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Študija prestrukturiranja severnega dela Ljubljane
je več kot zgolj pedagoški projekt
prof. Janez Koželj
Urbanistična študija docentke Tatjane Capuder Vidmar povezuje morfološko, strukturno in zaznavno
metodo. Ta metoda temelji na analizi fizičnih struktur prostora, s katero se odkrivajo zakonitosti razvoja
mesta in njegovi potenciali. Različni vzorci zazidave, geometrijska zgradba prostora in prvine, ki strukturirajo podobo mesta, sestavljajo spoznavno gradivo. Iz tega gradiva je mogoče razbrati oblike prostorskega
reda, ki nakazujejo možne preobrazbe prostora. V procesu odčitavanja zakonitosti prostora se izoblikujejo
tako stvarne kot mentalne podobe prostora in se med seboj prepletajo. Mentorica svoje študente vpeljuje
v raziskovanje mrež in sledi, ki so v prostoru razvidne, kot tudi tistih, ki so še prikrite in v prostoru zgolj
nakazane. Te mreže obravnavajo študenti na ustvarjalen način in jih uporabljajo kot fizično in hkrati miselno ogrodje, ki jim pomaga razviti vodilno zamisel o urejanju sorazmerno velikega in raznolikega območja
severnega dele Ljubljane. Njihov namen je prostorske mreže utrditi in jih med seboj povezati, da razvijejo
svojo obliko in spletejo določen prostorski vzorec. Zato jih posebej zanimajo ločine, vrzeli v prostorskih
mrežah, nedokončane smeri razvoja, kot tudi nepravilnosti, prekinitve in odstopanja od urejenega vzorca.
Na novo povezane mreže in izpeljane poteze naj bi pokazale, kje so težišča zazidave, in na kakšen način
bi se jih dalo zgostiti. Vzporedno z odkrivanjem možnosti izoblikovanja bolj povezanih vzorcev zazidave
se iz branja prostora pokažejo nastavki za zaokrožanje odprtih prostorov in smeri, v katerih bi se jih dalo
povezati v omrežje mestne krajine. Krajinska mreža, ki jo sestavlja mozaik malih krajin, je tako sovisna z
omrežjem cest in grajenih struktur, četudi ima drugačne zakonitosti in je drugače izoblikovana.
V študiji zaznavajo študenti krajinske arhitekture prostor na način, ki vzbuja različna videnja možnih sprememb, katere bi bodisi ustvarile, bodisi samo utrdile določen prostorski red. To je poseben način raziskovanja prostora, ki budi domišljijo in razvija sposobnost sinteze.
Mentorica študije je vodila študente skozi različna branja in upodabljanja prostorskih struktur na dejaven
način. Ta zasleduje možne preobrazbe obstoječega prostora iz neurejenih v bolj urejene oblike urejenosti.
Mesto in kraj je mentorica predstavila študentom kot živo stvarnost, ki naj bo izhodišče načrtovanja in jo
je treba v kar največji meri spoštovati. Poglavitno sporočilo prikazane metode načrtovanja je, da je vsak
prostor potrebno najprej temeljito spoznati, nato proučiti, kakšne so njegove možnosti, in katere so njegove omejitve. Takšen pristop naj bo temelj odgovornega gledanja na prostor, kot tudi izhodišče za odgovorno ravnanje s prostorom. Študija je jasno pokazala, kako se v prostoru uveljavljajo oblike, ki so prostorom
tuje, vsiljene, ki razkrajajo obstoječe vzorce mestnih tkiv in preprečujejo njihovo izoblikovanje. Njen glavni
