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UVOD
Že vrsto let hodimo mimo ali uporabljamo določene stavbe, jih imamo radi, postale so del naše 
identitete, pa ne vemo kdo jih je zasnoval. Zato smo se v šolskem letu 2020/2021 pri izbirnem 
predmetu Slovenska arhitektura 20. stoletja na Fakulteti za arhitekturo odločili, da v treh skupinah 
raziščemo bližnjo anonimno modernistično okolico naše šole, ki je v letošnjem koronskem letu ostala 
bolj ali manj prazna. Trnovo že stoletje predstavlja študentom arhitekture, zaradi lokacije Ljubljanske 
arhitekturne šole na Grabnu in Plečnikovega domovanja za trnovsko cerkvijo, osrednji ustvarjalni 
milje, ki je zaradi svoje bližine in vsakodnevnega hitenja postal že tako samoumeven, da ga skorajda 
ne vidimo več kot ločen del nas samih in je zato v naši zavesti postal mimobežen. 

ZGODOVINA IN NARAVNE ZNAČILNOSTI LOKACIJE
Zgodovina četrtne skupnosti Trnovo je zelo bogata. Prvotni prebivalci, ki so se delili na Krakovo in 
Trnovo, so se večinoma ukvarjali s kmetijstvom, ribolovom in čolnarjenjem. »Trnovo ni povezano s 
trnjem, kot nekateri mislijo, temveč izhaja iz nemške besede Türen au (vstopna loka, pristan), zato 
domačini še vedno rečemo Trnou,« pravi Andrej Peršin1 zadnji prodajalec znamenite trnovske 
zelenjave na cizah, ki živi v hiši, kjer je bila nekoč ena izmed mnogih trnovskih opekarn. Tla, bogata 
z ilovico, so že v zgodovini nudila idelano osnovo za nastanek trnovskih opekarn. Od tu izvira tudi 
ime Opekarska cesta2 (originalno ime: Ziegelstrasse), zato tudi ni naključje, da so fasade objektov vseh 
treh obravnavanih lokacij, Trnovski bloki (1969–1983) arhitektov Aleksandra Peršina in Dušana 
Gorjupa ter urbanista Romana Remsa, kompleks Trnovska pošta (1970–1973) arhitektov 
Aleksandra Peršina in Dušana Gorjupa ter Glasbena šola Vič (1982–1985) arhitekta Toma Jurčiča, 
obložene z opeko. 

Pomembna karakteristika, ki se je ohranjala skozi celotno zgodovino Ljubljane je nekakšno specifično 
sobivanje mesta in vasi, ki pride najlepše do izraza prav v Trnovem. To se je po zaslugi prof. Edvarda 
Ravnikarja ohranilo tudi v času povojnega modernizma, saj se je že leta 1950, v svojem znamenitem 
Dubrovniškem referatu3, zavzel za policentrično urbanizacijo Slovenije, kar je podkrepil s trditvijo, 
da v Sloveniji še ne moremo govoriti o mestu in deželi kot o dveh nasprotujočih si principih. Hkrati 
si je tudi povojna socialistična družbena ureditev prizadevala brisati mejo med mestom in vasjo. Josip 
Vidmar v svojih Kulturnih problemih slovenstva že leta 1932 ugotavlja4, da je za obstoj naroda 
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ključnega pomena ohranjanje naravnih danosti in življenjskih zakonitosti, ki so se razvile na podlagi 
naravnih danosti, saj je prav narava najosnovnejša vitalna sila pri nastanku naroda. Opeka in zelenje 
ter bližina vode tako do danes ostajajo glavne prepoznavne karakteristike Trnovega.

Sintagma ‘povojni modernizem’ se nanaša na moderno arhitekturo nastalo v času po drugi svetovni 
vojni. Govorimo o obdobju med letom 1945 in približno sredino 70h let (pri nas tudi prva polovica 
80h let, ki vključuje dokončanje Cankarjevega doma), ko je s pojavom postmoderne prišlo do menjave 
generacij in tudi do drugačnega načina gradnje. Za arhitekturo povojnega modernizma so značilni 
eksperiment, estetika minimalnega in inovacija. Gre za razmišljanja in dela arhitektov nastala najprej 
kot implementacija, reakcija, kritika in modifikacija predvojnega modernizma, pri čemer zasledujemo 
razvoj v smeri od togega k razgibanemu, od univerzalnega k lokalnemu in od recionalnega k čutnemu. 
Najpomembnejši vplivi iz tujine v tem času so bili prav gotovo delovanje skupine Team X in s tem pojav 
nizozemskega strukturalizma (Aldo van Eyck) in angleškega brutalizma (Alison in Peter Smithson), ki 
je v arhitekturo vrnil idejo arhetipskih odnosov, antropologije in arheologije prostora, vlogo socialne 
skupnosti, regionalnega in lokalnega ter poudarjeno obravnaval pomen ustvarjalnega procesa v 
arhitekturi, ki vključuje tako potrebe uporabnikov kot človeško merilo. Za strukturalizem, ki se naslanja 
na filozofsko ozadje eksistencializma, je značilna iskrena prezentacija materialov in konstrukcij v 
rudimentarni obliki, na primer vidni beton in fasadna opeka. Vrhunec slovenskega strukturalizma je 
nedvomno povezan z vrhuncem Ravnikarjevega arhitekturnega ustvarjanja. Predstavljajo ga Trg 
republike s Cankarjevim domom (1960–1983) ter kompleks Ferantov vrt (1964–1975).

Značilnosti Ravnikarjeve arhitekture so: 1) Preseganje danega prostora (Ravnikar je praviloma polje 
svoje naloge vedno razširil in obravnaval stavbe v širšem intelektualnem, prostorskem in časovnem 
kontekstu); 2) Štrleči vogal (vogal je pri Ravnikarju točka doživetja, ki se ne konča, ampak štrli v 
prazen prostor, išče naprej. Prav tako je z njegovo risbo.) ; 3) Konstrukcija Ravnikarju predstavlja 
element poetike plastične artikulacije njegove arhitekture; 4) Konzola predstavlja večno temo, ki se 
pojavi bodisi kot nosilni element ali ‘predolga’ betonska greda; 5) Ravnikarjeva fasada je 
strukturalistična, s fasado vedno eksperimentira, jo guba, da diha in zrcali; 6) Streha Ravnikarju 
pomeni neke vrste psihološko kuliso za katero so značilni vtis lebdenja in nove dinamike; 7) 
Ravnikarjev steber se spremeni v steber z gobastim zaključkom ali v steber s konzolnimi izrastki. 
Vztrajno si prizadeva spojiti steber in strop, horizontalo in vertikalo, nosilno konstrukcijo s fasadno 
oblogo. Kot povezovani element nastopi diagonala; 8) Diagonala je eden izmed glavnih prepoznavnih 
znakov Ravnikarjeve arhitekture in lahko zapišemo, da je Ravnikarjeva arhitektura na nek način 
arhitektura diagonale; 9) Bekleidungsprinzip oz. princip oblačenja stavbe kot nasledstvo Wagnerjeve 
in Plečnikove šole; 10) Vključevanje historičnih najdb in prostorskih dominant v novo arhitekturo.

POGLEDI IN PRIMERJAVE
Najmočnejši pečat v Trnovem, kjer si je po prihodu iz Prage ustvaril svoj novi dom in zgradil znamenit 
most z drevesi čez Gradaščico, je pustil Jože Plečnik v prvi polovici 20. stoletja. Prof. Suhadolc je pri 
svojem predmetu, ki ga je vodil na Fakulteti za arhitekturo, pogled na trnovske vrtičke vsako leto 
vključeval v svoje vaje risanja perspektive. Tako se je večina slovenskih arhitektov naučila risanja prav 
na opazovanju horizontalnih linij trnovskih vrtičkov z dvorišča fakultete. 

Pozicija stavbe Fakultete za arhitekturo v višjih nadstropjih nudi fantastične poglede na oblikovno 
umirjeno in višinsko nepretenciozno ritmiziranje strešnih zaključkov Trnovskih blokov med nizkimi 
krakovskimi hišami in pred naravno silhueto Krima. Vertikalna dominanta trnovske cerkve ostaja ob 
tem neokrnjena.

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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Slika 1: Pogled na trnovske vrtičke s Fakultete za arhitekturo v 80. letih prejšnjega stoletja. 
©Arhiv arhitekta Aleksandra Peršina.

Slika 2: Pogled na Trnovske bloke z višjih nadstropij Fakultete za arhitekturo. V ozadju Krim. 
©Foto: Tadeja Zupančič

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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Slika 3: Pogled od Gradaščice prek Eipprove na Trnovske bloke. 
©Foto: Nataša Koselj

Slika 4: Pahljačasta kadenca Trnovskih blokov z nabrežja Ljubljanice. 
©Foto: Nataša Koselj

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO



10

Slika 5, 6: Pahljačasta kadenca Trnovskih blokov z nabrežja Ljubljanice. 
©Foto: Nataša Koselj

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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Slika 7, 8: Pogled s Hradeckega mostu proti Trnovem in pogled s križišča med Riharjevo in Barjansko cesto.
©Foto: Nataša Koselj

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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Slika 9: Trnovski bloki med gradnjo v začetku 80. let 20. stoletja, pogled na grad. 
©Arhiv arhitekta Aleksandra Peršina.

Slika 10: Trnovski bloki med gradnjo konec 70. let 20. stoletja. 
©Arhiv arhitekta Aleksandra Peršina.

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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Urbanistično z občutkom je koncipiran tudi pogled od Gradaščice prek Eipprove proti Trnovskim 
blokom, ter stranski pogled na trikotne strešne zaključke naselja z nabrežja Ljubljanice. Na ta način 
je subtilno dosežen umirjen dialog med starim in novim, med naravo in mestom.

Kot pravi avtor Trnovskih blokov, arhitekt Aleksander Peršin5, ga je pri načrtovanju sosesk zanimala 
teorija odprtega projektiranja SAR, ki jo je razvil nizozemski arhitekt John Habraken. Največji 
doprinos Trnovskih blokov je prav gotovo v optimalnem razmerju med gostoto poselitve in višinskimi 
gabariti v odnosu do obstoječega historičnega stavbnega tkiva v katerega se subtilno vpenjajo, v 
skrbno načrtovanih vizurah ter v premišljeni uporabi materialov. Trnovski bloki se pojavijo kot eno 
izmed osrednjih prizorišč snemanja tudi v reklamnem oglasu z balerino za podjetje Amazon, ki je bil 

Slika 11: Serija fotografij z reklame za Amazon ‘Show must go on’ 
november 2020. Posneto v Trnovem.

