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Povzetek
Magistrsko delo obravnava problematiko načrtovanja vstopnih turističnih območij naselij, ki jih odlikuje bogata kulturna in grajena
dediščina. Podrobno je obdelana zasnova vstopnega območja Štanjela. Vstopna območja turističnih naselij so namreč eno ključnih
elementov turistične infrastrukture. Če niso oblikovana, to negativno vpliva na delovanje in razvoj naselij, ki so turistično zanimiva in
obiskovana. Štanjel nima ustrezno vzpostavljenega vstopnega območja, kar otežuje uspešen razvoj turizma.
Ob vznožju griča Turn je predlagana arhitekturna zasnova Kraškega parka z info centrom, ki želi vzpostaviti primerno vstopno
območje kot del oživitve oziroma širitve Fabianijeve pešpoti. Vloga arhitekture je oblikovanje turističnega vstopnega območja, kjer bo
turist lahko dobil vse potrebne in izčrpne informacije o tistem okolišu. Vstopno turistično območje je segment turistične infrastrukture,
ki lahko prispeva pomemben delež pri ohranjanju kulturne krajine ter podpre gospodarski razvoj naselja oziroma občine.
STANJEL: KARST PARK
Key words: karst, park, Stajnel, garden, entrance
UDK: 72.012.1:711.5-16(043.2).
Abstract
Master thesis highlights the problem of planning an entrance for settlements with rich historic background that are frequently visited
by tourists. It focuses on design of the entrance area of Štanjel. Entrance areas of these settlements are one of the key elements
of infrastructure for tourism. If they are not designed properly it negatively affects its functioning and development. Štanjel does not
have properly established entrance area which is not good for successful development of tourism. The location for architectural
design of Karst park with info center is suggested at the foothill of Turn. Its purpose is establishing appropriate entrance area as a
part of the revival and expansion of Fabiani’s path. The role of architecture is designing tourist entrance area where the visitor can
receive all necessary information about the place. Tourist entrance area is a segment of tourist infrastructure that can contribute an
important part of preservation of cultural landscape and support economic development of the settlement and municipality.
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1 UVOD IN OPREDELITEV PROBLEMA
1.1 Uvod
Tema magistrskega dela je urejanje vstopnega območja turističnega naselja. Vstopno območje v turistično naselje je v tem magistrskem
delu definirano kot območje pred vstopom v turistično obiskovano naselje. Projektni del naloge kot primer ureditve vstopnega območja
v turistično naselje obravnava kraško vas Štanjel. Njeno lokacijo odlikuje bogata kulturna in grajena dediščina. Predlagana arhitekturna
zasnova ureja vstopno območje, upoštevajoč obstoječo urbano ureditev. Predlagana je tudi nova prometna turistična infrastruktura.
Prostorsko umeščanje
Vstopno območje v Štanjel je Dolnji trg (A), saj s trga vodi cesta do glavnega vhodnega stolpa (B). Na tem mestu se odpirajo lepi
pogledi na naselje. Glavna infrastrukturna povezava skozi Štanjel (C) je državna cesta Nova Gorica–Sežana. Da bi se zmanjšal promet
mimo Dolnjega trga, je ta za turiste preusmerjen na občinsko cesto mimo železnice. Ob tej cesti so predvidena nova javna parkirišča
za potrebe obiskovalcev pa tudi prebivalcev območja in za turistične avtobuse. Predvidena je tudi ureditev javnih površin za pešce in
kolesarje.
Nova arhitekturna zasnova Dolnjega trga naj bi danes neustrezno ureditev zamenjala z novim vstopnim območjem za turistično
naselje. Nova programska vsebina je Kraški park z info centrom. Kraški park je predlagan kot nadgradnja obstoječe kulturne krajine in
se navezuje na Fabianijevo pešpot. Info center usmerja in informira obiskovalca o ustrezni uporabi prostora.

A – vstopno območje turističnega naselja Štanjel
B – glavni vhodni stolp v Štanjel
C – glavna infrastrukturna povezava skozi Štanjel
Č – nova turističnoprometna infrastruktura
D – kulturna krajina Štanjel–Sv. Gregor–Kobdilj
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Vizualizacija: Vstopno območje turističnega naselja in nova turistična infrastruktura (Vir: lasten)
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1.2 Opredelitev problema

Za primer zasnove turističnega vstopnega območja je v tem magistrskem delu izbrana vas Štanjel. Naselje je primer kvalitetno
oblikovane kulturne krajine. Ta je definirana kot »rezultat človeškega posega v naravni prostor, kjer je narava sredstvo in človek
predstavlja kulturo« (Kulturna krajina, 2015/16). Med raziskovalnim procesom je obravnavan odnos med kulturno krajino Štanjel–Sv.
Gregor–Kobdilj s krožno sprehajalno ureditvijo (Fabianijevo potjo).
Novo turistično vstopno območje v Štanjel je predvideno ob vznožju griča Turn, od katerega se odpirajo idilični pogledi na Štanjel.
Urbanistični načrt urbanega območja Štanjel naselje deli na tri dele: E – Gornja vas (naselje na griču Turn), F – Dolnja vas (vstopni
trg s centralnimi objekti – pošto, železnico, šolo, mesnico, gostinskim lokalom ...) in G – Novi Štanjel (razpršena individualna gradnja)
(Urbanistični načrt urbanega območja Štanjel, 2014). Najbolj prepoznavna je Gornja vas, za katero bomo zaradi lažjega razumevanja
v magistrskem delu uporabljali izraz Štanjel. Posebej bomo poimenovali Dolnjo vas in Novi Štanjel.

E
F
G

Skica: Gornja in Dolnja vas ter Novi Štanjel (Vir: lasten)
Prvi pogled na Štanjel nam pove, da je to naselje na griču. Tovrstna naselja so za obiskovalce izredno privlačna, zato imajo velik
turistični potencial. Že nekaj kilometrov pred Štanjelom se odpirajo slikoviti (ter včasih degradirani) pogledi. Ti sporočajo zgodbo
naselja, že dolgo preden obiskovalec prispe do vznožja griča. Podobo naselja na griču poudari zeleni obroč okoli griča Turn (1.1). Ta
obroč je varovan kot območje zelenih površin in ohranja naselbinsko kvaliteto homogenega zgodovinskega naselja.
Pogled se spremeni, ko se obiskovalec približa Štanjelu skozi vstopni trg (F). Problem vstopnega območja Štanjela je, da to območje
sploh ni izoblikovano in se (predvsem naključni) obiskovalec tu ne ustavi samo zato, ker mu to ni ponujeno. Za naselje, ki igra tako
pomembno zgodovinsko in kulturno vlogo na regionalni in državni ravni, je to velik primanjkljaj.
Številni turisti danes jemljejo obisk Štanjela (E) kot enodnevni izlet. Le redki obiskovalci se odločijo za dvodnevno raziskovanje prostora,
kar se nanaša na količino ponudbe. S predstavljenim projektom želimo to ponudbo razširiti s Kraškim parkom in info centrom. Tako
bi lahko ponudili novo programsko vsebino in dodatno privlačili obiskovalce. Ob vznožju griča bi s postavitvijo info paviljona turiste
primerno informirali o zgodovinskih zanimivostih in dinamičnem sistemu pešpoti na ključni točki dojemanja prostora – ob vstopu.
1.1: Pogled na Štanjel in zeleni obroč okoli griča Turn

2

Pogledi na naselje od daleč
Ob vožnji proti Štanjelu se obiskovalcu odpirajo številni pogledi (A). Tako se začne dojemanje kulturne krajine že dolgo pred vstopno
točko v naselje (B).