namen je bil prepričati študente, da lahko le stvarni pristop k stvarnosti obvaruje prihodnje načrtovalce
prostora pred vedno mamljivo skušnjavo, vsiliti prostoru svojo, vnaprej izdelano predstavo, nek idealen
model, ki se mu mora prostor podrediti. Nasproti temu študija dokazuje, da je dejansko stvarnost navdih
in vir zamisli o novem. To je napotilo k odgovornemu načrtovanju, ki nakazuje smeri razvoja tako, da varuje, ali obratno, ki varuje tako, da nakazuje smeri razvoja.
Rezultat študije je celovita urbanistična zasnova možnega razvoja severnega dela Ljubljane. Ta je bistveno
drugačna od ambiciozne vizije profesorja Eda Ravnikarja iz leta 1947, ki je poskušal doseči isti cilj, kako
povezati mesto s svojo drugo reko in jo vključiti v mestno življenje. Danes lahko le ugibamo, ali se je profesorjeva zamisel o mestu na Savi zgledovala po modelu trakastega socialističnega mesta ruskega urbanista
Nikolaja Aleksandroviča Miljutina.
Vizija, ki pa jo oblikuje ta študija, je bistveno drugačna, vsekakor je bolj uresničljiva, bolj prilagojena stvarnim možnostim. Sestavlja jo prehodno omrežje krajine in poti, ki jih osmišljajo lokalna središča različnih
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dejavnosti, programov in ureditev. Glede na danosti in potrebe različno razporejena jedra so gravitacijska
središča zgoščevanja predmestja po načelu razpršene koncentracije. Okoli teh razvojnih polov zaokroženi
predeli nastajajo mestne vasi, ki so nova oblika trajnostne preobrazbe mesta. Reinterpretacija prostora je
na ta način postala načrt za njegovo rekonstrukcijo.
Pričujoča urbanistična študija je v prvi vrsti prepričljiv pedagoški projekt, ki ima poleg metodološke tudi
močno vrednostno orientacijo. Podaja alternativo aktualnemu pogajalskemu urbanizmu, ki se ne ravna po
načrtovani zasnovi dejavnosti in rab, razporejenih po načelu primernosti, ampak se pogosto omejuje le
na izvajanje postopkov za uresničevanje različnih investicijskih pobud. Te se ne usklajujejo niti med seboj,
niti s prostorom, kjer se udejanjajo. V tem pogledu je študija koristna tudi za širšo strokovno javnost, ki
je pristojna za urejanje prostora. Na drugi strani nam študija pokaže pomanjkljivosti prostorskega načrta
in daje uporabne odgovore na nekatera ključna vprašanja razvoja mesta, ki so bila do sedaj spregledana.
Sodobna Ljubljana se je namreč dalj časa razvijala brez jasno postavljenih strateških usmeritev, ki bi lahko
obvladale razprševanje mesta in še posebej samodejno zazidavo v predmestjih. Študija se povsem sklada
s ključnimi usmeritvami trajnostne preobrazbe mesta, ki temeljijo na notranjem razvoju in razpršeni
koncentraciji. Nastala je v času, ko se pogled na urejanje Ljubljane preusmerja k aktiviranju še neizkoriščenih potencialov za prenovo mesta, s katerim se bodo najprej zapolnile vrzeli v različnih omrežjih infrastrukture. Študija prav tako potrjuje eno od zamisli dolgoročnega razvoja Ljubljane o krajinskem mestu
med dvema rekama. S tem se potrjuje tudi njen širši strokovni pomen.