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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objavljen jeseni leta 20206. Gre za zgodbo mlade balerine, katere volja in vztrajnost kljubujeta 
izzivom leta 2020 in rezultirata v zaključnem triumfu, ko zapleše na ploščadi med Trnovskimi bloki, 
kot novem prizorišču. Sporočilo oglasa naj bi bilo, da ob osnovni podpori družine in skupnosti lahko 
prav vsakemu, ki ima voljo, uspe.

Pri tem je zanimivo vzpostaviti primerjavo med skandinavskim konceptom soseske, ki smo ga pri nas 
spoznali že v 50. letih po zaslugi Ljuba Humka, Franceta Ivanška in Edvarda Ravnikarja (slednji je svoj 
predlog idealne stanovanjske soseske za 5000 prebivalcev predstavil na simpoziju Porodica i domaćinstvo 
v Zagrebu pod naslovom Stambena zajednica, 1958). Ob znatni podpori družbeno-političnega sistema 
tistega časa smo ga postopoma uveljavili v Sloveniji v 60. letih prejšnjega stoletja (zgleden primer je 
soseska ŠS-6 v Šiški arhitektov Ilije Arnautovića, Aleksandra Peršina in Janeza Vovka, za kar so leta 
1969 prejeli nagrado Prešernovega sklada in Borbino nagrado), kjer ne gre v tolikšni meri za socialno 
segregacijo, ampak so uporabniki soseske zelo različni, od intelektualcev do delavcev. V primeru 
Trnovskih blokov gre celo za prestižnejšo lokacijo tik ob mestnem središču. Drugačno je pojmovanje 
soseske, na katerega meri reklamni oglas podjetja Amazon in je prisotno v velikem številu zahodnih 
držav, kjer sta socialna, etnična in kulturna segregacija na bistveno višji stopnji. Tu je potrebno zopet 
omeniti prizadevanja članov skupine Team X, ki so se pri projektiranju novih naselij zgledovali po 
najrevnejših mestnih predelih z visoko stopnjo socialne ozaveščenosti v nasprotju z novimi 
funkcionalističnimi mesti, ki so bila po njihovem prepričanju odtujena ljudem in socialno mrtva. 
Arhitekt Peršin je namreč v pogovoru, ki sva ga imela, kot zgled pri projektiranju Trnovskih blokov 
omenil prav delo članov skupine Team X (G. Candilis, A. Josic, S. Woods), širše znani po njihovem 
projektu za strukturalistično sosesko Toulouse Le Mirail, ki se je gradila v 70. letih. 20. stoletja.

Slika 12, 13: Primerjava; Bončeva stavba ob Celovški / Peršinova Trnovska pošta. ©Foto: Nataša Koselj

Slika 14, 15: Primerjava; Ferantov vrt - vogal med Rimsko in Igriško / blok Trnovska pošta. ©Foto: Nataša Koselj

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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Trnovsko pošto ob Riharjevi cesti, prav tako delo arhitekta Aleksandra Peršina, ki ima kar nekaj 
podobnosti s trgovskim objektom v Šiški Miloša Bonče, v ozadju doponjuje stanovanjski objekt 
Dušana Gorjupa, ki s presenetljivo natančnostjo povzema idejo stavbne zasnove Ravnikarjevega 
Ferantovega vrta.

Arhitekt Tomo Jurčič, sicer diplomant prof. Toneta Bitenca, je Glasbeno šolo Vič zasnoval takoj po 
sodelovanju z Ravnikarjem pri projektiranju objekta na Igriški, ki zaključuje Ferantov vrt. Podobnost 
je očitna. Gre praktično za identičen pristop pahljačaste tlorisne zasnove, ki se odpira proti vogalu in 
opečne fasade.

Podobni pa sta tudi krožna ureditev trga pred glasbeno šolo in kasneje izvedena Ravnikarjeva krožna 
ureditev Prešernovega trga iz leta 1988.

PROBLEMATIKA STARANJA IN VAROVANJA
Problematika staranja in varovanja te arhitekture je podobna celotni situaciji na področju varovanja 
obdobja povojnega modernizma v Sloveniji, ki je zaradi eksperimentiranja z materiali in 
konstrukcijami ter zaradi drugačnih gradbenih predpisov v tistem času, pustilo danes številna odprta 
tehnična vprašanja toplotnih mostov, zvočne izolacije, staranja in prenove vidnega betona ter fasadne 
opeke, pa tudi zakonodajno-pravna vprašanja avtorstva pri prenovi ter vprašanje celovitosti posegov. 
Največja razlika je v tem, da so si arhitekti v obdobju slovenskega povojnega modernizma namreč 
prizadevali vzpostavljati ‘odprte sisteme’ tako na področju razumevanja socialne skupnosti, 

Slika 16, 17: Primerjava; Tomo Jurčič, objekt Igriška / Glasbena šola Vič. ©Foto: Nataša Koselj

Slika 18, 19: Primerjava; trg pred glasbeno šoo Vič / Prešernov trg v Ljubljani. ©Foto: Nataša Koselj

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO
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urbanističnih konceptov množične stanovanjske gradnje kot na nivoju detajla gradbenih konstrukcij 
in iskrene prezentacije materialov. ‘Dihanje’ stavbe in naravno prezračevanje, ki se je takrat razumelo, 
kot nujno potrebno za zdravo bivanje, je danes obravnavano kot največji krivec pri energetski sanaciji 
objektov. Ta si, absurdno, zdaj prizadeva vzpostaviti popolnoma nasprotna merila za kvaliteto bivanja 
v kar se da zaprtih sistemih z umetnimi izolacijskimi materiali in z umetnim prezračevanjem objektov. 
Paradoks je v tem, da so ravno najbolj prepoznavni znaki slovenskega povojnega modernizma iz 
obdobja, ko smo množično gradili slovensko narodno identiteto druge polovice 20. stoletja, pri 
energetski sanaciji, poleg parcialnosti prenov, danes največji problem, zato bi bilo potrebno premisliti 
in na novo določiti tovrstno zakonodajo, saj se po nepotrebnem zaradi nje že vrsto let iz javnih 
sredstev financira uničevanje nacionalne stavbne dediščine, brišejo najboljša dela in detajli arhitekture 
slovenskega povojnega modernizma in tako, simptomatsko za ta čas, s prenovami brišemo izredno 
pomembne detajle, s tem pa izginevajo najprepoznavnejša dela narodne identitete 20. stoletja in tudi 
zunaj Slovenije prepoznaven in cenjen arhitekturni jezik slovenske kulture, ki ga je začel Plečnik v 
prvi polovici in nadaljeval Ravnikar v drugi polovici 20. stoletja.

ZAKLJUČEK
Ko neka doba uspe razviti svojo lastno kulturo in ko to kulturo spremlja tudi dovolj dolga tradicija, 
lahko dela ustvarjalcev, katerih imena sicer nimajo nobenega pomena za zgodovino, prav tako kot 
dela pomembnejših ustvarjalcev, dosegajo najvišjo kvaliteto, je zapisal Siegfried Giedion v svojem 
epohalnem delu Time, Space and Architecture leta 19417. Glasbena šola Vič, Trnovski bloki in 
kompleks Trnovska pošta predstavljajo kvalitetna, nevsiljiva in arhitekturno dovršena arhitekturna 
dela, ki pomembno prispevajo k značilni podobi Trnovega, s svojo modernistično noto subtilno 
nadgrajujejo obstoječo arhitekturno tradicijo in dane prostorske karakteristike in so tako postala del 
nepogrešljive identitete Trnovega, Ljubljane in Slovenije. Arhitekti, avtorji obravnavanih treh 
sklopov, so brez dvoma pomembno prispevali k visoki kulturi gradnje slovenskega povojnega 
modernizma in so bili do sedaj po krivici prezrti. Prispevek Aleksandra Peršina je predvsem v 
poglobljenem študiju prostorskih odnosov in optimalni postavitvi struktur v prostor; Roman Rems, 
ki je v okviru LUZa vodil urbanizem tega mestnega predela, je uspel v sodelovanju z Aleksandrom 
Peršinom na urbanističnem nivoju, ob nujni modernizaciji, preplesti duh starega in novega; 
ustvarjalno delo Dušana Gorjupa je dokaz, kako že samo okolje, v njegovem primeru bivanje na šoli 
za arhitekturo v otroštvu, vpliva na razvoj in delo arhitekta, prepoznaven je bil predvsem po svoji 
risbi, njegov grajeni opus pa obsega prek tisoč stanovanjskih enot; Tomo Jurčič pa je s svojim 
decentnim arhitekturnim pristopom, ki ga je navdihovala prerijska arhitektura Franka Lloyda 
Wrighta ter zaznamovalo sodelovanje s prof. Ravnikarjem pri gradnji Ferantovega vrta in 
Cankarjevega doma, s svojo glasbeno šolo v Trnovem izoblikoval enega najsubtilnejših generacijskih 
prehodov Ravnikarjeve šole v ‘rossijevski’ postmodernizem osemdesetih let. 

OPOMBE
1 Kastelec, Barbara: S cizo na trg. Andrej Peršin nadaljuje trnovsko solatarsko tradicijo. Družina, 29. 9. 2020.
2 Hrastar, A. Mateja: Ljubljanske ulice: Opekarska cesta je poimenovana po starodavnih mestnih opekarnah.  

Dnevnik, 15. 5. 2017. 
3 Ravnikar, Edvard: Kratek oris modernega urbanizma v Sloveniji. str. 12. Dubrovnik, 1950.
4 Vidmar, Josip: Kulturni problem slovenstva. Tiskovna zadruga v Ljubljani, 1932.
5 Arhitekt Aleksander Peršin v pogovoru z Natašo Koselj, januar 2021.
6 https://youtu.be/gQdLD6kk960 
7 Giedion, Sigfried: Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition. 1941.

Nataša Koselj ANONIMNI MODERNIZEM TRNOVO

https://youtu.be/gQdLD6kk960
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ZGODOVINA
Glasbena šola Vič-Rudnik je ustanova, ki obstaja že od leta 1949. Tedaj je bila ustanovljena v IV. 
ljubljanskem rajonu, kot posledica množičnega povpraševanja po kulturnem izobraževanju. Svoje 
prostore je sprva imela v upravni stavbi skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik. Tekom 60ih let je 
vodstvo šole zaradi premajhnega števila prostorov že iskalo lokacije za gradnjo nove šole, vendar so 
bile vse njihove prošnje zavrnjene ali pa je imela občina prevelike zahteve. Predlagana projekta sta bila 
predvidena med Groharjevo in Murinkovo ulico in ob Aškerčevi cesti blizu Trga mladinskih delovnih 
brigad. Šele l. 1971 je glasbena šola s pomočjo občine odkupila vilo Brecelj na Emonski cesti 20. Pod 
vodstvom Janeza Mačka, se je vila primerno adaptirala za potrebe glasbene šole.