A

B

Skica: Pogled na naselje od daleč (A) in na točki vstopa vanj (B) (Vir: lasten)

Fotografiji 1.2 in 1.3 prikazujeta dojemanje kulturne krajine Štanjela od daleč (1.2) in od blizu (1.3).
Podobno velja tudi za druga naselja na Krasu. Za primer lahko vzamemo eno izmed najstarejših naselij, vas Goče (1.4). V njej se

1.2: Pogled na Štanjel

nahaja mnogo posebnih urbanoarhitekturnih vzorcev. Grajena je v obliki andrejevega križa, hiše so kamnite in pokrite s korci ali skrili,
ulice (gasi) so tesno stisnjene in točkovno poudarjene s kamnitimi pili – postajami križevega pota (Goče, 2017). Staro jedro naselja
je podobno kot v Štanjelu lepo ohranjeno in turistično zelo zanimivo, vendar pa se v obeh primerih obiskovalec ob prvem obisku ne
more ustrezno orientirati in ni primerno informiran o možni uporabi prostora (1.4, 1.5, 1.6, 1.7). Magistrska naloga želi torej spodbujati
razmišljanje o tej problematiki. Kras je turistično zelo priljubljena lokacija. Pomembno je, da obiskovalec že pri prvem stiku z naseljem
dobi izčrpne informacije o prostoru, ki ga ustrezno usmerijo ter tako obogatijo njegov obisk.
Ugotovitve o potrebnih posegih v ožjem območju obravnave bomo natančneje opisali v naslednjem poglavju.

3

1.3: Degradirano vstopno območje v Štanjel

1.4: Pogled na Goče izpred cerkve Marije Snežne

1.6: Degradirano vstopno območje v Kobdilj s pogledom na Štanjel

1.5: Degradirano vstopno območje v Goče

1.7: Degradirano vstopno območje v Tomaj
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1.3 Cilji
1. CILJ: INFORMIRANJE TURISTA O MOŽNOSTIH RAZISKOVANJA IN DOŽIVLJANJA PROSTORA PRED VSTOPOM V NASELJE
Glavni cilj magistrskega dela je informiranje in usmerjanje turista glede možnosti raziskovanja in doživljanja prostora. To v Štanjelu
lahko dosežemo s povezavo turističnega vstopnega območja s Fabianijevo potjo kot delom ponudbe kvalitetno načrtovane kulturne
krajine. Že Fabiani se je zavedal problema vstopnega območja za turiste oziroma manka turistične infrastrukture, na kar se je
nedvomno odzval tudi z zasnovo Ferrarijevega vrta. Ta je bil sprva zaprt za javnost in namenjen samo lastnikom. Deloval je kot
zasebni vrt za sprejemanje večjih skupin obiskovalcev in imel namen učinkovanja nanje. Cilj arhitekturne zasnove Kraškega parka je
revitalizacija oziroma širitev Fabianijeve poti, cilj info centra pa informiranje obiskovalcev o ustrezni uporabi prostora.
2. CILJ: UREDITEV VSTOPNEGA OBMOČJA V ŠTANJEL
Štanjel ponuja tri glavne točke vstopa: skozi Vhodni stolp, skozi Kobdiljski stolp in po panoramski poti skozi Fabianijev portal. Vse te
vstopne točke imajo eno izhodišče – plac oziroma trg ob vznožju griča. Tu je torej smiselno postaviti info center, ki bo obiskovalce
obveščal o vseh treh možnostih vstopa in posledično doživljanja prostora. Vsebinsko je predlagana tudi ureditev Kraškega parka,
katerega cilj je širjenje turistične ponudbe in posledično daljše (večdnevne) turistične obiske Štanjela. Vstopni trg nosi pomembno
vlogo v prostoru zaradi strateškega položaja ob vznožju griča Turn. Je prvi stik obiskovalca z naseljem na griču. Hkrati deluje kot
povezovalno območje med Gornjo in Dolnjo vasjo ter Novim Štanjelom. Na trgu se danes nahajajo kapelica, štirna (vodnjak), zelene
površine in dve drevesi. Tam stoji tudi kamnito korito, ki je pričevalec nekdanje namembnosti tega prostora. Lega ob vznožju usmerja
pogled navzgor in poudari zgodovinski razvoj naselja na griču. Nova urbanoarhitekturna zasnova želi vizualno ločiti homogeno
naselje na griču in heterogeno gradnjo v dolini.
3. CILJ: REVITALIZACIJA PEŠPOTI
V Štanjelu danes opazimo spiralni vzorec gibanja v prostoru, saj lahko v naselje vstopimo skozi Fabianijevo panoramsko pot,
nadaljujemo skozi Ferrarijeve vrtove, Kobdiljski stolp, mimo romanske hiše in gradu, vzpenjajoč se okoli griča do Gledanice. Možne
pa so tudi druge točke vstopa, na primer skozi vstopni stolp, mimo gradu, koncentrično okoli griča na Gledanico, skozi Ferrarijeve
vrtove in panoramsko pot itn. Z revitalizacijo pešpoti je mišljena obnova vzhodne poti ob vznožju griča Turn (1.8).
Kulturna krajina Štanjel–Sv. Gregor–Kobdilj je smiselno in kvalitetno načrtovana, kar daje naselju poseben pečat. Fabianijeva pot
Štanjel povezuje z gričem, na katerem je cerkev sv. Gregorja, se nadaljuje v gručasto vas Kobdilj in nazaj proti Štanjelu mimo avstroogrskega pokopališča. Ob podrobni analizi prostora opazimo, da je danes nekaj poti v zelenem sistemu zaraščenih in potrebujejo
strateško vizijo oživitve.