mag. Miran Gajšek
Doc. dr. Tatjana Capuder, univ. dipl. inž. arh., je napisala publikacijo, ki je pravzaprav povzetek 3-letne
raziskave možnosti razvoja mesta Ljubljane proti reki Savi. Raziskava izhaja na eni strani iz dveh konceptov
oziroma dveh vizij razvoja mesta Ljubljane arhitekta Edvarda Ravnikarja iz leta 1947; prva vizija je bila Nova
Ljubljana ob reki Savi, druga pa bolj ali manj organska rast in prenova mesta ob krakih. Po drugi strani pa
raziskava temelji na dveh izbranih izhodiščnih definicijah prostora. Prva (Albert Einstein, 1915) pravi, da
prostor ni nekaj, kar bi bilo sestavljeno iz delcev, da pa tako posamezni delci vplivajo na prostor, kot tudi
vpliva prostor na posamične delce. Druga definicija prostora izhaja iz teorije kaosa, se pravi, da prostor ni
samo evklidski sistem, temveč eden od na videz neurejenih sistemov. Izhodišče je tudi avtoričino razumevanje prostora kot entitete same po sebi, kar lahko pomeni, da prostor sam po sebi zagotavlja izhodišča za
življenje in bivanje. Struktura publikacije je razdeljena na Uvod z jasno opredelitvijo problema, s hipotezo
in z metodologijo. Nadaljuje se z obširnim poglavjem analiz (9 različnih analiz), s poglavjem sinteze, ki je
razdeljeno na metodologijo analogije in identifikacije ter na metodologijo generičnih lastnosti oblikovanja.
Na koncu so predstavljeni rezultati raziskave; čisto na koncu je kvaliteten povzetek, bogat seznam ilustracij
ter stvarno kazalo in viri.
V uvodu sta kot izhodišče prikazani dve varianti prihodnjega razvoja Ljubljane, ki ga je opisal prof. Edvard
Ravnikar že leta 1947 v reviji Novi svet. Oba koncepta – tako nova Ljubljana na reki Savi kot tudi bolj ali
manj organska rast in prestrukturiranje na temelju obstoječe krakaste urbane strukture – sta pomembna
tako za raziskavo samo, hkrati pa predstavljata dve temeljni načeli urbanizacije. Ali organska rast mest, ali
izgradnja novih, vzporednih, satelitskih mest, je večno vprašanje, na katerega moremo dati odgovor samo
ob natančni znanstveni in strokovni analizi konkretne lokacije konkretnega mesta ter v nadaljevanju skozi
prostorsko in urbanistično planiranje.
Tako raziskava kot tudi publikacija nakazujeta, da je bila odločitev o varianti bolj ali manj organske rasti
s strukturiranjem namenske rabe po načelu funkcionalističnega urbanizma v generalnem urbanističnem
planu v 60. letih, plana velike Ljubljane oziroma Ljubljane 2000 v 80. letih ter najnovejšega občinskega
načrta pravzaprav pravilna.