Pouk je nemoteno potekal do l. 1977, ko so fitopatologi v leseni konstrukciji objekta odkrili nevarno 
lesno gobo, ki je močno načela kakovost lesene konstrukcije. Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo 
je podal pojasnila, da je goba zelo nevarna ne samo za objekt glasbene šole, temveč tudi za okoliške, saj 

Skupina 1: Tilen Breznik, Luka Bubnič, Domen Cirar, 
Tristan Černe, Urša del Cott, Oskar Divjak

GLASBENA ŠOLA VIČ-RUDNIK

Naslov: Gradaška ulica 24, 1000 Ljubljana
Arhitekt: Tomo Jurčič (1939 – )
Leto: 1982 – 1985
Status zaščite: Od leta 1986 je zaščiteno območje na katerem se objekt nahaja, 
sam objekt pa ni zaščiten. Vir: ZVKDS Ljubljana.

Slika 1, 2: Vila Brecelj in vila Brecelj med rušenjem. ©Arhiv Glasbene šole Vič-Rudnik.
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Slika 3, 4: Gradbišče nove stavbe glasbene šole in stanje ob izgradnji v 80h letih. ©Arhiv Glasbene šole Vič-Rudnik.

Tloris Prerez

bi se lahko razširila na njih. Na seji komisije za gradnjo in sanacijo 31.7.1978 je bilo odločeno, da 
glasbena šola potrebuje nove objekt, ki bi bil zgrajen na isti parceli kakor vila Brecelj. Leta 1981 je 
Glasbena šola Vič Rudnik naredila prve korake proti novi šoli. Za odgovornega projektanta je bil izbran 
arhitekt Tomo Jurčič, tedanji član Ravnikarjeve delovne skupine v IZITR. Ta se je nemudoma odločil 
za rušitev stare vile. V tem času se je šola preselila v prostore starega doma na Gerbičevi ulici. Projekt je 
bil sprva predviden, da bo narejen iz dveh faz, saj je imela šola finančne težave. S pomočjo Samoprispevka 
III bi se zgradil primarni objekt, ki bi bil popolnoma funkcionalen, naknadno, s pomočjo drugačnega 
financiranja, da bi se dogradilo še 6 učilnic, vendar je trnovska krajevna skupnost zaradi primerne cene 
predlagala, da se celotna gradnja financira iz Samoprispevka III. Pripravo na gradbena dela in rušitev je 
izvedel TOZD Zavod za izgradnjo Ljubljana, za izvedbo gradbenih in ostalih potrebnih del pa je bil 
izbran INGRAD Celje. Leta 1985 je bila glasbena šola zgrajena in je postala prvi objekt v Sloveniji, ki 
je bil zgrajen izključno z namenom, da se bo v njem izvajal pouk glasbe. Šola je do danes ostala 
večinoma nespremenjena, kar nakazuje na vrhunsko načrtovanje in izvedbo gradbenih in ostalih del.

Skupina 1 GLASBENA ŠOLA VIČ-RUDNIK
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ZASNOVA IN OBLIKA
Sama zasnova objekta glasbene šole izhaja iz nepravilne oblike parcele ob križišču dveh ulic pod 
ostrim kotom. Za realizacijo programa ob upoštevanju obstoječih dreves in horizontalnih odmikov 
od ceste ni bilo veliko prostora, hkrati pa je bila etažnost omejena na P+N. Med snovanjem koncepta 
arhitekt Jurčič prav tako ni našel veliko primerov v strokovni literaturi, ki bi obravnavali podoben 
primer, zato se je odločil za najbolj racionalno kompaktno zasnovo, ki je omogočala tudi boljšo 
akustično zaščito glavne dvorane pred hrupom prometa ter krajše komunikacije znotraj objekta.

KONSTRUKCIJA
Zgradba stoji na dobro utrjeni površini in uporablja pasovno temeljenje. Nosilna konstrukcija je 
sestavljena iz armiranobetonskih vertikalnih sten, zvočne in toplotne izolacije ter zunanje fasadne 
opeke. Proizvajalec opeke je isti kakor pri Ferantovem vrtu. To je bilo trboveljsko podjetje Ciglana, 
ki ne obratuje več. Za razliko od nekaterih drugih fasadnih opek, uporabljena opeka ni puščala 
solitrnih madežev na vidnih površinah in ni bila krušljiva, saj je vsebovala relativno čisto glino, skoraj 
brez apnenčevih zrn. Pri žganju gline gre namreč apnenec v živo apno in kasneje v stiku z vodo lušči 
opeko, kar je bilo v času gradnje GŠVR zelo pogosto. Vsi prostori so bili načrtovani tako, da so 
akustično izolirani do te mere, da pouk v posameznih učilnicah ne moti ostalega pouka v učilnicah. 
Nadstropja so načrtovana s plavajočim podom, ki omogoča, da se udarni zvok v konstrukciji ne mora 
prenesti v zgornje prostore in tako ovirati pouka. Streha je ravna in sestavljena iz armirano betonske 
plošče, katera se na robu zaključi z atiko. Prireditvena dvorana je dvonadstropna, tlak je za 0,85 nižji 
od ostalih konstrukcij, ter se z južnega, vhodnega dela, spušča proti odru. Notranje stene so obdane 
s premično akustično oblogo na severnem delu in statično akustično oblogo na vhodnem delu. Iz 
atrija pred dvorano dva hodnika vodita desno k učilnicam, velikih 15 kvadratnih metrov, in servisnim 
delom zgradbe ter levo k prostorom za skupni pouk, velikih 22 kvadratnih metrov. Fasada je 
prezračevana, vhod v stavbo pa je orientiran proti križišču Emonske, Karunove in Gradaške ulice, kar 
daje tlorisni kompoziciji dodatno dinamiko, saj je vhod v stavbo iz vogala, glavna os stavbe je 
diagonala, hkrati pa se povezuje s trnovsko cerkvijo. Stavba javnega značaja se s tem odpira z več 
strani, ter subtilno namiguje na svojo dostopnost. Vhod v stavbo je nekoliko odmaknjen od križišča, 
pred njim je oblikovana premišljena urbana ureditev - manjša ploščad, trg okrogle oblike, obdan z 
zelenjem in klopmi, kjer lahko otroci po pouku počakajo starše. Del objekta je podkleten, v kleti se 
nahaja manjše zaklonišče. Uporablja se kot skladišče za odslužene predmete in pohištvo, v enem 
prostoru je urejena učilnica za pouk bobnov. Skozi glavni vhod pridemo v pritličje, kjer nas sprejme 
svetel vetrolov. V diagonalni osi je umeščena velika dvorana za nastope z odrom in zaodrjem. Dvorana 
ima 85 sedišč, je akustično oblikovana, z obložnimi paneli, ki preprečujejo odboj zvoka. Dvorana je 
dvoetažna. V pritličju je še pomožno stopnišče, ki vodi v klet, kotlarna, atrij, ki je predelan v dodaten 
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prostor - čakalnico pred nastopi, 5 večjih in 6 manjših učilnic za individualni pouk z vogalnimi okni, 
2 večji učilnici za skupinski pouk, zaodrje ter hodnik, ki povezuje vse prostore. Pritličje ima poleg 
glavnega vhoda, še dva požarna izhoda. Tloris se v nadstropju ponovi, le namembnost prostorov je 
drugačna. Nad učilnicami za skupni pouk so tajništvo in pisarne, nad vetrolovom sta dve manjši 
učilnici, ostale učilnice se ponovijo. Pomožno stopnišče vodi na ravno streho. Nad kotlovnico je bila 
predvidena knjižnica, ki je zdaj povezana z atrijem in tvori zbornico za učitelje. Nad zaodrjem je 
računovodstvo, dve večji učilnici sta povezani v manjšo dvorano za nastope. Streha je ravna, nanjo 
vodi manjše stopnišče, nasuta je s prodniki. Vse učilnice in dvorana so akustično zelo dovršene, v 
prostore, kjer se izvaja glasba vodijo dvojna vrata, za dušenje zvoka. Stenske obloge so akustične, saj 
je to prvi v objekt v Sloveniji, ki je bil zgrajen z namenom, da bo v njem glasbena šola. Urbana 
zasnova sledi in dopolnjuje obstoječo ozelenitev. Tlorisna kompozicija je izrazito moderna, 
nesimetrična, dinamična. Obdelava fasade kaže sledi kritičnega regionalizma, smeri ki je v času 
izgradnje prevladovala v tem prostoru. Fasada je zasnovana po Semperjevi teoriji ovoja, ki deluje kot 
plašč, tkanina za hišo. Z opeko so na pregibih sten nakazani šivi. Ker je bila stavba zasnovana leta 
1984, se že kažejo sledi postmodernizma, kot so poudarjanje vogala in piramidalne steklene strehe 
nad atrijem in nad vetrolovom. Nova stavba svoje izhodišče črpa predvsem iz svoje predhodnice, ter 
deloma iz soseske Ferantov vrt. Uporaba opeke kot fasadnega materiala ter zamikanje fasadnih plošč 
nedvomno spominja na elemente najdene pri soseski, odpiranje vzhodne fasade, postavitev dvorane 
in nizanje učilnic okoli nje, pa se prenese iz zasnove stare šole, z dodajanjem učilnic severno od 
dvorane.

