemih, v 
katerih grajeno in naravno ne pomenita nasprotij, temveč pogoj 
za obstoj enega in drugega. 

Delo bo potekalo na skupni seminarski temi s seminarjem Zorec in 
seminarjem Filipič, v sodelovanju z oddelkom za krajinsko arhitekturo 
na Biotehniški fakulteti in v sodelovanju z vabljenimi predavatelji in 
kritiki iz različnih področij.

V okviru seminarja se bomo opravili na jesensko ekskurzijo v Benetke 
in spomladansko ekskurzijo na Finsko, na seminarskih večerih se 
bomo pogovarjali o temah, ki se odpirajo na projektih in o 
arhitekturah, ki jih bomo obiskali v okviru ekskurzij. Pripravili bomo 
tudi dve delavnici in se odpravili na obiske gradbišč po Sloveniji. 

Vabljeni na razgovore za seminarsko ekipo, ki bodo v ponedeljek, 
5. 9. 2022 ob 9:00 na seminarju Žnidaršič. Na razgovor prinesite 
dva do tri najljubše projekte iz preteklih študijskih let in 
pripravite kakšno vprašanje tudi za nas. 