Hipoteza je naslednja: fizično in mentalno povezavo med središčem mesta Ljubljane in reko Savo je mogoče ustvariti, če v tem prostoru vzpostavimo urbane točke in povezave med njimi. Hipoteza je nadalje še
razčlenjena:
• glede oddaljenosti urbanih točk ena od druge (500 – 800 m; 7 do 10 minut peš hoje);
• da so urbane točke bodisi popolnoma nova urbana lokalna središča ali pa že obstoječa, lahko tudi degradirana lokalna središča posamičnih območij;
• da oblika in vsebina novih urbanih lokalnih središč izhaja iz obstoječega vitalnega urbanega vzorca;
• da so urbana lokalna središča na mikrourbanističnem nivoju do določene mere samozadostna;
• da je vsako urbano lokalno središče generator razvoja tako svojega lastnega ožjega območja, kot tudi na
makronivoju širšega območja (na primer peš ali kolesarska povezava med središčem Ljubljane in reko Savo);
• nova urbana lokalna središča so medsebojno povezana v sistem, v katerem so vsebovane vse urbane
funkcije;
• samourbana lokalna središča so med seboj infrastrukturno povezana in podprta z zelenim sistemom.
Metodologija raziskave, ki jo je publikacija dobro povzela, je razdeljena najprej na analize, nato na analogije
in identifikacije ter na principe oblikovanja. Omenjeni so tisti segmenti analize, ki so pomembnejši glede
na primerjalne prednosti, glede na danosti in vrednosti prostora Ljubljane. Govorimo o prometnicah,
v zgodovini začetih že z najvzhodnejšo Jantarno cesto (v nalogi sicer neomenjeno), z odlično prikazanimi
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rimskimi cestami in z izgradnjo železnice Dunaj – Trst leta 1848. Poleg prometa je treba omeniti tudi vode
in poplavna območja, kar je pravilno analizirano tako z vidika varovanja okolja, kot tudi z razvojnega vidika.
To stališče oziroma predvidevanje raziskave: »da lahko postane obrečni prostor reke Save z odprtim krajinskim prostorom SZ in SV zelenega klina eden od ključnih zelenih predelov mesta, prav tako inherenten,
kot sta to danes Grajski hrib z Golovcem in Rožnik s Šišenskim hribom«, se popolnoma sklada z aktualnim
predlogom za mednarodni Projekt Sava.
Pri sintezi so najprej opredeljene likovne impresije obravnavanega prostora, ki izhajajo iz klasičnega dela
»The Oregon Experiment« (1975, Christopher Alexander); to pomeni, da je bila uporabljena analiza likovne
abstrakcije danega prostora v različnih tehnikah (3D model, akvarel, svinčnik, barvni svinčnik …), ki so
pravzaprav ilustrirale občutenja prostora, nadalje analitično prepoznavale značilnosti prostora in končno
analizirale prostorske harmonije in disharmonije.