PROBLEMATIKA
Trenutno je v šoli najbolj potrebna sanacija kleti, saj ob večjih deževjih zamaka talna voda. Nujna je 
tudi sanacija stavbnega pohištva, predvsem oken, saj so ta zaradi vpliva vremena dotrajana in 
zamakajo. Glasbena šola je v večji meri nespremenjena in redno vzdrževana. Atrij je bil zastekljen in 
se uporablja kot zbornica v nadstropju, ter soba za čakanje pred nastopi v pritličju. Zamenjana je bila 
peč, za večjo energetsko učinkovitost, priklopljena je na mestni plinovod ter nekatere talne obloge 
(parket v ploščice), zaradi obrabe in za lažje vzdrževanje. Obnovljene so bile tudi stropne obloge 
(montažne mavčne plošče).
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Slika 8, 9: Streha glasbene šole. ©Foto: Luka Bubnič 
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POMEN
Tlorisna oblika glasbene šole se ravna po Emonski in Gradaški ulici, ki se sekata pod ostrim kotom. 
Ta kot glasbena šola na izjemno subtilen način omili z veliko lipo in urejenimi sedišči pred vhodom. 
Zelo pomembna je arhitektova poteze gradnje dvorane, saj med dvorano in zunanjo lipo teče le ena 
neprekinjena črta, tako obiskovalci takoj najdejo koncertno dvorano. Tloris lahko delimo na štiri 
dele, srednji – dvoranski del, zahodni krak, ki vsebuje večji učilnici namenjeni nauku o glasbi, 
vzhodni krak, ki vsebuje več manjših učilnic, ki so za učenje individualnih inštrumentov in vsebuje 
tudi hodnik s servisom in vodi do zadnjega dela, v katerem so še štiri učilnice namenjene skupni 
vadbi inštrumentov. V prostoru, kjer se kraki stikajo in so stene med sabo pod nepravilnimi koti, je 
prostor izkoriščen za skupne prostore, opremljene z sedišči, klopcami in mizami, kjer se mlajši učenci 
lahko družijo.

POMEN ZA SKUPNOST
Glasbena šola Vič-Rudnik, Glasbena matica in Glasbena šola Moste-Polje skupaj tvorijo javno 
glasbeno izobraževanje ljubljanskih otrok. Vič-Rudnik obiskujejo otroci predvsem iz južnega dela 
Ljubljane. Ponuja veliko in kvalitetno dvorano, ki je ostale šole nimajo, zato nosi pomembno vlogo 
stičišča vseh šol.

KULTURNA IN ESTETSKA EVALVACIJA
Glasba je predstavljala in še vedno predstavlja vrsto zabave, sprostitve in najbolj živo obliko umetnosti. 
V ta namen je Tomo Jurčič zgradil prvo glasbeno šolo, katere zgradba je bila grajena izključno za 
glasbeno izobraževalne namene, saj je bilo v osnovnih šolah izobraževanje na področju glasbe zelo 
splošno. Glasbena šola privablja vsako leto vedno več učencev, kot tudi poglede mimoidočih. Na 
obliko in izgled Glasbene šole je vplivalo Jurčičevo delovanje v IZITR, kjer je sodeloval z Ravnikarjem.

LOKALEN, REGIJSKI, DRŽAVNI POMEN
Glasbena šola Vič-Rudnik je ena izmed redkih glasbenih šol lociranih v središču mesta. V okolici šole 
je veliko parkirnih mest tako za obiskovalce ob enosmerni ulici, kot za učitelje za šolo. Urejena pa je 
tudi njena okolica, saj se šola trudi varovati okolje in o tem opozarjati svoje učence. Glasbeno šolo 
zunaj obdajajo lipa visoke starosti, zelenica, prostor za kolesa in nekaj klopi, kjer naj bi učenci 
preživeli odmore. S sodelovanjem na tekmovanjih v tujini je glasbena šola pridobila mednarodno 
prepoznavnost, bolj kot vzgojni-izobraževalni zavod in ne kot sama zgradba.

VIRI
Vsi podatki izvirajo iz arhiva GŠVR in iz intervjuja z arhitektom Tomom Jurčičem, ki smo ga izvedli tekom raziskovanja. 
Članki:
- Delo; 12/11/1981; Tramovi »držijo« strop Viške glasbene šole, 
- Delo; 11/11/1981; Ugankarske diagonale v glasbi,
- Delo; 10/11/1981; Muziciranje na trlih tleh, - Predlog programa samoprispevka 3; 1982, 
- Naša komuna; 13/9/1983; Parkirišča za glasbeno šolo motijo sosede.
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Slika 10, 11: Glasbena šola Vič-Rudnik, glavni vhod in stranski pogled. 
©Foto: Urša del Cott
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Slika 12: Glasbena šola Vič-Rudnik, detajl vogala. 
©Foto: Urša del Cott

Skupina 1 GLASBENA ŠOLA VIČ-RUDNIK



25

Slika 13, 14: Glasbena šola Vič-Rudnik, fasadi proti Gradaščici in pogled z dvorišča. 
©Foto: Urša del Cott
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Slika 15, 16: Glasbena šola Vič-Rudnik, vogal z dvorišča, fasada proti Emonski cesti. 
©Foto: Domen Cirar
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Slika 17: Glasbena šola Vič-Rudnik, detajl fasade proti Emonski cesti. 
©Foto: Domen Cirar

Skupina 1 GLASBENA ŠOLA VIČ-RUDNIK



28

Slika 18, 19: Glasbena šola Vič-Rudnik, detajla fasade. 
©Foto: Domen Cirar
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TRNOVSKI BLOKI 
 arhitektura: Aleksander Peršin, Dušan Gorjup

 urbanizem: Aleksander Peršin, Roman Rems
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30 Skupina 2 TRNOVSKI BLOKI

Trnovo je del Ljubljane, ki je bil včasih poznan po majhnih kmetijah in nizkih pritličnih hišah, kar 
se lepo vidi na načrtu Ljubljane, ki ga je narisal arhitekt Ciril Metod Koch leta 1910. Ima izredno 
bogato kulturno zgodovino vse od Franceta Prešerna, Riharda Jakopiča, Jožeta Plečnika in Frana 
Saleškega Finžgarja, zato je bilo projektiranje nove stanovanjske soseske v tak naravni in kulturni 
kontekst še dodaten izziv.

V 70. in zgodnjih 80. letih 20. stoletja se je ta del Ljubljane z urbanističnim načrtom arhitektov 
Aleksandra Peršina v okviru SCT (Slovenija ceste tehnika) in Romana Remsa, ki je bil v okviru LUZa 
(Ljubljanski urbanistični zavod) zadolžen za ta mestni predel, močno spremenil. Oba arhitekta sta 
diplomirala pri prof. Edvardu Ravnikarju. Zaradi delikatnega naravnega in kulturnega kontksta tega 
mestnega predela, je bilo že v samem začetku mnogo nasprotovanj znotraj stroke. Arhitekta sta se, 
kljub pritiskom, uspešno postavila proti prvotnim idejam rušenja skoraj vse obstoječe grajene 
strukture tega mestnega predela. Dosegla sta, da se ohrani in z novo sosesko VS-1 poveže celotna 
Eipprova ulica, ki danes predstavlja srce Trnovega in je med najživahnejšimi ulicami Ljubljane, ter 
Trnovski pristan, ki nudi najbližjo rekreacijsko površino stanovalcem soseske. Zasnova soseske je 
specifična, saj ne gre za enopotezno samozadostno zasnovo, ampak za dvodelno in dvostopenjsko 
zasnovo soseske, ki je prežeta z obstoječim naravnim in kulturnim kontekstom, novo in staro se tu 
medsebojno bogati in daje tej soseski specifičen karakter ter je nov korak v dotedanji miselnosti 
urbanističnega koncipiranja sosesk. Na nekdanje travnike in kmetijske površine ljubljanskega 
predmestja Trnovo danes spominjajo zelenice, ki potekajo ob ulicah med bloki, večji del prostora pa 
je namenjenega blokom, novim cestam in parkiriščem. Vse nove garaže med bloki so načrtovane 
tako, da je zgornja površina prekrita z zelenjem. Ob zaključku gradnje je bilo zgrajenih 1214 novih 
stanovanj, kar je leta 1981 pripeljalo do skokovitega dviga prebivalstva tega mestnega predela.

“Bistvo mojega dela pri oblikovanju kompleksa Trnovo je seveda postavitev urbanistične strukture v 
prostor, ki ga omejujejo in mu dajejo značaj Gradaščica, Ljubljanica in na jugozahodu Barjanska 
cesta. S tem, da smo ohranili staro strukturo Eipprove in Trnovskega pristana, je bila naša obligacija, 
da z zadostnim odmikom od teh objektov omogočimo dostojno življenje in delovanje teh objektov.
Isto velja tudi za cerkev in Plečnikovo hišo,” pravi arhitekt Aleksander Peršin v pogovoru z Natašo 
Koselj, ter nadaljuje; “Poudarek in koncentracija nove strukture je bil na objektih A, B in C in na 

Skupina 2: Flerin Anja, Hlede Matic, Jevšenak Jure, Karamatić Luka, 
Kramberger David, Kurnik Andraž, Lipovšek Ana, Lisjak Lucija, 
Mikanovič Uroš, Mlakar Petra, Oblak Sebastjan, Ozmec Katja

TRNOVSKI BLOKI

Naslovi: Vogelna ulica 4, 6, 8, 10; Trnovski Pristan 6, 8, 10, 12; Švabićeva ulica 1, 3, 5, 7;
Ziherlova ulica 2, 4, 6, 8, 10, 39, 41, 43; Trnovska ulica 2, 4, 6, 8, 10
Arhitektura: Aleksander Peršin (1936 – ), Dušan Gorjup (1935 – )
Urbanizem: Aleksander Peršin (1936 – ), Roman Rems (1936 – 2019)
Leto: 1969 – 1983
Status zaščite: Pri vzdrževalnih delih se mora upoštevati Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del
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Slika 1: Pogled proti Trnovskemu predmestju z gradu. Z dovoljenjem MKL - Slovanska knjiznica. 
Iz zbirke Milene Žnidaršič.

ploščadih AB in BC. Prste strukture predstavljajo objekti D, E ob Ljubljanici in F, G ob Barjanski 
cesti, ki rahljajo gradnjo proti periferiji in prehajajo v 0.” 