Š

5

G

K

Skica: Kulturna krajina Štanjel (Š)–Sv. Gregor (G)–Kobdilj (K)
(Vir: lasten)

1.8: Štanjel – Kobdiljski stolp, levo: zaraščena pešpot

1. CILJ: INFORMIRANJE TURISTA O MOŽNOSTIH RAZISKOVANJA IN DOŽIVLJANJA

2. CILJ: UREDITEV VSTOPNEGA OBMOČJA V ŠTANJEL

3. CILJ: REVITALIZACIJA PEŠPOTI

PROSTORA

Karta predlagane oživitve pešpoti v Štanjelu: D – Fabianijev koncept vstopnega

Karta ureditve zelenega sistema Štanjel–Sv. Gregor–Kobdilj: H – obstoječi zeleni

Pogled na ureditev vstopnega območja v Štanjel: A – vstopni trg danes, B – vstopni trg,

območja in točke vstopa, E – predlog oživitve vzhodne poti ob vznožju griča

sistem, I – območja krožnih pešpoti, J – glavni točki vstopa, K – obnovljene točke

predlog rušitev obstoječih stavb, C – vstopni trg brez objektov, Č – vstopni trg s polvkopano

Turn, F – predlog ponovne uporabe zgodovinske pešpoti, G – predlog zvezdnega

vstopa

stavbo Kraškega parka in info centra

sistema pešpoti v koncentričnem vzorcu
(Vir: lasten)

(Vir: lasten)
(Vir: lasten)

A

D

H

B

E

I

C

F

J

Č

G

K
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1.4 Pomen zaznavanja in prepoznavanja kulturne krajine
V tem poglavju se osredotočimo na lastnosti obravnavane regije slovenskega krasa.
»Kras je dežela kamna« (Juvanec, 2013). Ta trditev nam omogoči takojšnje razumevanje pokrajine slovenskega krasa. Že sama
beseda kras pomeni kamen in izhaja iz predindoevropskega korena ‘kar(r)a’ (Fakin Bajec, Luthar, 2014). Geografsko je matični ali
osrednji kras umeščen med Tržaškim zalivom, Nanosom, Notranjsko in Brdi (Juvanec, 2013).

Slovenski kras (Vir: lasten)

Zgornja skica prikazuje občine Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen in del občine Miren - Kostanjevica (Kras, 2017). Posebej je
izpostavljena občina Komen, saj v magistrskem delu predstavlja širše območje obravnave.
Za kras je značilno uravnano površje, ki nima površinsko tekočih voda, saj ga gradijo prepustne in vodotopne kamnine (apnenci in
dolomiti). Razčlenjeno je z vrtačami, kraškimi polji, udornicami itn. Na njem so številna brezna, ki so posledica podzemnega pretakanja
vode. Pod površjem se nahaja zapleten jamski sistem z izrednim kapniškim bogastvom, ki je naravoslovna posebnost Krasa. Tu bivajo
tudi posebne vrste podzemnih živali, endemičnih oziroma značilnih za prav to področje. Najbolj znana med njimi je človeška ribica. Ta
raznolikost živalskih in rastlinskih vrst se odraža tudi na površju, ki je eno izmed bogatejših območij biotske raznovrstnosti v Evropi in
na svetu. Kras je izredno pomembno naravovarstveno območje (Živi Kras – Carso, 2013).

7

Endemična živalska vrsta – človeška ribica (Vir: lasten)

1.9: Cerkev sv. Marije v Dolenji vasi – detajl kamnite fasade in kritine
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1.4.1 Naravno : grajeno
»Še imamo tisto, kar mnogi hranijo le v muzejih, še uporabljamo, še razvijamo, še mislimo« (Juvanec, 2013). Uvodni citat tega poglavja
odraža spoštljiv odnos do zgodovinske dediščine slovenskega krasa. Kvalitetno razmerje med naravnim in grajenim imenujemo
kulturna krajina.
Razmerje med naravnim in grajenim je na Krasu soodvisno. Kamen se nahaja tako rekoč povsod, kar na kmetijskih površinah seveda
ni zaželeno. Ljudje so torej kamen umaknili z obdelovalnih površin in mu našli novo namembnost. Začeli so ga zlagati v gomile (kupe),
nato v suhozide, hiške kot pastirska zavetja in na koncu v konstrukcije (1.9).

Skica: Kamen na kmetijskih površinah (Vir: lasten)
Narava krasa je prepredena s sistemi jam, gozdov, grmišč, suhih travnikov, melišč, kamnitih travišč in kmetijske krajine (Živi Kras –
Carso, 2013). Značilni so presihajoča jezera, kali, lokve, melišča, kamnite trate, njive, gomile in suhozidi.
Vernakularna dediščina Krasa odraža kamen kot prevladujoč gradbeni material. Značilni so ojačani vogali in močne preklade (1.10).
Streha je bila nekdaj slamnata ali kamnita, vedno v naklonu 1 : 1, kasneje se je pojavil blagi naklon latinske kritine. Hiše so bile grajene
v tehniki suhega kamna, včasih zamazane z ilovico, pomešano s peskom, kasneje pa se je uporabljala malta. Značilno je obračanje
proti vetru in zaščita z borjačem (dvoriščem), ki navzven kaže le monumentalen vhod, značilno je tudi dvorišče z murvo in vodnjakom,
spahnjenica z ognjiščem in masivnim dimnikom (Juvanec, 2013).

Skica: Kamen, uporabljen kot oporni zid, in hiška (Vir: lasten)

1.10: Štanjel – romanska hiša
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KATALOG: NARAVNO, GRAJENO (Juvanec, 2013; skice: lasten vir, povzeto po Juvanec, 2013)

Konfin deluje kot prostorski označevalec
in sporoča pomembne informacije. Služi
lahko kot kažipot ali za označevanje
lastništva (mejnik).

Kal nastane kot posledica spiranja
gline v dno vrtače. To postane sčasoma
neprepustno. V njem se nabira stoječa
voda. Ljudje so jo uporabljali za napajanje
živine. Izraz kal se včasih uporabi tudi
za zidan napajalni bazen. Obstajajo tudi
posebni kali, v katerih so zamrznjeno
vodo lomili in shranjevali v ledenicah.

Hiška, šiška, kutja – kamnito zatočišče.
Na Krasu so hiške gradili v naravi kot
pastirska zatočišča. Včasih se naslanjajo
na kamniti zid, ki jih ščiti pred burjo,
drugič stojijo same.

Sušilnica služi za sušenje z ognjem
(vročino). Različne vrste sadja se ne
sušijo na isti temperaturi, zato je v
sušilnici vertikalno urejen sistem pladnjev
z možnostjo izvleka in menjavanja glede
na potrebe živil.

Samostojno gospodarsko poslopje ali
hlev s prostori za krmo, obdelavo in
druge potrebe gospodarstva.

Dimnik na Krasu je masivno in visoko
grajen. Proti vrhu se oži in je zaključen
z dvokapno streho. Oblika dimnika
je prilagojena vplivu burje, ki otežuje
delovanje dimnika. Potrebne so serije
različnih odprtin, ki so poleg funkcionalne
prevzele tudi estetsko vlogo. Dimniki
na Krasu so pogosto lepo dekorirani in
izkazujejo bogastvo oziroma družbeni
položaj lastnika.