je analiziran občutljiv grajeni prostor in krajinski prostor med centrom Ljubljane in reko Savo, ki ima tako
kvalitetne urbane ali krajinske ambiente (tudi degradiran prostor) kot tudi izjemen potencial za nadgradnjo v celovite urbane in krajinske poteze. V tej zvezi naloga lahko predstavlja eno izmed strokovnih
podlag za izvajanje ter tudi za morebitne spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta MOL.
Slednjič naloga pravilno ugotavlja izjemen potencial rečnega in obrečnega prostora reke Save, predstavlja
eno izmed izhodišč primernega stika glavnega mesta Republike Slovenije in reke Save. Na ta način bi lahko
dostojno izpolnjevali vizijo prof. Edvarda Ravnikarja o možnosti urbanega razvoja mesta Ljubljane proti
severu, vizijo, ki predstavlja pravzaprav našo stalno nalogo.

Naslednji del sinteze predstavljajo analogije in identifikacije. Pri zelo obsežni in zelo zahtevni tematiki
velja opozoriti na naslednji citat: »Torej velja, da urbani ali krajinski prostor ni nekaj, kar je sestavljeno iz
delcev oziroma urbanih ali krajinskih elementov, temveč obstaja kot prostor a priori, urbani in krajinski
elementi pa vplivajo nanj kot vpliva prostor na urbane krajinske elemente.« Citat odlično definira klasično
razmerje med delom in celoto na način, da izhaja iz generičnih lastnosti urbanega prostora in posamičnih
elementov urbanega prostora ter krajinskega prostora in posamičnih elementov krajinskega prostora,
kateri pa so vsi skupaj tudi generični gradniki prostora samega po sebi!
Pri sintezi je pomembno tudi poglavje soodvisnosti posameznih ožjih območij urbanega prostora. Pravilno
je opozorjeno na soodvisnost na način, da je intenzivnost posamičnih aktivnosti in mešane rabe prostora
na robovih posamičnih ožjih območij odvisna od aktivnosti lokalnih središč posamičnih območij. Avtorica
uporablja prijazen izraz »prostorski nesporazum« v primerih, če je odnos med posamičnimi območji oziroma znotraj območij neozaveščen, slab, slabo načrtovan ali nenačrtovan.
Pri povzetku opazovanja prostorskih spremenljivk, temelječih na hipotezi raziskave, je pripeljano do
zanimive in uporabne ugotovitve, da posamične spremenljivke mnogokrat sugerirajo iste lokacije urbanih
in suburbanih lokalnih središč, (načelo vzdolžne rasti ob mestnih vpadnicah, načelo zgoščevanja mestnega
tkiva ter urbana in krajinska infrastrukturna mreža).
V zaključku sinteze je bilo ugotovljeno, da potrebujemo za bolj urbano povezavo med središčem Ljubljane
in reko Savo 6 oziroma 7 urbanih in suburbanih lokalnih središč. Urbana in suburbana lokalna središča
so lahko obstoječa lokalna središča, ki jih naloga deli na dobro delujoča lokalna središča, in tista, ki jih je
treba še dograditi; hkrati so na 11 analitičnih kartah ter na 3 kartah oblikovanja povezav med posamičnimi
lokalnimi središči analizirana tudi potencialna nova lokalna središča.
Pri raziskavi so bila odkrita urbana in suburbana lokalna središča, bodisi obstoječa, bodisi potencialna,
kar pomeni dvoje. Najprej je pravilno ugotovljeno, da so posamični prostori - bodisi urbani bodisi krajinski - izpraznjeni monofunkcionalni ali celo degradirani. Po drugi strani imamo kvaliteten obstoječi urbani
in krajinski potencial. Oboje je mogoče združiti ter v obravnavanem prostoru vzpostaviti urbana lokalna
središča, ki so drugo od drugega oddaljena 500 – 800 m oziroma 7 – 10 minut peš hoje. Kot pravi avtorica,
so na mikronivoju lokalna središča do določene mere samozadostna, z mešano vsebino in dobro povezana z zelenim krajinskim zaledjem. Na makronivoju mesta Ljubljana so povezana v kompleksen urbano-krajinski sistem. Hkrati vsako urbano ali suburbano lokalno središče lahko deluje kot generator razvoja in
nosilec novih urbanih vsebin na mikronivoju ožjega območja in hkrati na makronivoju širšega območja.
Ocenimo lahko, da je publikacija doc. dr. Tatjana Capuder Mesto in reka odlično delo zaradi naslednjih
razlogov. Prvič predstavlja strnjen prikaz kvalitetnega triletnega znanstveno-raziskovalnega dela na
Biotehniški fakulteti Univerze Ljubljana, Katedri za krajinsko arhitekturo, podprtega s študijskim obiskom
The Visiting Teachers‘ Programme na Architectural Association School of Architeture v Londonu. Kot drugo
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Uvod / Introduction
Opredelitev problema in cilji / Exposition
Ključne besede: arhitekt Edvard Ravnikar, dve viziji razvoja mesta, Ljubljana ob reki Savi, zeleni pas, naravni park, urbane osi, raščeni razvoj, penetracija
zelenja, zeleni klini, zeleni sistem, zgoščevanje, fizična in mentalna bariera, povezava središča mesta z reko Savo, pot pešca, mešane urbane vsebine /
Key words: architect Edvard Ravnikar, two visions of the town development, Ljubljana along the Sava river, green belt, natural park, urban axis, growth of
the town, penetration of green, green wedges, condensation, physical and mental barrier, town connection to the Sava river, pedestrian pathway, mixed use