Z načrtovanjem nove stanovanjske soseske v Trnovem so začeli že leta 1969. Avtorja arhitekture sta 
Aleksander Peršin in Dušan Gorjup. Soseska sestoji iz dveh delov, niza blokov ob Ziherlovi ulici, 
nasproti Trnovske pošte, ki je bil zgrajen najprej, ter dela, ki je postavljen paralelno z Eipprovo ulico 
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ob Trnovski pristan, ta del je bil zgrajen v drugi fazi gradnje. Načrti deloma odražajo tudi tedanji 
socialistični pogled brisanja razlik med mestom in vasjo ter se hkrati navdihujejo pri najnaprednejših 
strukturalističnih dognanjih arhitekture tistega časa, predvsem je opazen vpliv skupine Team X. 
Avtorji soseske so si prizadevali vzpostaviti strukturno kontinuiteto med starim in novim, med 
urbanim in ruralnim, med tradicionalnim in modernim. To so uspeli doseči s premišljenimi 
višinskimi gabariti, ki se subtilno vpenjajo v obstoječe okolje, z že omenjenim ohranjanjem nekaterih 
karakterističnih grajenih struktur (Eipprova ulica, Trnovski pristan), z usmerjanjem pogledov na 
naravne prostorske dominante (Ljubljanski Grad, Krim) in predvsem s skrbnim načrtovanjem vizur 
in ohranjanjem funkcionalne povezanosti z reko Ljubljanico in njenim pritokom Gradaščico, ki 

Slika 2: Zemljevid Ljubljane Cirila Metoda Kocha iz leta 1910. Hrani ZAL.
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danes predstavljata pljuča soseske. Dominanta Trnovske cerkve je ostala nedotaknjena, saj višina 
soseske ostaja pod nivojem cerkvenih zvonikov.

V blokih, ki so bili grajeni za trg, najdemo različne tipologije stanovanj, od garsonjer do večsobnih 
stanovanj ter dupleksov na vrhu zgradb. Povprečne neto površine se gibljejo od 39 m2 do 140 m2. 
Danes je populacija stanovalcev večinoma starejša ali pa lastniki oddajajo svoja stanovanja mlajšim 
družinam in študentom. Morfologija soseske je ostala ohranjena do danes. Od izgradnje soseske leta 
1983 je minilo že slabih 40 let, vendar do drastičnih sprememb, razen energetske sanacije fasade na 
predelu ob Ziherlovi, v tem času ni prišlo. Prebivalci Trnovega so sosesko sprejeli kot del lokalne 
identitete, kar govori v prid kvalitetni arhitekturni in urbanistični zasnovi, ki si je že v samem začetku 
prizadevala preplesti staro in novo.

Del soseske ob Ziherlovi ulici je koncipiran tako, da v pritličnih prostorih nudi različne storitvene 
dejavnosti, kot so trgovine z živili, poslovni prostori, druge manjše trgovine, restavracije, bari in 
podobno. Karakter celotnega območja je urejen in domač. Drugi del soseske, med Vogelno in 
Švabićevo ulico, ima v pritličnih prostorih večinoma stanovanja. Med obema deloma soseske je 
locirana osnovna šola, delo arhitekta Navinška, in sokolski športni objekt arhitekta Staniča, oboje iz 
prve polovice 20. stoletja.

Posebnosti pri projektiranju objektov so predvsem posledica slabe nosilnosti terena, ki je narekovalo 
temeljenje na pilotih. Zaradi visoke talne vode podkletitev objektov ni bila možna, zato je kletni 
program lociran v pritlično etažo. Prvi zgrajeni niz blokov, ob Barjanski cesti, je temeljen na kasetirani 
AB plošči, t.j. AB plošča z navzgor obrnjenimi nosilci, vsi ostali bloki pa so, po informacijah statika 
teh blokov, ing. Sterlekarja, grajeni na AB pilotih, po sistemu Benotto. 

Osnovna nosilna konstrukcija so armiranobetonske stene, izvedene s sistemom tunelskih opažev. 
Fasadne površine so strukturirane z obešenimi prefabriciranimi paneli. Iz fasade dela soseske ob 
Eipprovi izstopajo izbočeni betonski balkoni, ki so bili ponekod naknadno zastekljeni. Fasadni obod 
je obložen s fasadno opeko, ki so jo izdelali v opekarni Ljubečna Celje in je bila namenoma narejena 
tako, da njena površina ni bila enotna, kar je bilo v duhu strukturalizma, podobno kot pri 
Ravnikarjevemu kompleksu Ferantov vrt, ki je bil zgrajen malo pred tem.

Vsak objekt ima od 6 do 8 nadstropij. Stanovanja so večinoma enostransko orientirana, ponekod 
tudi dvostransko. V enem bloku je 51 stanovanj, skupno več kot 1250 za približno 5000 prebivalcev. 
Med dvema nizoma blokov ob Ljubljanici je dvignjena platforma z zelenimi površinami na katero 
vodijo stopnice z obeh strani. V pritličju so garaže v višini ceste, nad njimi pa so betonske ploščadi z 
otroškimi igrišči. Območje omejujejo Vogelna, Trnovska, Karunova in Švabićeva ulica. Večina streh 
blokov je enokapna, s strmim naklonom. Pokrita je s pločevinasto kritino, podobno kot pri 
Arnautovićevi soseski za Bežigradom.

Lociranje duplexov v osrednji del tlorisa in vertikalni zaključki objekta s strmo enokapnico v zadnjih 
etažah, ustvarja močan akcent, ki je dominanten pri vseh pogledih na strukturo Trnovskih blokov. 

Stanovanjske bloke ob Ziherlovi ulici, nasproti pošte, sestavljata dva dela, eden je postavljen paralelno 
z Barjansko cesto drugi pa pravokotno. Prvega sestavljajo trije deli, vsak je sestavljen iz dveh blokov, 
vmesnega vhoda in stopnišča ter pritličnih poslovnih prostorov. Drugi krak sestavljata dva dela, vsak 
je sestavljen iz dveh blokov ter vmesnega vhoda in zastekljenega stopnišča. Vsak blok ima od 6 do 8 

Skupina 2 TRNOVSKI BLOKI
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nadstropji in od 52 do 69 stanovanj. Poslovni prostori v objektu so usmerjeni proti Barjanski cesti. 
Spredaj je parkirišče. Notranjost vhodnega dela in komunikacij je narejena iz elementov proizvedenih 
v nekdanji Jugoslaviji in predstavlja splošen izraz oblikovanja množičnih stanovanjskih objektov v 
tistem času.

Del Trnovskih blokov, ki je bližje reki Ljubljanici, se pahljačaso odpira proti reki in ima urbanistično 
značilno podobo predvsem zaradi medprostora med objekti, ki predstavlja tako zelene površine 
prebivalcem kot funkcionalno izkoriščenost, saj so na nivoju pritličja urejene garaže. S tem so ločeni 
pešci in avtomobili, kar omogoča hitro dostopnost stanovanj za prebivalce, obenem pa zagotavlja 
zelene površine za igrišča. Vstop v same objekte je načrtovan v dveh nivojih, iz nivoja parkirišč in 
nivoja zelenic. Vhodni del je hkrati prehod med dvema stranema in zavetje pred vstopom v samo 
stavbo. Specifičen izgled daje nošena prezračevana fasada, s tem se tudi sam objekt naravno 
prezračuje do neke mere. Sestavljena je iz različnih materialov od opeke do prefabriciranih salonitnih 
panelov, ki so obešeni na primarno konstrukcijo. Opečnata fasada se na vogalih različnih ravnin 
navezuje na značilne opečne detajle Ravnikarje arhitekture. Nagnjena nazobčana streha, ki razgiba 
kompozicijo celote, se hkrati naveže na hribovje v ozadju in je prekrita z rjavo strešno pločevino, ki 
prekriva zgornje servisne naprave objekta. Razširjena uporaba prefabrikatov je močno skrajšala čas 
gradnje, kar je bilo zelo pomembno, saj je v tem obdobju zrasla potreba po stanovanjih. Med 
elementi težke prefabrikacije na fasadi so balkoni, ki so bili narejeni v betonarni in kot korita za rože 
vnašajo odtenek zelenja in pripomorejo strukturiranju fasade in višji kvaliteti bivanja. V ozadju so 
celostenske zasteklitve dnevnih prostorov.

Trnovski bloki so prepoznani kot kvalitetna arhitektura na lokalnem in nacionalnem nivoju. Cenjeni 
so zaradi bližine centra mesta, svoje razgibane strukture in svoje optimalne pozicije v prostoru, ki 
omogoča fantastične poglede, pa tudi zaradi raznolikih in dobro zasnovanih tlorisih stanovanj. 
Omenjeni so na nacionalnih spletnih straneh, ki obravnavajo stanovanjsko in modernistično 
zazidavo. Prav tako lahko podatke o njih najdemo tudi v knjigah in revijah, ki obravnavajo 
stanovanjsko gradnjo v Ljubljani v 20. stoletju. Internacionalno do sedaj niso bili prepoznani.
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Slika 3: Trnovski bloki ob Barjanski cesti med gradnjo v 70. letih 20. stoletja. 
Foto: Marjan Ciglič. Hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Slika 4: Članek Mojce Kaučič o trnovskih blokih z leta 1980 v reviji Naša komuna.
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Slika 5: Pogled na Trnovo z grajskega griča. 
©Foto: David Kramberger

Slika 6: Pogled na Trnovo z grajskega griča. 
©Foto: David Kramberger
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Slika 7: Pogled na Trnovske bloke z nabrežja Ljubljanice. 
©Foto: Matic Hlede

Slika 8: Pogled na Trnovske bloke z nabrežja Ljubljanice. 
©Foto: Matic Hlede
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Slika 9: Pogled na Trnovske bloke v predelu Trnovski pristan. 
©Foto: Anja Flerin

Slika 10: Pogled na prostor nad garažami Trnovskih blokov v predelu Trnovski pristan. 
©Foto: Anja Flerin
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Slika 11: Pogled na Trnovske bloke v predelu Ziherlove ulice. 
©Foto: Sebastjan Oblak

Slika 12: Pogled na Trnovske bloke v predelu Ziherlove ulice. 
©Foto: Sebastjan Oblak
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Slika 13: Pogled na igrišče v predelu Trnovski pristan. 
©Foto: Luka Karamatić
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Slika 14: Pogled na Trnovske bloke v predelu Ziherlove ulice po energetski sanaciji. 
©Foto: Jure Jevšenak
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Slika 15: Pogled na zaključke Trnovskih blokov v predelu Ziherlove ulice. 
©Foto: Sebastjan Oblak

Slika 16: Pogled na nadstreške Trnovskih blokov v predelu Ziherlove ulice. 
©Foto: Sebastjan Oblak
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Slika 17: Pogled na Trnovske bloke s parkirišča v predelu Ziherlove ulice. 
©Foto: Jure Jevšenak

Slika 18: Pogled na Trnovske bloke v predelu Ziherlove ulice. 
©Foto: Sebastjan Oblak
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Slika 19: Pogled na delno energetsko sanacijo fasade Trnovskih blokov na Ziherlovi ulici. 
©Foto: Jure Jevšenak
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Skupina 3: Dvornik Danaja, Pusovnik Ines, Pušnik Karin, 
Radonjić Dorian, Rečnik Neža, Resnik Timotej, Rožac Gaia, 
Rudof Anja, Srdić Kranjc Nikolaj, Stane Nina, Širca Andreja, 
Štader Elija, Zelko Veronika, Zogaj Luljete, Žigon Arne

KOMPLEKS TRNOVSKA POŠTA

Naslov: Riharjeva 38, 1000 Ljubljana
Arhitektura: Aleksander Peršin: objekta T1+P in T2; Dušan Gorjup: objekt B.
Urbanizem: Aleksander Peršin
Leto: 1970 – 1973
Status zaščite: Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08).