Skedenj, senik, lupa – prostor za hranjenje
sena, lahko tudi za kombinirano uporabo
za gospodarske potrebe.

Kozolec na psa z nesimetrično streho,
kar je za vernakularno arhitekturo Krasa
nenavadno. Njegova funkcija je sušenje.

NARAVNO

Na skici je upodobljen edini menhir pri
nas, v Krkavčah. Menhirji so kamniti
prazgodovinski stebri, navadno umetelno
izklesani. Ponavadi stojijo na razpotjih
oziroma pomembnih mestih, ki jih
označujejo. Motivi na njih so sakralni,
umetelno izdelani.
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Ledenica je jama za shranjevanje ledu
in snega. Včasih se uporablja le kot
hladilnica. Na dno ledenice vodijo
stopnice. Na sredini je pogosto steber, ki
nosi leseno konstrukcijo strehe.

Štirne na Krasu so ograjene, da
preprečujejo dostop živalim. Pogosto
so skupne, ob njih se zbirajo prebivalci
naselja in tako tu nastane prostor
druženja. V štirno se prosto steka voda
s streh objektov. Zaradi pomanjkanja je
zelo dragocena.

Čebelnjak odpira daljšo stranico s
panjskimi končnicami na sončno stran
– zaradi lažje orientacije čebel. Vstop za
čebelarja je pogosto s strani, razen če so
bočni deli kamniti, torej nosilni.

V kaščah so kraševci hranili žita in meso,
torej živila za ljudi. Iz varnostnih razlogov
je kašča vedno ločena od bivalne hiše, da
v primeru požara zagori le eno ali drugo.

Domačija je povezan niz bivalne hiše in
gospodarskih objektov, ki se odpirajo
na notranje dvorišče. Niz je zaključen z
zidom, ki ločuje borjač in ulico. Razlog za
tako obliko je zaščita pred vetrom, hkrati
pa je tako ustvarjeno intimno okolje.

Znamenje ali pil je niša s sakralno
vsebino. Včasih ima kamnit okvir.

Porton je vhod na (kraško) dvorišče –
borjač. Navadno je kamnit. Dvorišče je
pogosto nepravilnih oblik, saj se prilagaja
terenu in drugim danostim. Je zunanja
»dnevna soba« domačije, kjer se opravlja
večina gospodarskih del.

Latnik na eni strani točkovno sloni
na kamnitih nosilcih na zidu, na drugi
strani pa je vertikalno podprt z lesenimi
stebrički.

Romanska hiša v Štanjelu – kamnita
bivalna hiša, primer gradnje na Krasu.

GRAJENO

Delno vkopana klet s kaščo za spravilo
poljščin, sadja in vina. Pogosto je
sestavni del hiše, navadno izdolben v
skalo.

Skica razvoja bivalne enote iz enocelične
v mnogocelično.

Tloris domačije z borjačem.

Vzdolžna bivalna hiša s spahnjenico v
čelu.

Na Krasu je tudi prizidek umetnost. Skica
prikazuje spahnjenico oziroma prostor z
ognjiščem. To je ločen del hiše, ponavadi
privzdignjen na višji nivo kot preostali
bivalni prostori. Stropa ni, namesto tega
je tu prehod v dimnik, ki je iz sredinskega
dela pomaknjen proti steni hiše.

Spahnjenica,
notranjost.
Ognjišče
je na sredini prostora, tu se odvija
večino družabnih aktivnosti, saj je edini
ogrevani prostor v hiši. Ponavadi je bilo v
spahnjenici vsaj eno okno, lahko pa tudi
več.
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2 ANALIZE IN KONCEPTI
2.1 Izhodišča

A

J

K

K
C

Štanjel nima ustrezno vzpostavljenega vstopnega območja, kar za uspešen razvoj turizma v njem ni dobro in je moteče. Prav tako
turistična infrastruktura ni dobro urejena, kar ima negativen vpliv na delovanje in razvoj naselja, ki je turistično zanimivo in obiskovano.

G

B
Č
F

Odločitev, kje snovati vstopno turistično območje v Štanjelu, smo oblikovali z analitično metodo. Najprej je bilo potrebno analizirati

I

trenutno stanje prostora. Fotografije od A do K obravnavajo območje kulturne krajine Štanjel (Š)–Sv. Gergor (G)–Kobdilj (K). Pogled

G, H
D, E

na območje od daleč nam omogoča razumevanje širše slike zasnove kulturne krajine Štanjela in potrebe po revitalizaciji nekaterih
povezav s sosednjimi naselji.

(Vir, prostorski prikaz: lasten)
2.1: Pogledi na Štanjel, Sv. Gergor in Kobdilj
A: Pogled na Štanjel z Dolnjega trga

11 F: Pogled na Štanjel izpred vinske kleti
Jazbec

B: Tabla z označeno Fabianijevo potjo

C: Pogled s Kobdiljskega stolpa

G, H: Pogled na Štanjel z avstro-ogrskega vojaškega pokopališča iz 1. svetovne vojne

Č: Pogled na Kobdilj

D: Trg s tremi spahnjenicami v Kobdilju

E: Trg s tremi spahnjenicami v Kobdilju

I: Železniška postaja in šola

J: Ulice Štanjela

K: Ulice Štanjela

Š

Š

S

M

O

L

N

R

T

U
V

V naslednjem koraku smo analizirali samo vas Štanjel. V naselje vodi dovozna pot preko vstopnega trga, ki je igral pomembno vlogo v
prostoru že v preteklosti. Trg se povezuje s Fabianijevo pešpotjo, ki zelo kvalitetno oblikuje prostor. S primernim oblikovanjem vstopnega
turističnega območja bi lahko razširili obstoječo Fabianijevo pešpot in posledično kulturno krajino, ki jo oblikuje.
Trenutno stanje je analizirano s pomočjo fotografij L–Z. Fotografirani so: pot proti vstopnemu stolpu, grad, secesijske stopnice na grajskem

P
Z

dvorišču, Kobdiljski stolp kot povezava zelenega sistema pešpoti in Gledanica na vrhu griča Turn. Prikazana je tudi koncentrična pot okoli
Štanjela (krožna panoramska pot), ki vodi do Ferrarijevih vrtov. Analizirane so različne razgledne točke ter vstopi v vrt in iz njega.