In the year 1947 Edvard Ravnikar, a Slovenian architect, proposed two visions of development of Ljubljana.
One of them envisioned the development of Ljubljana along the Sava river. The old and the new town
would be divided by a green belt between them. At the same time the new town would be connected to
the old one by three urban axes. Contemporary spatial town planning expects a continuous development
of two processes which already existed in the 20th Century: the development of the town along the main
roads entering the town, and an urban concentration inside the town ring. Both ignore Ravnikar’s idea
about the town along the river Sava.
Over the last three years of investigation we were interested in the possibility of a physical and mental
connection between the town center and the Sava river banks. This would mean that a pedestrian would
be able to overcome the distance of four to five kilometers without any physical or mental barriers on his
way. Nowadays this is not the case. The relatively short distance has too many obstacles for pedestrians
to easily overcome.
Po drugi svetovni vojni, ko je bil potreben razmislek, kako se bo Ljubljana prostorsko razvijala, je arhitekt
Edvard Ravnikar leta 1947 v reviji Novi svet1 objavil dve idejni skici širitve mesta proti severu oziroma dve
viziji rasti mesta.

1. Ravnikar, E., Preteklost in
bodočnost Ljubljane, Novi svet.
Lj. 1947

Prva vizija je predvidevala vzporedno mesto ob reki Savi. Novo mesto, navezano na reko, bi bilo od obstoječega mesta ločeno z zelenim pasom. Oblikovano po funkcionalističnih principih modernizma2 bi bilo
prepleteno z naravnim parkom vzdolž reke Save. Zeleni sistem reke bi prodiral globoko v stanovanjske
predele mesta v smeri sever – jug. V isti smeri bi bilo novo mesto z urbanimi osmi povezano s starim
mestom. Dunajska cesta bi se kot osrednja os pravokotno navezovala na avtocesto ob reki Savi. Vzporedno
z osrednjo osjo bi tekli zahodna os za Rožnikom in vzhodna os čez Golovec. V smeri sever – jug bi se razvila
industrija v povezavi z železnico.

2. prim.: N. A. Miljutin, Socgorod
(Magnitogorsk, Nižnij Novgorod),
pred 1931, ko je bil obsojen, da
želi z modelom linearnih mest
decentralizirati Moskvo.

Druga vizija je predlagala raščeni razvoj mesta proti severu in proti jugu, podprt z glavnimi komunikacijami
v istih smereh. Na severu bi se glavne prometne osi iztekle v park ob Savi. Na ta način je Edvard Ravnikar
poleg Ljubljanice poskušal vpeti v mestno tkivo še eno reko in se s tem približati ideji, na kateri je temeljila
prva alternativna vizija.
Še veliko let po objavi obeh vizij se je Edvard Ravnikar spraševal, kateri predlog razvoja je bil boljši:
»Še danes ne vemo, ali smo zamudili veliko priložnost, ali smo pametno ostali na obstoječi raščeni
mestni površini:«3

3. Ravnikar, E., Kronika 29, Lj. 1981,
str. 175

1

slika 1: Edvard Ravnikar, Širitev
Ljubljane vzporedno ob reki Savi,
Preteklost in bodočnost Ljubljane,
Novi svet, Lj., 1947:
Ravnikar, E., Expansion of Ljubljana
along the Sava river, The Past and
the Future of Ljubljana, Novi svet,
Lj., 1947

»Kot je gospodarski razmah na pragu 18. stoletja postavil Ljubljano pred izbiro, ali naj gradi novo mesto na
čistini pred mestom ali naj se preobrazi v starem obzidju, tako se danes pojavlja vprašanje, ali bi prenesli
Ljubljano na Savo ali jo preobrazili v njenih obstoječih mejah. Skica Ljubljane na Savi prepričljivo kaže
prednosti take rešitve, prost teren, krasna okolica, dobre železniške in cestne zveze v dolini Save, v mestu
samem in s sateliti Domžalami, Medvodami itd. Obenem pa tudi nedostatke, predvsem ogromne investicije in predolgo trajanje prehodnega stanja.
Legenda:
1. železnica z glavnim kolodvorom, 2. center, na gornjem koncu prečna svečana avenija z monumentalnimi
državnimi zgradbami, 3. industrija, 4. staro mesto, 5. gozd, 6. avtostrada, 7. športni center, 8. stanovanja,
9. ljudski park, 10. preskrba s svežo hrano.«

»Skica preobrazbe in razširitve obstoječe Ljubljane. Center med Gradom in Rožnikom, deloma razširjen
proti jugu in proti severu. Južni del centra zavzema znanost, srednji reprezentanca, severni uprava. Novi
stanovanjski predeli na severu in deloma na jugu. Industrija razmeščena v pravilnih odnosih do stanovanj
in do prometa. Ceste kategorizirane v modernem smislu.

slika 2: Edvard Ravnikar, Širitev
Ljubljane proti severu in
proti jugu, idem
Ravnikar, E., Expansion of Ljubljana
towards the north and the south,
idem

Legenda:
1. železnica na sedanjem mestu, poglobljena, 2. center, 3. industrija, 4. staro mesto, 5. gozd, 6. avtostrada,
7. športni center, 8. stanovanja.«
Draft:
1. the existing railway in the underground, 2. Center, 3. Industry, 4. Old town, 5. Forest, 6. Highway, 7. Sport
center, 8. Apartment blocks