Proti koncu šestdesetih let dvajsetega stoletja, ko se je načrtovala že druga faza Murgel in so bili 
modernistično zasnovani stanovanjski bloki nasproti Murgel že dograjeni, je arhitekt Aleksander Peršin 
zasnoval v okviru SCT predlog zazidave novega jedra tega mestnega predela ob današnji Barjanski 
cesti, ki je bila tedaj v načrtih predstavljena kot ‘bodoča Titova cesta’. Sočasno je arhitekt Peršin v 
sodelovanju z arhitektom Romanom Remsom z Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ), snoval 
predlog zazidave soseske Trnovski bloki. Prvotni predlog zazidave tega predela je bil precej obširnejši in 
je zajemal še vzgojno varstveno ustanovo in prizidek k Inštitutu za gerontologijo in geriatrijo.

Na koncu sta bili zgrajeni dve trgovsko-poslovni vzdolžni lameli (T1+P in T2) ob Barjanski cesti, 
delo arhitekta Aleksandra Peršina in stanovanjski blok, postavljen pravokotno na lameli, v ozadju 
(B), delo arhitekta Dušana Gorjupa. Na severen delu se obe stavbi (T1+P in T2) odpirata proti 

Slika 1: Prvotni načrti pozidave tega mestnega predela. Vir: Upravnik objektov T1+P in T2.
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Slika 2: Park s spomenikom NOB, Barjansko cesto in Trnovskimi bloki v ozadju. ©Foto: Andreja Širca

parku. V parku ob Barjanski cesti je bil že leta 1954 postavljen spomenik žrtvam NOB zasnovan iz 
treh osnovnih geometrijskih teles (valj, kocka, krogla), na katerih so dekoracije in napisi ter verzi 
Mileta Klopčiča. Postavil ga je arhitekt Anton Bitenc po Plečnikovih načrtih iz leta 1951. Spomenik 
z njegovim ožjim območjem je pod varstvom ZVKDS.
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Tako kompleks Trnovska pošta, kot nasproti postavljen niz soseske Trnovski bloki, stojijo dejansko 
ob Barjanski cesti, vendar imajo drugačne naslove (Riharjeva oz. Ziherlova ulica). Lamela T1+P se s 
stopniščem pravokotno spaja s stanovanjskim blokom, ki je že stal na tem mestu. V nasprotju z 
obstoječimi večstanovanjskimi prostostoječimi objekti v zelenju, ki so bili značilni za zgodnjo fazo 
modernizma, je ta nov koncept predvideval strukturalistično spajanje, prehajanje, in nizanje 
posameznih enot po horizontalni in vertikalni smeri. Podobno lahko vidimo tudi pri opazovanju 
razvojnih faz Murgel, kjer so bile v prvi fazi enote zelo togo zasnovane, kasneje, konec 60. let pa so 
se pojavili zamiki in spajanje posameznih ‘clustrov’ v bolj dinamičnih kompozicijah, kar nosi 
poudarjeno humanistično noto in je značilno za strukturalizem. Celotna urbanistično-arhitekturna 
zasnova se je z občutkom odzvala na obstoječe stanje in tako s trgovsko-poslovnima lamelama 
osmislila odnos do razvijajoče se vpadnice na eni strani, s stanovanjskimi pa se je povezala v že 
obstoječi blokovski kare na drugi strani. Kot celota je tako v prostor vnesla novo javno središče za 
okoliški obstoječi in planiran stanovanjski program Trnovskih blokov.

Slika 3: Načrt realizirane situacije, 1970–73. ©Arhiv arhitekta Aleksandra Peršina.
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OBJEKT B
Štirinadstropni stanovanjski objekt B, zgrajen med leti 1970–1971, je delo arhitekta Dušana Gorjupa 
in je postavljen pravokotno na objekt T2, s katerim je v pritličju tudi povezan. Obdan s parkom, 
skupaj s prostostoječimi stanovanjskimi bloki, ki so bili tu že prej, tvori tih in zelen stanovanjski 
predel v zaledju hrupne Barjanske ceste. Zasnovan je iz dveh prečno zamaknjenih enot, ki ju v sredini 
povezuje skupen vhodni prostor. Vsaka enota ima svoje stopnišče. Zaradi barjanskih tal je bila 
zahtevana nižja gradnja na pilotih. Blok je brez dvigal. Gre za armiranobetonsko konstrukcijo. Fasada 
je obdana s fasadno opeko, ki je na vogalih križno zamaknjena, kar je značilno tudi za Ravnikarjev 
vogal. Balkonske grede iz vidnega betona dodatno razgibajo fasadno kompozicijo, prav tako stranski 
konzolni erker iz vidnega betona. Vsi ti elementi natančno posnemajo Ravnikarjev stanovanjski 
objekt na Rimski ulici, ki je del kompleksa Ferantov vrt in je bil zgrajen konec 60. let.

Obravnavani blok se pravokotno vpenja v severni trgovski objekt T2, tako da le ta ustvarja prehodni 
prostor med hrupno cesto in stanovanjskim delom in začrta bolj intimni predprostor znotraj kareja, 
na katerega so potem orientirana stanovanja. Pročelje fasade bloka je opečnato. Arhitekt je z 
navzkrižnim združevanjem gradnikov dosegel učinek okrasja, s tem pa oblikoval zunanji ovoj stavbe. 
V kontrast s tem je postavil konstrukcijske elemente vidnega betona, ki s konzolami in balkoni 
opredeljujejo zunanjost. Beton, kot osnovni konstrukcijski element, se kaže tudi na fasadi in navzven 
pripoveduje zgodbo konstrukcije, kar je značilno za to odbobje. Blok je v strukturi lamel, ki se z 
svojimi daljšimi stranicami odpira na sever in jug. V bistvu gre za dva izredno podobna zrcalna dela, 
vzhodni in zahodni, ki ležita en zraven drugega, rahlo zamaknjena v smeri sever-jug. V pritličju sta 
dela povezana s skupnim hodnikom, zahodni del ima 4 stanovanja in prostor za shrambe, vzhodni 
del pa zgolj 3 stanovanja in zaklonišče, ki se trenutno uporablja za shrambe. Vsako stanovanje je 
razdeljeno na dnevni in akustično ločen spalni del z različnim številom spalnic. Še ena razlika med 
deloma je, da se vzhodni poveže, originalno zgolj s streho, danes z zaprtim prostorom, s trgovskim 
objektom, zahodni del pa je zaključen z erkerjem, ki omogoča stanovanjem v nadstropjih dodaten 
prostor. Tloris nadstropja se nato ponovi štirikrat, z osrednjim jedrom, stopniščem in hodnikom ter 
petimi stanovanji nanizanimi v obeh delih, do višine P+4. Na strehi sta še dve večji stanovanji, spet 
z zrcalnimi tlorisi, ki pa ne zavzemata celotne površine ravne strehe. Nosilna konstrukcija je v celoti 
armiranobetonska, sestavljena iz mreže AB sten ki se nizajo okoli dveh jeder s stopnišči. Prav tako so 
armiranobetonske vse plošče. Stene se zamikajo v smeri sever – jug in tako ustvarjajo prostore za 
balkone, dinamične notranje prostore ter posledično tudi dinamično fasado. Fasada je zaključena s 
fasadno opeko bledo oranžne barve iz opekarne Ljubečna Celje in z zaključki balkonov oz. nosilnimi 
elementi iz vidnega betona.

OBJEKTA T1+P IN T2
Kompleks Trnovska pošta leži ob Barjanski cesti, prometni poti, ki povezuje avtocestni obroč z 
dostopom do središča Ljubljane, zato je to območje hrupno in prometno. Pred kompleksom se 
nahaja parkirišče, ki je dostopno z glavne ceste in je večinoma zapolnjeno z avtomobili obiskovalcev 
in prebivalcev tega območja. Danes je veliko prostorov poleg pošte oddanih v poslovni najem. Tu so 
tudi trgovina z živili, banka in lokal poleg katerega se nahaja park, ki pa ni najbolje vzdrževan. Na 
območjih stavbe, ki so namenjeni privatnim prostorom za podjetja, se ljudje ne zadržujejo, v 
nasprotju z delom kjer se nahajajo lokal, trgovina, park in pa stanovanjski del, ki služi večjemu številu 
uporabnikov in je zato bolj obljuden.

Elementi konstrukcije (nosilci, stene, stebri) večkrat vidno pronicajo skozi fasado. Fasada je v pritličju 
opečnata ali zastekljena, v nadstropju pa sestavljena iz kovinskih elementov trapezne pločevine. 
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Stavba je sestavljena iz dveh dotikajočih se lamel; severne in južne, ki sta na severnih fasadah konusno 
zamaknjeni proti severovzhodu. Zaradi zamika pritlične etaže navznoter, dobimo vtis, da zgornje 
etaže lebdijo nad okolico in s tem dajejo na videz masivnemu objektu občutek lahkotnosti. Nad 
osrednjim delom frontalne lamele T1 se povzpne vertikalni stolpič (P), ki poudarja vhodni del 
kompleksa. Med osrednjo stavbo in sosednjim blokom v ozadju, se pojavi tretji, povezovalni, 
element, ki služi kot komunikacija stolpiču. Ta po višini in obliki strehe izstopa, saj je najvišji in ima 
v primerjavi z drugim delom objekta poševno streho.

Primarna konstrukcija je okvirna, iz armiranobetonskih elementov litih na mestu. Okvirji so 
temeljeni na točkovnih AB temeljih, ki so medsebojno povezani s horizontalnimi vezmi. Zaradi slabo 
nosilnega terena so temelji pilotirani. Sekundarna medetažna konstrukcija, ki premošča prostor med 
primarnimi nosilci, je iz prefabriciranih AB elementov pravokotnega prereza. Terciarna konstrukcija 
med le-temi, je iz jeklenih profilov. Tovrstna konstrukcija omogoča, južno od stičišča dveh lamel, 
tudi podhod. Kot polnilo med glavnimi konstrukcijskimi elementi se pojavljajo opeka, jeklo in 
steklo. Vzhodna in zahodna fasada sta obdani z rjavo trapezno pločevino, ki predstavlja finalno 
fasadno oblogo. Zanimiv element, ki ga lahko pogosto opazimo pri moderni arhitekturi tistega časa 
so tudi okna, izbočena pod kotom iz glavne fasade, ki razbijajo monotonost le-te. Stanovanjska 
stavba se odpira na sever in jug, enako usmerjenost ima tudi poslovni objekt.