(Vir, prostorski prikaz: lasten)
2.2: Pogledi na Štanjel, Sv. Gergor in Kobdilj
L: Pot proti vstopnemu stolpu

M: Grad Štanjel

N: Vstopni stolp

O: Stopnice na grajskem dvorišču

P: Kobdiljski stolp

R: Gledanica

S: Vhod na panoramsko pot

Š: Panoramska pot

T: Pogled izpred vstopa v Ferrarijev vrt

U: Vstop v Ferrarijev vrt s panoramske
poti

V: Vstopni stolp v Ferrarijev vrt

Z: Vstop v vrt pri Kobdiljskem stolpu
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Družina Fabiani

Vila Ferrari

Zgodba Štanjela je hkrati zgodba Kobdilja. Ti dve vasi sta močno zgodovinsko prepleteni, za kar gre delno zasluga družini Fabiani, ki je

Največji pečat je naselju pustil projekt podeželske vile z vrtom (2.4), ki ga je arhitekt Maks Fabiani zasnoval za svojega nečaka, zdravnika iz

prebivala v Kobdilju. Njihovo posestvo (2.1) je premoglo enega redkih zanesljivih vodnjakov na tem območju, glavna dejavnost družine pa je

Trsta. Enrico Ferrari je v Štanjelu želel zgraditi sanatorij za pljučne bolnike in podeželsko vilo.

bila prodaja vode. Dobiček so vlagali v širjenje posesti, na kateri so vzgajali avtohtono trto pikolit. Ta je iz sušenega grozdja dajala cenjeno

Projekt kvalitetno odgovori na vprašanje o odnosu med starim in novim. S predelavo hiš in povezavo v podeželsko počitniško vilo s parkom

sladko vino. Stavbe Fabianijevega posestva so nanizane okoli borjača s stoletno murvo (2.2), ki tam stoji še danes. Posajena naj bi bila okoli

je arhitekt Maks Fabiani stavbam dodelil novo namembnost. Vila je »ujeta« med dvema obrambnima stolpoma, ulične fasade pa so ohranile

leta 1400. Maks Fabiani (2.3) se je rodil 29. aprila 1865 v Kobdilju in je bil dvanajsti od štirinajstih otrok Antona in Charlotte Fabiani. Goriški

svojo podobo. Fasada na vrtni strani je dobila nekaj novih arhitekturnih elementov, kot je na primer kamnita loža s teraso. Po potrebi so bila

grofje so Fabianijevim dali v fevd grad in trdnjavo v Štanjelu ter vas Kobdilj. Oče Anton je bil veleposestnik v Kobdilju, Branici, Štanjelu in

vgrajena večja okna, vhodni obrambni stolp pa je bil preurejen v hišo za goste. V starih hišah na nasprotni strani ulice je bila urejena manjša

Hruševici (Hrausky, Koželj, Kambič, 2010).

zasebna klinika.

Sin Maks Fabiani je med leti 1929–1935 obnovil in preuredil namembnost gradu v občinsko središče z županstvom, osnovno šolo, vrtcem,

Kvalitetna kulturna krajina Štanjela je bila predvidena prav za potrebe bolnikov, ki naj bi prihajali na Ferrarijevo kliniko. Za Ferrarijevo vilo je

kinodvorano in ambulanto. Preuredil je tudi trg pred cerkvijo sv. Daniela, vhodni grajski stolp, hotel Miramonti itn. V letih 1935–1945 je bil

bil urejen sistem pešpoti okoli Štanjela in Ferrarijev vrt (2.5). Vila je kvaliteten primer celovite prenove in oživljanja podeželja, katerega so

Fabiani tudi župan Štanjela (Hrausky, Koželj, Kambič, 2010). Štanjel je bil nekdaj priljubljen počitniški kraj s turistično ponudbo, obiskovali

sicer ljudje zapuščali in se selili v mesta (Hrausky, Koželj, Kambič, 2010).

so ga izletniki iz Trsta z vlakom.

2.3: Kobdilj – Fabianijeva domačija

2.5: Maks Fabiani, arhitekt

13 2.4; Kobdilj – Fabianijeva murva (Vir: http://www.delo.si/druzba/panorama/domacija-arhitekta-maksa-fabianija.html) [12. 4. 2017]

2.6: Štanjel – vila Ferrari

2.7: Ferrarijev vrt s secesijskim bazenom

Ferrarijevi vrtovi
Ferarijevi vrtovi so danes ena izmed najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti Štanjela, čeprav na prvi pogled ne vidimo kompleksnosti
in večplastne urbane zgodbe, ki jo pripovedujejo. Predstavljajo del vile Ferrari in so bili zgrajeni v obdobju med obema vojnama. Njihova
terasasta zasnova je prilagojena terasasti topografiji Štanjela. Vrtovi se nahajajo na južni strani griča, ki je obrnjena proti Kobdilju.
A C
Č
B

Osrednji element vrta je secesijski ovalni bazen z otočkom. Bazen nima le ambientalne vloge, ampak predstavlja člen v verigi zapletenega
vodovodnega sistema talnih zbirnih kanalov, cistern, cevovodov in odtočnih namakalnih kanalov. Ta sistem je vilo oskrboval z vodo že v
začetku prejšnjega stoletja. To je bilo v kraškem svetu, kjer je večna tegoba pomanjkanje vode, veliko razkošje. Inovativna je tudi uvedba

Panoramska pot

takrat novega materiala – betona (Ferrarijev vrt, Štanjel, 2014).
Ob analizi elementov prostora po fotografijah od A do K lahko opazimo, da so določeni motivi zelo nevtralni in umirjeni, drugi pa črpajo iz

E

duha historicizma in delujejo kot poudarek v prostoru. Elemente Ferrarijevega vrta torej lahko ločimo v dve skupini. Prva so kraški elementi:
terase, kamniti podporni zidovi, stopnišča in pergole, druga pa novi motivi, predstavniki idealov časa: razgledni paviljon, ovalni bazen,

I

Ferrarijev
vrt

beneški mostiček, umetna votlina (z Botticellijevo školjko), vodometi itn. (Ferrarijev vrt, Štanjel, 2014).

D
G
HF
J

K
Grafika: Karta panoramske poti okoli Štajela in Ferrarijevega vrta (Vir: lasten)

2.8: Pogledi na Štanjel–Sv. Gergor–Kobdilj
A: Vstopni paviljon

B: Pergola

C: Balinišče

Č: Vodnjak v steni

D: Pogled na Ferrarijevo vilo

E: Pešpot s hortikulturno ureditvijo

F: Ovalni bazen z beneškim mostičkom

G: Umetna votlina

H: Cisterna v parku

I : Razgledni paviljon

J: Ledenica pod razglednim paviljonom

K: Namakalni kanali
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2.2 Analize in sinteze
Poglavje analiz in sintez se osredotoča na makrolokacijo kulturne krajine Štanjel–Sv.Gregor–Kobdilj. Prikaže trenutno stanje urbane
ureditve in nove predloge ureditve. Tako želimo kar najbolj jasno prikazati potenciale in smernice prostorskega razvoja. Mikrolokacija
prikazuje Štanjel in Dolnji trg. Ta lokacija je glavna točka obravnave magistrskega dela.
Spodnja vizualizacija treh topografskih poudarkov v tem prostoru prikaže, da je makrolokacija opredeljena s tremi dominantami:
Štanjelom, cerkvijo sv. Gregorja in Kobdiljem. Obstoječa urbana ureditev zelo pozorno upošteva vse reliefne točke in jih obravnava
kot označevalce povezovanja sistema pešpoti. Zaradi človekovega uspešnega oblikovnega posega v naravo je ta pot pomemben del
kulturne krajine.
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Prostorski prikaz treh topografskih poudarkov v prostoru (Štanjel, Sv. Gregor, Kobdilj) (Vir: lasten)