Draft:
1. Railway with the main station, 2. Center with the main ceremonial avenue and governmental buildings,
3. Industry, 4. Old town, 5. Forest, 6. Highway, 7. Sport center, 8. Apartment blocks, 9. Public park, 10. Fresh food
supply

2

3

4. Mihelič, B., Urbanistični razvoj
Ljubljane, Partizanska knjiga, Lj.
1983, str. 28, 29
5. Mušič, V. B., Mesto na reki,
ljubljansko selišče doseže Savo,
Urbani izziv, št. 12/13, Lj. 1990, str.
21-28: »V 60. letih mesto dokončno
doseže Savo in se z njo sooči
z marginami svoje suburbane
substance. Reki obrača hrbet,
njene bregove prepušča brezdušni
hidrotehnični regulaciji, nabrežja
črnograditeljem, mostove
pragmatično razpoloženim
inženirjem. . .
Prvi generalni urbanistični načrt
mesta Ljubljane, sprejet leta
1966, je Savo ovrednotil kot
»nosilko« obmestnega zelenega
rekreacijskega prostora, pa tudi
v letih, ki so sledila, v popravkih
in v dopolnitvah tega načrta Sava
ni postala mestotvorna prvina.
Ponovimo lahko . . . še vedno
veljavno ugotovitev, da sta
stihijska predmestna zazidava in
v polpretekli urbanistični politiki
napačno ovrednoteni pomen tega
prostora že povzročila obsežno
razvrednotenje prostora in v veliki
meri onemogočila ustvarjanje
locusu primerne urbane forme.«,
str. 2
6. OPN, ULRS, št. 78/10, 2010

Leta 1953 je Urad za regulacijo Ljubljane izdelal načrt, ki je poudaril Ravnikarjevo idejo o penetraciji zelenja
v mestno strukturo. Globoko v mesto segajoči zeleni sistem bi povezoval Grajski hrib z Rožnikom in bi
segal v dolgih jezikih od Rožnika do Kongresnega trga in do Ajdovščine ter ob železniški progi do železniške postaje. Z grajske strani bi zeleni sistem v mesto prodiral po preurejeni Kolodvorski ulici. Načrt ni bil
uradno potrjen in ni imel značaja dolgoročnega planskega dokumenta za razvoj Ljubljane.4 Prav tako tudi
Ravnikarjeva vizija o mestu ob reki Savi ni bila realizirana. Vizija je nastala po zgledu urbanističnih modelov
moderne, ki so bili praviloma utopije z močno poudarjenim namenom reševati družbene probleme
(bivanje – stanovanja, delo – industrija, promet – ceste in železnica, rekreacija – narava), in niso izhajali
iz značilnosti prostora in iz njegovih potencialov.
Ideja, da bi bilo mesto navezano na reko Savo in ne le na Ljubljanico, je v kasnejših razvojnih vizijah ostala
prisotna5. Zamrla je z dejanskim razvojem mesta. V realnosti sta se razvila dva procesa urbanega razvoja.
Prvi je ob petih glavnih vstopnih cestah v mesto zlil nekdanje vasi v petokrako urbano tkivo. Med kraki
zvezdaste oblike so ostajali tako imenovani zeleni klini, ki so v sredini prejšnjega stoletja še segali globoko
v središče mesta in tvorili enoten zeleni sistem, povezan z Grajskim hribom in z Golovcem na vzhodu ter
z Rožnikom in s Šišenskim hribom na zahodu. Razvoj težke industrije in obrtno – servisnih dejavnosti je
globoki prodor zelenega sistema v mesto ponekod okrnil (prim. Litostroj), pa vendar so kljub temu zeleni
klini tudi v sodobnem času dragoceni in vitalni del mesta. V rahli časovni zamudi s procesom preraščanja
urbanega tkiva čez ruralni prostor ob mestnih vpadnicah se je razvijal proces zapolnjevanja urbanega
prostora znotraj mestnega središča in na njegovem obrobju (prim. Bavarski dvor, Trg republike itd.).
Še posebej v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, v času postmoderne, je bila ozaveščena potreba
o zgoščevanju mestnega tkiva in o nadomeščanju degradiranih območij s kvalitetno urbano vsebino.