Kompleks Trnovska pošta je urbanistično premišljeno in umeščen v celotni kontekst prostora, z 
jasnim arhitekturnim konceptom ter z drzno zasnovano konstrukcijo. Njegova struktura kljub 
razgibanosti ustvarja enovito podlago, nad katero lebdi volumen iz plastično zasnovane fasade, ki ga 
poudarja vidna armiranobetonska konstrukcija. Pasaža v poslovnem delu omogoča povezavo 
stanovanjskih blokov z glavnim komunikacijskem omrežjem in s tem prehajanje prebivalcev med 
obema deloma. Stanovanjski blok je zgrajen estetsko in arhitektonsko razgibano. Likovno pretanjena 
fasadna kompozicija je strukturirana s ponavljajočim se zamikanjem opeke, ki tvori grafiko stavbnega 
ovoja.

Trgovski objekt ena (T1), je prvi od dveh podobnih objektov, ki sta med seboj povezana. Razlikujeta 
se predvsem v tem, da so del prvega objekta tudi pisarniške površine, ki se nahajajo v višini drugega 
nadstropja (P), kot škatlast volumen položen na prvi objekt, zaradi česar se ta tudi po višini razlikuje 
od drugega. Objekt je sestavljen iz štirih enakih modulov, kateri se med seboj zlagajo horizontalno, 
peti element pa se ne ponovi v horizontali, ampak je kot vertikalni podaljšek stavbe umeščen med 
drugim in tretjim zaporednim modulom. Kot vertikalo (stopnišče – dostop) ob objekt postavi stolpič 
in tako horizontalni modul (trgovski del) in vertikalni modul (pisarniški del) med seboj poveže. Na 
tlorisu so razvidni trikotni elementi, ki v ritmu najprej treh manjših zaporednih in nato enega večjega 
segajo iz stavbe in »motijo« pravilno obliko le-te. To je zanimiv element, ki ga lahko pogosto opazimo 
pri moderni arhitekturi tistega časa - okna, izbočena pod kotom iz glavne fasade, ki razbijajo 
monotonost. Na trgovskem objektu ena (T1) se ta element ponovi štirikrat, na drugem delu pa le 
enkrat. Na stavbi je možno opaziti tudi veliko drugih tehnik, ki govorijo o vplivu Ravnikarjeve šole, 
tako premišljena tlorisna organizacija kot tudi uporaba materiala. Stavba ima usmerjenost sever-jug, 
iz tlorisne zasnove pa je razvidno, da je stavba na vogalu proti severovzhodu zalomljena - štrleči vogal, 
ki je prav tako značilen za Ravnikarjevo arhitekturo. Na prelomljenem vogalu se pojavi tudi močen, 
masiven in izrazit nosilni element iz betona. Oblikovanje je podrejeno konstrukciji, ki je vidna in 
vključena v fasadno kompozicijo. Vidi se tudi značilno oblikovanje vogala, kjer stena steče naprej, 
tako kot tudi črte na Ravnikarjevih risbah. Izpostavljena konstrukcija, oblikovanje vogala in iskrena 
prezentacija so osnovni prepoznavni izraz Ravnikarjeve šole. (povzeto po: Koselj, Arhitektura 60-ih 
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let v Sloveniji). Stavba je kombinacija vidnega betona in fasadne opeke, katera služi kot polnilo. 
Objekt je oblikovan tako, da se s spoštovanjem do obstoječe grajene strukture v slednjo kontekstualno 
vrašča. To je razvidno že iz fasade, kjer je v pritličju uporabljena opeka, značilna za trnovski okoliš.

Stavba je sestavljena iz dveh dotikajočih se lamel; severne in južne, ki sta na severnih fasadah konusno 
zamaknjeni proti severovzhodu. Zaradi zamika pritlične etaže navznoter, dobimo vtis, da zgornje 
etaže lebdijo nad okolico in s tem dajejo na videz masivnemu objektu občutek lahkotnosti. Na vrhu 
strehe kot krila iz robov štrlijo nadstreški, ki se zalomijo proti tlom. Na notranji strani vrha stavbe pa 
se pojavni vdolbina v konstrukciji, kot nekakšen žleb (konstrukcija oblikuje žleb, element ni dodan 
kasneje). Na strehi pa se prav tako pojavi vzdolžen element: visok in ozek nosilec, ki štrli iz ravnine 
strehe in pomaga tvoriti obliko žlebu. V pritličju in prvem nadstropju objekta se nahajajo trgovine 
in skladišča, v drugem pa pisarniški prostori, komunikacije in sanitarije.

Danes se objekt kaže v drugačni luči kot se je včasih. Fasado kazijo logotipi podjetij in trgovin, opeka 
je ponekod prebarvana ali nalomljena. Pločevinasta fasada je na določenih predelih v precej slabem 
stanju, predvsem se to vidi na območju prehoda. Na njej se pojavljajo grafiti in druge popisave, 
zamaknjene opeke pa predstavljajo odlagališče smeti in cigaret, pločevina je ponekod deformirana. 
Na fasadi in predvsem na strehi se pojavljajo klimatske naprave, območje prehoda med Riharjevo in 
Barjansko cesto ter neposredno bližino objekta so zavzeli smetnjaki. Kljub temu opazimo, da stavba 
ohranja prvotno uporabljen material in to ji daje avtentičnost.

Objekt T2 je postavljen na ortogonalno mrežo in vzdolžno sledi liniji Barjanske ceste, ki je hkrati 
glavna ljubljanska južna vpadnica. Pravokotno na objekt je v notranjosti kareja postavljen stanovanjski 
blok. Bariero med prometno cesto in stavbo tvori drevored vzdolž Barjanske ceste proti notranjosti 
pa parkirišče in manjši trg pred vzhodno fasado objekta. Trg pred objektom predstavlja javno ploščad 
za druženje in srečevanje ljudi. Objekt s svojo postavitvijo v prostoru ustvarja mejo med zasebnim 
– stanovanjskim zunanjim prostorom na zahodni strani ter javno ploščadjo na vzhodni strani. V 

Slika 4: Strehi objektov T1 in T2 ter stanovanjski blok B v ozadju. ©Foto: Timotej Resnik.
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prvotni zasnovi je bil načrtovan atrij, ki bi služil tudi kot pasaža do severne strani stanovanjskega 
bloka, ki je zdaj zastekljen ter dozidan in služi kot skladišče za trgovski prostor.

Objekt izraža domačo tradicijo v kombinaciji z modernizmom, ki je urbanistično premišljen in 
humano umeščen v celotni kontekst prostora. Govori o tesnem sodelovanju z gradbeništvom in 
njegovim tehnološkim napredkom, ki so ga spodbujali izvedbeno zahtevni arhitekturni projekti. 
Zlasti pri izvedbi detajlov v surovem betonu, opeki, fasadnih pločevinah ter sodobnih steklenih 
open, ki so temeljni gradniki njegove stilno prepoznavne podobe.

Objekt je zasnovan kot pravokotnik, ki se na skrajni severni strani zamakne proti severovzhodu. 
Konstrukcija je jasna in drzno zasnovana ter sledi pravilom tektonike. Primarna konstrukcija je 
okvirna iz železobetonskih elementov. Izrazito so poudarjeni stebri in nosilci, ki jih konzolno 
prečkajo. Na njih je poudarjen volumen, ki ga obdaja plašč iz stekla in trapezaste valovite pločevine. 
Zaključuje ga ravna streha, na kateri je v vzdolžni smeri postavljena odkapna pločevina, v obliki črke 
v, ki služi tudi kot nadstrešek. Ta daje občutek lebdenja nad objektom.

V pritličju je plašč zunanjega ovoja iz plastično oblikovane fasadne opeke. Nad njimi je horizontalna 
okenska odprtina, ki kot cezura ločuje polnilo pritličja od nadstropja in s tem poudari njegovo 
lahkotnost. V notranjosti je modularni ustroj, ki ustvarja nevezan prostor in tako omogoča sprotno 
prilagajanje programom.

Glede na takratno tehnično inovativnost v gradnji, se danes na objektu pozna vpliv časa. V notranjosti 
gostinskega lokala je še ohranjen originalen sturkturalističen strop. Pločevina na fasadi je dobila 
patino ter hkrati kar nekaj poškodb. Fasadna opeka se je na nekaj mestih odkrušila. Zunanja senčila 
so dotrajana. Fasade kazijo grafiti, zunanje površine objekta pa so neurejene. V objektih T1+P in T2 
se odvijajo poslovni, trgovski in gostinski program, katerega ljudje pogosto obiskujejo.
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Slika 5: Objekt T2 in stanovanjski blok B v ozadju. 
©Foto: Anja Rudof

Slika 6: Objekt T2. Detajl strešnega zaključka. 
©Foto: Gaia Rožac
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Slika 7: Objekt T1. Detajl fasade in strešnega zaključka. 
©Foto: Anja Rudof
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Slika 8: Prostor med stanovanjskim blokom B in objektom T2. 
©Foto: Gaia Rožac

Slika 9: Stanovanjski blok B. 
©Foto: Gaia Rožac
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Slika 11: Stanovanjski blok B. Dostop dovhoda. ©Foto: Elija Štader

Slika 10: Stanovanjski blok B. Navezava na objekt T2. ©Foto: Elija Štader

Slika 12: Stanovanjski blok B. Pogled z jugo-zahoda. ©Foto: Elija Štader
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Slika 14: Stanovanjski blok B. Glavni vhod. ©Foto: Elija Štader

Slika 13: Stanovanjski blok B. Pogled s severo-zahoda. ©Foto: Elija Štader

Slika 15: Stanovanjski blok B. Pogled s parka ob domu upokojencev. ©Foto: Elija Štader
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Slika 17: Objekt T2. Detajl fasade. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 18: Ureditev območja med Barjansko cesto in objektom T2. 
©Foto: Timotej Resnik

Slika 19: Pogled na objekt T1+P. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 20: Objekt T2. Detajl fasade.
©Foto: Andreja Širca