2.9: Pogled na cerkev sv. Gregorja in Kobdilj iz Štanjela

Tloris centralnih dejavnosti in kulturnih dominant

OBRAVNAVANA LOKACIJA
CENTRALNE DEJAVNOSTI

KULTURNE DOMINANTE
Turn/Gledanica

cerkev sv. Danijela

zgornja cisterna vodovodnega sistema

grad Štanjel

razgledne točke

Tošč mesnica in trgovina

porušen obzidni stolp

pošta in lokal

Ferrarijev vrt in vila Ferrari
razgledni paviljon/ledenica

zadružni dom

Fabianijeve klopi
Kobdiljski stolp
vhodni stolp

cerkev sv. Gregorja

vojaško pokopališče

šola

hotel Miramonti/stara šola

bencinski servis

kapelica

železniška postaja
vila Maks
trg s tremi spahnjenicami

vodni zbiralnik

v dolnjem Kobdilju

Fabianijeva domačija
star kraški izvir vode

ŠTANJEL

369

KOBDILJ

179

TURN

363

GRADIŠČE

400

POŠTA
SV.

6222 ŠTANJEL

POŠTA

DANIEL

SV.
0

S

6222 ŠTANJEL
GREGOR
500m

(Vir grafik: lasten)
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Analitične

karte

na

tej

strani

prikazujejo različne informacije o
makrolokaciji. Na karti A je označena
mikrolokacija obdelave kot linijska
poteza ureditve vstopnega območja.
Karta B prikazuje območje stanovanj
in zajema tako homogena kvalitetno
oblikovana naselbinska jedra kot
razpršeno stanovanjsko gradnjo.
Karta

C

prikazuje

kmetijska

zemljišča, ki se nahajajo na pretežno
bolj ravnih površinah, karta Č pa
pokriva področja gozdov.
Karta D prikazuje infrastrukturne
povezave skozi območje. Označene
so glavne prometne povezave
(ceste, železniška proga) ter pešpoti.
Karta E prikazuje opremljenost
zemljišč

s

kanalizacijo

in

A: Mikrolokacija

0

200 m

B: Stanovanja

0

200 m

C: Kmetijska zemljišča

0

200 m

Č: Gozd

0

200 m

0

200 m

vodovodom. Naslednji prikaz (F)
abstraktno conira grajeno območje.
N. GORICA
VENICE

Zadnji prikaz (G) pokaže prostorske
smeri

infrastrukturnih

povezav:

severna cesta regionalnega pomena
vodi do Nove Gorice in Benetk, južna
je povezava z Ljubljano in Trstom,

KOMEN
MONFALCONE

Analize:

zahodna pa vodi v Komen in Tržič.
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(Vir grafik: lasten)

LJUBLJANA
TRIESTE

0

D: Infrastruktura

200 m

0

E: Kanalizacija in vodovod

200 m

0

F: Grajeno

200 m

G: Povezave

nove

prometne

povezave

turističnega pomena

obstoječe prometne povezave
regionalnega pomena

Karta H prikazuje obstoječe stanje in predloge
novih prostorskih posegov.
Predlog ureditve pešpoti in prometnih povezav
vsebuje

ključne

informacije

o

predlaganih

usmeritvah prostorskega razvoja. Prikazana so
obstoječa vstopna območja ter pešpoti, nadgrajene
z novimi predlogi.
Infrastrukturne smernice vsebujejo dolgoročno
razmišljanje o krepitvi turistične infrastrukture, ki je
locirana v centralni pas pri železnici. Dolgoročno
je predvideno spodbujanje potovanja z vlakom, kar
v bližini železniške postaje osmisli tudi lociranje
PREDLOG UREDITVE SISTEMA PEŠPOTI:

P

turistične parkirne cone (P). Tako lahko nastane
velik parkirni žep, ki uredi turistično infrastrukturo
Štanjela in Kobdilja.

točka vstopa, obstoječe

(Vir grafik: lasten)

novi vstopi v Štanjel
Fabianijeva pot, obstoječe
revitalizacija pešpoti
obravnavana lokacija
PREDLOG NOVE PROMETNE UREDITVE:

S
0

nove prometne povezave turističnega pomena
obstoječe prometne povezave regionalnega pomena
nove prometne povezave, ki omogočajo prometno

500m

razbremenitev pomembnih naselbinskih jeder
H: Predlog ureditve pešpoti in prometnih povezav

območje, predvideno za urejene parkirne površine
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Tloris Štanjela, A–E
Karta mikrolokacije natančneje prikaže analize (A, B, C) in sinteze (Č, D, E) oblikovanja
vstopnega območja. Vidimo lahko obstoječi zeleni pas (A) ter predlog razširitve (Č). Tu se
nahaja lokacija, v kateri je prepoznan nerazviti potencial Štanjela, saj se nahaja ob vznožju
griča Turn in ima strateško vstopno lokacijo. V tem magistrskem delu je ta lokacija območje
obravnave.
V ospredju zanimanja so obstoječi vstopi v Štanjel (B) in predlog urejanja vstopnega
območja (D). Za boljše razumevanje pomembnih družbenih vozlišč sta priložena tudi karta
vozlišč in pešpoti (C) ter novi predlog revitalizacije pešpoti (E).
(Vir grafik: lasten)

Kvalitetno oblikovano
naselbinsko jedro
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A: Zeleni pas okoli Štanjela, obstoječe

B: Vstopna območja v Štanjel, obstoječe

C: Vozlišča in pešpoti

Č: Zeleni pas okoli Štanjela, predlog razširitve

D: Vstopna območja v Štanjel, predlog

E: Novi predlog revitalizacije pešpoti

A Ožje območje Štanjel B Ožje območje Kobdilj 1 xxx
GSPublisherEngine 0.0.100.100

- KJE SO VSTOPI V ŠTANJEL

Tloris Štanjela, F–K
Karta območja zelenih površin okoli Kobdilja pokaže umestitev v zeleni prostor in kvalitetno
oblikovani naselbinski jedri (F). Naslednja karta (G) razkrije vstope v Kobdilj s pešpoti ali
prometnih povezav. Tu so torej točke, kjer je treba vzdrževati jasno podobo naselja in z
F-J

volumni nakazati smer gibanja. Karta vozlišč in pešpoti (H) prikazuje površine za pešce,
naslednja karta pa razgledno točko ter smer ohranjanja pogledov (I). Karta J označuje
centralni prostor z naselbinskim jedrom Kobdilja (plac) ter Fabianijevo domačijo. Zadnja
K

karta (K) pa predstavi predlog uvedbe nove prometne povezave regionalnega pomena, ki