Mestna občina Ljubljana

Mestna občina Ljubljana
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lokalna cesta
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umirjen razvoj

umirjen razvoj
okrepljen razvoj

V času gradnje avtocestnega obroča okoli mesta je trasa ceste potekala po suburbanem in po ruralnem
prostoru in se je tam navezala na mestne vpadnice. Čeprav urbani razvoj ob mestnih vpadnicah z mestnim
obročem ni bil ustavljen, celo nasprotno – na križanjih avtocestnega obroča in mestnih vpadnic so nastala
nova (trgovska) urbana središča (prim. WTC, BTC), pa je obroč presekal zelene mestne kline. Avtocestni
obroč je postal fizična, predvsem pa mentalna bariera. S tem sta bila od mesta odrezana dva naravna
sistema: Barje na jugu in reka Sava na severu.

V triletni raziskavi7 nas je zanimalo, ali je mogoče mentalno in fizično povezati mestno središče Ljubljane
z reko Savo. Še po drugi svetovni vojni, predvsem v petdesetih letih prejšnjega stoletja, je bilo obrežje reke
Save priljubljena nedeljska kolesarska izletniška točka Ljubljančanov. Danes je v mentalni podobi pešca
in celo kolesarja reka Sava zelo oddaljena od mestnega središča. Pešcu je težko premagati razdaljo štirih
do petih kilometrov oziroma dobro uro hoje, kolikor je mestno središče oddaljeno od reke Save, ker ga
na poti do reke čaka preveč mentalnih, pa tudi fizičnih preprek.

V strategiji razvoja mesta Ljubljane in v Občinskem prostorskem načrtu6 so zeleni klini in mestni zeleni
sistem zaščiteni. Predvideno je načelo zgoščevanja urbanega tkiva predvsem do avtocestnega obroča in
hkrati načelo okrepljenega razvoja mesta ob krakih vzdolž mestnih vpadnic. Ob reki Savi je predvideno
rekreacijsko območje.

Če bi lahko fizično in mentalno povezali mestno središče z reko Savo, bi fizična povezava pomenila, da bi
se lahko pešec ali kolesar odpravila na štiri do pet kilometrov dolgo pot in na tej poti ne bi naletela na
kakršno koli fizično oviro, mentalna povezava pa bi pomenila, da tudi v peščevi ali v kolesarjevi mentalni
predstavi ta pot ne bi imela nobene ovire, nasprotno, za pešca in za kolesarja bi morala biti večplastno
zanimiva. To bi pomenilo, da bi pot spremljale mešane vsebine in doživljajske sekvence, da bi bila razdeljena na za pešca obvladljive segmente in da bi bili ti segmenti del večjega sistema. Tukaj nimamo v mislih
samo prometne infrastrukture, temveč vse plasti mešane rabe mestnega prostora, namenjene vsem
generacijam prebivalcev in v povezavi z (naravnim) zelenim sistemom.

4

5

7. Raziskava je bila narejena na
Biotehnični fakulteti Univerze v
Ljubljani, na Oddelku za krajinsko
arhitekturo (KA, BF, UL). Pri njej
so sodelovali študenti prvega
letnika magistrskega bolonjskega
študija v akademskih letih 2010/11,
2011/12 in 2012/13 pri predmetu
Urbanistično načrtovanje.
slika 3: OPN, dve načeli razvoja
Ljubljane: načelo zgoščevanja urbanega tkiva do avtocestnega obroča
in načelo okrepljenega mestnega
razvoja ob mestnih vpadnicah
Municipal town planning (OPN), two
principles of the town development:
an urban concentration inside the
ring, and urban growth along the
roads entering the town