Slika 21: Objekt T1. detajl fasade. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 22: Prostor med objektoma T1 in T2. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 23: Objekt T1. detajl fasade in strehe. 
©Foto: Andreja Širca
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Slika 24: Objekt T1+P. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 25: Stopnišče na objekt P. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 26: Pogled na objekt T1+P. 
©Foto: Timotej Resnik

Slika 27: Pogled na objekt T1+P z Barjanske ceste. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 28: Parkirišče pred kompleksom Trnovska pošta. 
©Foto: Timotej Resnik

Slika 29: Prehod od hrupne Barjanske ceste na umirjeno zelenico med bloki. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 30: Prehod med javnim in stanovanjskim prostorom. 
©Foto: Andreja Širca
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Slika 31: Objekt T1. Detajl vogala. 
©Foto: Andreja Širca
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Slika 32: Objekt T1. Južna, stranska fasada. 
©Foto: Veronika Zelko
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Slika 33: Objekt T1. Stranska fasada. 
©Foto: Karin Pušnik

Slika 34: Detajl talne ureditve. 
©Foto: Karin Pušnik
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Slika 35: Detajl stopnišča. 
©Foto: Timotej Resnik

Slika 36: Detajl stropa v baru. 
©Foto: Timotej Resnik
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Slika 37: Vhod v pošto. 
©Foto: Karin Pušnik
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Slika 38: Prehod med objektoma T1 in T2. 
©Foto: Nikolaj Srdić Kranjc
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Dušan Gorjup 

se je rodil 4. 8. 1935 v Ljubljani. Njegova 
biografija je zanimiva, saj je kot otrok živel  
v stavbi Ljubljanske arhitekturne šole na 
Grabnu, kjer je bil njegov oče hišnik. Tudi 
sam je nekaj časa študiral arhitekturo, vendar 
študija ni končal. Prepoznaven je bil po svoji 
specifični grafični risbi. V prakso je stopil kot 
projektant v GP Tehnika, ki se je kasneje 
preimenovala v SCT Projektivni biro, kjer  
je bil sodelavec arhitekta Aleksandra Peršina. 
Med njegove zgrajene stanovanjske objekte 
prištevamo stanovanjski soseski Brod in 
Vižmarje pri Ljubljani, apartmaje Krainer 
(Fakersee, Avstrija), stanovanjski dvojček 
Gorjup-Gabrijelčič v Ljubljani ter mnoge 
druge. Z arhitektom Aleksandrom Peršinom 
je sodeloval pri projektih kompleksa Pošte  
na Riharjevi ulici v Ljubljani, kjer je izdelal 
stanovanjski objekt ‘B’, ki je lociran za pošto, 
pri načrtovanju arhitekture Trnovskih blokov, 
stanovanjske soseske ‘Žičnica’ ob Tržaški  
cesti v Ljubljani, vrstnimi hišami ob Jurčkovi 
cesti (RS1 in RS2) ter pri projektiranju 
stanovanjskega objekta v sklopu kompleksa 
Com merce na Einspielerjevi ulici za 
Bežigradom. Kot vodja projekta in odgovorni 
projektant je sodeloval pri poslovno-
stanovanjski soseski Žu pančičeva jama ter  
pri stanovanjsko-poslovnem kompleksu 
Rapova jama 1, 2, in 3, ki je bil nagrajen  
z Nagrado mesta Ljubljana.

Tomo Jurčič 

se je rodil 8. 9. 1939 v Vrhniki pri Ložu v 
Loški dolini. Del otroštva med okupacijo je 
pre živel na Hrvaškem. Leta 1958 se je vpisal 
na Ljub ljansko arhitekturno šolo, kjer je leta 
1964 diplomiral pri prof. Antonu Bitencu. Po 
študiju je opravil dvoletno prakso ob Vrbskem 
jezeru v Avstriji. Leta 1968 ga je prof. Bitenc 
povabil v IZITR – Investicijski zavod za 
izgradnjo Trga revolucije. S skupino Biro 71  
je sodeloval pri projektu Kulturnega centra  
v Skopju, nato ga je prof. Edvard Ravnikar 
pritegnil k projektiranju poslovnega objekta 
na Igriški ulici in Cankarjevega doma, kjer  
je opravljal vlogo koordinatorja med 
projektantsko skupino za arhitekturo, ostalimi 
projektanti ter gradbenim odborom med  
leti 1976 in 1983. Po tem je bil imenovan  
za glavnega projektanta Glasbene šole  
Vič-Rudnik, nakar je prevzel vodenje 
rekonstrukcije zdravilišča Rimske toplice  
v arhitekturnem biroju Arching. Leta 1986 se 
je zaposlil v Smeltu, kjer je delal na projektih 
za Rusijo, Ukrajino in Kitajsko, pri nas pa za 
Pivovarno Laško, JUB in Snago. Upokojil  
se je leta 1998. V obdobju po letu 2000 je 
sodeloval pri obnovi hotelov Lev in Triglav, 
novi postaji za gondolo na Voglu.
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Aleksander Peršin 

se je rodil 22. 1. 1936 v Ljubljani. Diplomiral 
je leta 1960 pri prof. Edvardu Ravnikarju 
skupaj z Romanom Remsom na temo ’Idejni 
projekt novega objekta Strojne in Rudarsko-
metalurške fakultete z urbnistično rešitvijo’. Po 
di plomi je na povabilo arhitekta Stanka Kristla 
delal v projektantski skupini za izgradnjo 
UKC. Njegovo delo je bilo projektiranje 
stolpa posteljnega bloka. Na povabilo Ilije 
Arnautovića se je nato zaposlil v GP Obnova, 
kasneje v GP Tehnika, ki se je preimenovala  
v SCT - Projektivni biro, kjer je ostal do 
upokojitve. V tem času se je seznanil  
s sistemom SAR, ki so ga razvili kot pomoč 
pri projektiranju stanovanjske gradnje v Zvezi 
arhitektov Nizozemske. Skupaj z nekaterimi 
sodelavci se je udeležil simpozija o odprti 
gradnji v Eindhovnu. Je soavtor stanovanjske 
soseske ŠS-6 v Šiški (1966–70), za katero so 
Ilija Arnautović, Aleksander Peršin in Janez 
Vovk prejeli leta 1969 nagrado Prešernovega 
sklada in istega leta tudi jugoslovansko 
Borbino nagrado. Med leti 1970–1973 je 
izdelal projekt za poslovno-trgovski kompleks 
T1 in T2 v Trnovem ob Riharjevi ulici.  
Med leti 1969–1983 je v sodelovanju z 
Dušanom Gorjupom realiziral sosesko Trnovo, 
urbanizem soseske pa je plod sodelovanja 
Aleksandra Peršina in Romana Remsa.  
V sodelovanju z Dušanom Gorjupom je 
izvedel vrstne hiše na Jurčkovi cesti RS1 in 
RS2, kjer se aplicira sistem ‘rastoča hiša’  
(1975–1977). Leta 1978 je zgradil poslovni 
kompleks Commerce na Einspielerjevi ulici za 
Bežigradom. Skupaj z Dušanom Gorjupom 
sta med leti 1984–1985 realizirala del 
stanovanjske soseske ‘Žičnica’ ob Tržaški cesti  
v Ljub ljani, kjer se je delno apliciral sistem SAR. 
Je av tor poslovne stavbe Lek v Ljubljani 
(1988–90).

Roman Rems 

se je rodil 18. 7. 1936 v Ljubljani in umrl  
3. 3. 2019 v Ljubljani. Na Fakulteti za 
arhitekturo je diplomiral skupaj z 
Aleksandrom Peršinom pri profesorju 
Edvardu Ravnikarju leta 1960 s projektom  
za Strojno fakulteto v Ljubljani. Leta 1962  
se je zaposlil na Urbanističnem zavodu 
Ljubljana (LUZ), ki ga je vodil Marko 
Šlajmer. Tu se je leta 1992 tudi upokojil.  
Na LUZu je bil zadolžen za urbanistično 
ureditev posameznih delov občine  
Ljubljana-Vič. Njegova najpomembnejša  
dela na področju urbanističnih ureditev so: 
Bonifacija VS-4 in zahodni del VS-3 leta 
1973; zazidalni načrt stanovanjske soseske 
RS1 in RS2 ob Jurčkovi cesti na Rudniku  
leta 1978; zazidalni načrt in zunanja ureditev 
stanovanjske četrti Na Grbi leta 1980;  
prenova severnega dela Eipprove ulice v 
Trnovem VS 2/2 leta 1981; Trnovo leta  
1983; Ilovica VS 1/5 leta 1987; Jurčkova pot 
VS 1/3 in VS 1/4 leta 1989; naselje Lavrica-
ETUDA VS 4/4; zazidalni načrt za VS 206 
Sred nja vas ter urbanistična ureditev območja 
Polhovega Gradca. Za svoje delovanje na 
področju urbanizma je prejel priznanje  
občine Vič.
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študenti: 
Breznik Tilen 
Bubnič Luka 
Cirar Domen 
Černe Tristan 
del Cott Urša 
Divjak Oskar

Dvornik Danaja 
Flerin Anja 

Hlede Matic
Jevšenak Jure 

Karamatić Luka 
Kramberger David

Kurnik Andraž 
Lipovšek Ana 

Lisjak Lucija 
Mikanovič Uroš 

Mlakar Petra 
Oblak Sebastjan 

Ozmec Katja 
Pusovnik Ines 
Pušnik Karin 

Radonjić Dorian 
Rečnik Neža 

Resnik Timotej
Rožac Gaia 
Rudof Anja

Srdić Kranjc Nikolaj 
Stane Nina 

Širca Andreja 
Štader Elija 

Zelko Veronika
Zogaj Luljete 

Žigon Arne

 Glasbena šola Vič-Rudnik
 arhitektura:
 Tomo Jurčič
 leto: 1982 – 1985
1 © foto: Nataša Koselj

 Trnovski bloki
 arhitektura:
 Aleksander Peršin, Dušan Gorjup
 urbanizem:
 Aleksander Peršin, Roman Rems
 leto: 1969 – 1983
2 © foto: Matic Hlede

 Kompleks Trnovska pošta
 arhitektura objektov T1+P in T2:
 Aleksander Peršin
 arhitektura objekta B:
 Dušan Gorjup
 urbanizem: 
 Aleksander Peršin
 leto: 1970 – 1973
3 © foto: Timotej Resnik

anonimni modernizem Trnovo
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