*

bi prometno razbremenila dolnji Kobdilj in omogočila večjo kvaliteto uporabe prostora za
pešce (Urbanistični načrt urbanega območja Štanjel, 2014).
(Vir grafik: lasten)

Kvalitetno oblikovano
naselbinsko jedro
F: Območje zelenih površin okoli Kobdilja, obstoječe

G: Točke vstopa v Kobdilj, obstoječe

H: Vozlišča in pešpoti

*

I: Razgledna točka in smer ohranjanja pogledov

GSPublisherEngine 0.0.100.100

J: Kobdilj – centralni prostor

K: Predlog nove prometne povezave regionalnega pomena
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Analiza pogledov na Štanjel
Obravnavana kulturna krajina Štanjel–Sv. Gregor–Kobdilj ponuja
veliko vedut. V tem delu magistrske naloge se bomo osredotočili

A

na vedute oziroma poglede na Štanjel. Fotografije pogledov od
A do P nam pokažejo dejansko sliko razgledov. Opazimo lahko,
da so določeni pogledi idilični, drugi pa degradirani. Sinteza
pogledov nam torej vzbudi zavedanje, da je potrebno vzpostaviti
točke pogledov na Štanjel, ki jih obiskovalci lahko uživajo s
pešpoti ali prometne poti.
2.10: Vedute na Štanjel
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A
A – veduta iz dolnjega Kobdilja, B – cesta proti
železniški postaji, C – polje pri črpalki, D – cesta
ob bencinski črpalki, E – cesta proti železnici,
F – pogled z železniških tirov, G – cesta pri šoli,
H – sekundarna cesta proti Štanjelu, I – pogled
s Kobdilja, J – pogled s pešpoti, K – pogled z
naselja, L – pogled z vojaškega pokopališča, M
– pogled z Dolnje vasi (Štanjel), N – Dolnja vas,
pogled s ceste, O – pogled s severozahodne ceste,
500m

P – pogled na Štanjel s cesteTupelče–Štanjel
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2.3 Analiza mikrolokacije – pogovor s prebivalci
Ob analizah prostora se je izkazalo, da kljub obilici informacij o Štanjelu zapisov o obravnavani mikrolokaciji ni bilo veliko. Zaradi želje
po razumevanju prostora in zavedanju, da se je zgodba prostora začela že v preteklosti, je v magistrsko delo vnešeno tudi poglavje,
kjer so zapisana ustna izročila prebivalcev Gornje vasi Štanjela. Intervjuji so potekali v Štanjelu 3. julija 2016.
Zanimivo je, da so vsi sogovorniki izrazili presenečenje, da so se vprašanja nanašala na navidez nepomembno, pozabljeno lokacijo
– vstopno točko. Miselnost večine ljudi je torej, da je ta prostor že izoblikovan, zato mu ne posvečajo veliko pozornosti. Med mnogimi
neformalnimi pogovori z domačini in obiskovalci, so se ti na vprašanje, ali imajo morda vizijo, kaj bi ta prostor lahko postal, vedno
odzvali le z začudenjem nad vprašanjem.
Naši sogovorniki so bili gospod Jožef Švajgelj s soprogo, gospod Štefan Švajgelj in gospa Darja Švajgelj. V pogovoru smo prišli do
neprecenljivega vira informacij. Večino teh nam je zaupal gospod Jožef Švagelj, ki tu prebiva že vse svoje življenje. Dolnji trg oziroma
plac nam je opisal s spomini iz otroštva, ki jih je vešče podkrepil s poznavanjem kulturne dediščine in umetnostne zgodovine. Spodnji
zapis je povzetek našega pogovora.

Nekdaj je bil ob vznožju griča Turn živinski trg oziroma sejmišče (A). Živinski sejmi so se na tem trgu (placu) odvijali dvakrat na leto. V
kamnitem zidu so bili kovinski rinki (obroči) za privezovanje živali. Na mestu, kjer je danes spomenik (B), je bil velik kal – pravokoten
bazen, v katerega se je stekala deževnica s hriba. Bil je betonski, z ravnim dnom. To ni bil več kal v kraškem smislu, ki dovoljuje, da
gre lahko živina notri, ampak bolj kot lokev (mlaka), zbiralnik. Bil je višjii od nivoja tal, da vanj ni kdo padel. Po oceni je bil dolg 10 do
15 metrov in manj kot 10 metrov širok. Zasuli naj bi ga v sedemdesetih letih. Na severozahodnem delu kala je bil čistilnik, v katerega
se je stekal kanal meteorne vode z Gornje vasi. Voda je tekla po klančini ob zidu pri cesti (C). Ob cesti, ki vodi iz Štanjela, se je nahajal
čistilnik, ki je imel prekate (po spominu samo dva), da se je usedalo blato. Imel je tudi peskolov, kar je pomenilo, da se je meteorna
voda dvakrat prelila in s tem očistila, preden je končala v kalu. Kal je bil povprečno do polovice napolnjen, le v hudi suši so se pokazale
naplavine, ki so se nabrale v njem. Od tega kala sta vizavi (nasproti) kapelice (D) še danes vidna kamnito korito in kamnit žleb (E, F,
G). Kal je stal višje, da je voda zaradi težnosti sama tekla navzdol po cevi v korito. Dvakrat dnevno (tudi pozimi) so s Štanjela gnali
živino napajat h koritu.
Zelo pomemben manjši objekt na trgu je bila tehtnica – vaga (H). Danes lahko vidimo le še en pokončni element – čitalec, ostalo so
zasuli. Vaga je bila namreč videti kot jama, na kateri je bil oder. Nanj so zapeljali voz ali živino. Ko so na oder zapeljali oziroma postavili
blago, so poskrbeli, da se površina ni premikala. Ko je bilo blago enkrat na mestu, so sprostili mehanizem pod odrom. Ta je odčital
težo in jo pokazal na čitalcu, ki se je nahajal v posebni hiški. Od celotne vage je do danes ostal na trgu samo še ta čitalec, ostala pa je
tudi murva, ki je rasla ob vagi. Ko je Ferrari zidal, je kupoval kamne na težo in je tu odčitaval zaželeno količino. Vage so bile uničene
v obdobju socializma, saj so takrat določili, da se bo vse tehtalo v Sežani in ne več lokalno po vaseh. Blizu vage se nahaja tudi štirna
(I). Pod Toščem (J, K) je bil še en manjši kal, ki so mu rekli kalič. Ta je bil pravi kraški kal. S placa se je klanec spuščal navzdol proti
Braniku in reki Branici. Na tem klancu stoji znamenje, kjer naj bi nek prevoznik doživel »božji žvak« (kap). V Branico so se v vročih
poletnih mesecih okoliški otroci hodili kopat – če so jim starši dovolili. Ob štirih popoldne so otroci gnali živino na pašo. Današnja
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serpentinasta cesta je bila zgrajena pozneje.
2.11: Dolnji trg danes

03 TLORIS SITUACIJE PO LETU 1900, M 1:750
03 TLORIS STANJA PO LETU 1900,
M 1 : 750
Tloris situacije po letu 1900 je povzet po ustnem

1

pričevanju domačinov Štanjela in po slikovnem gradivu
iz gradu Štanjel.
1 – objekt, zgrajen na temeljih grajske štale
2 – velik, betonski kal
3 – korito za napajanje živine
4 – sejmišče/živinski trg/plac
5 – vaga
6 – štirna
7 – kovačija Španjolovi
8 – Kerševan, pošta in trgovina
(Vir grafik: lasten)
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2.12: Štanjel – Dolnji trg v času 1. svetovne vojne
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Sprva so se zunaj obzidja Štanjela nahajali le kmetijske parcele in vrtovi. Do leta 1860 so bile edine stavbe zunaj mestnega obzidja
gospodarska poslopja, in sicer grajski hlevi. Potem so ljudje zaradi utesnjenosti v Gornji vasi počasi začeli seliti razne dejavnosti
izven mestnega obzidja, a do prve svetovne vojne ob vznožju griča Turn ni bilo veliko stavb. Pred letom 1900 je Kovač zgradil prvo
stavbo zunaj mestnega obzidja. V njej je imel kovačijo. Stala je ob cesti, domačini pa so ji rekli Španjolova hiša.
Okoli placa so se koncentrirano razvile javne dejavnosti. Tu so se naselili razni obrtniki in trgovci (Kerševanovi). Odprli so dve gostilni,
pošto, pekarno in zadružni dom. Velika zadružna klet je nastala kot rezultat organizacije vaščanov, njena namembnost pa naj bi bila
skupna klet, vendar ta nikoli ni služila svojemu namenu. Čez čas so v njej uredili šolo, danes pa je privatni prostor. Lastnik zadružnega
doma je danes gostilničar Tošč, prostori pa so prazni. Ena gostilna je bila last Šnajdovih. Stala je nasproti današnje mesnice Tošč.
Gospodarni so bili tudi Begecovi, saj je gospodinja kot mlekarica odkupovala mleko in ga vozila v Trst. Danes se te stavbe uporabljajo
v druge namene.
Sejmišče se je kasneje premaknilo na območje današnjega parkirišča ob cesti, ki vodi proti Kobjeglavi, staro sejmišče pa so takrat
zasuli, da so zravnali teren.
Ledenica
Domačini Štanjela ruševine na vrhu hriba Turn imenujejo Ledenica in ne Gledanica (razgledna točka), kot so bile poimenovane
kasneje. Stavba je bila porušena leta 1508 v prvi beneški vojni, ko so Italijani zavzeli Štanjel. Stolp se kasneje ni več obnavljal. Otroci
so ruševine uporabljali kot kraj za igro.
Železnica
Govorica pravi, da gre zahvala, da železniška proga poteka mimo Štanjela, arhitektu Maksu Fabianiju. Prvi načrti so jo namreč peljali iz
Vipavske doline čez Komen. Vojaško strateško pa so jo želeli speljati umaknjeno od morja, da bi bila v času vojne še vedno prevozna.
Gradnja se je pričela leta 1906. Gradili so jo približno tri leta. Bila je potniška in tovorna hkrati. Zgrajena je bila s privatnim kapitalom.
Vozila je v Trst, vendar ne na glavni kolodvor, ampak na drugo, manjšo postajo. Proga je bila zelo obremenjena. Vsakih osem minut
je prišel nov vlak. Čuvaja v Dutovljah naj bi imela vlogo, da sta sporočila na železniško postajo, ko se je vlak peljal mimo njih, da so
lahko spustili naslednji vlak. Na tirih je torej lahko hkrati stalo več vlakov, ki so čakali na signal za odhod. Med prvo svetovno vojno
je železnica imela važno funkcijo, saj je oskrbovala fronto, pod Italijo pa je izgubila svoj pomen. Med drugo svetovno vojno so progo
večkrat rušili in iztirjali lokomotive, da so tako blokirali pot. Takoj po vojni leta 1947 so zgradili nov odsek proge Kreplje–Sežana.
Železniško križišče so bile Opčine. Tako se je vloga železnice skozi Štanjel sčasoma zmanjševala.
Gospod, s katerim smo opravljali intervju, se železniške postaje iz svojega otroštva spomni kot kraja, kjer je bilo vedno veliko ljudi. Na
postaji je bil park z ribami in vodometi, vedno je bilo vse zelo urejeno in čisto. Ogromno dnevnih migracij domačinov se je odvijalo z
vlakom. Ker je bilo do železnice treba iti peš, lahko tudi daleč, so se dekleta pred postajo preobule, dale stare, blatne čevlje v grmovje
in šle na vlak. Iz pripovedovalčevega nostalgičnega tona med pripovedovanjem o železnici smo lahko sklepali, da je bila ta pomemben
kraj druženja v tistem času. Če so domačini šli na izlet z vlakom, je bilo največje doživetje obiskati Bled. Ko so gradili železnico, je v
Štanjelu živela učiteljica Marija Vera, prva poklicna gledališka igralka.
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2.13: Arhitekturni načrt za Janeza Kerševana

Pod Italijo je iz Trsta vozila redna nedeljska linija. Meščani so sedli na vlak in se odpeljali do bližnjih kraških vasi, se najedli in napili po
kraških gostilnah in se z vlakom spet vrnili v mesto. Takrat namreč večina še ni imela avtomobilov. Kraševci so z vlakom hodili v Trst
prodajat razno blago. Iz Tomaja so velikokrat hodili tudi peš, saj se jim je zdelo škoda denarja za vlak. Pogosto so vzeli s seboj otroka,
da je prenašal blago. Če je bila teža prevelika, pa so jo naložili na osla. Do Trsta in nazaj se je skupaj s prodajo blaga potrebovalo ves
dan. Prodaja blaga v Trst je bila torej dnevna služba. Pot so začeli zgodaj zjutraj in se vrnili popoldne.
Gospod je oblikoval pomembno ugotovitev, da okolica Štanjela oziroma železniške postaje ni več tipično kraška, ker nima kamnitih
suhozidov. Nima jih zato, ker so vse kamenje naložili na vagone in prodali. Na starih fotografijah Štanjela res lahko vidimo golo krajino
s številnimi suhozidi.
1. in 2. svetovna vojna
Do prve svetovne vojne zunaj obzidja ni bilo veliko stavb. Med prvo svetovno vojno je bilo na tem območju veliko lesenih barak, bolnic
in skladišč. Za ogrado (s kamnom ograjenim vrtom) gostilne Zoro se še danes vidijo platoji, kjer so bile barake. Prej je bil to vrt.
Pod Italijo se je gradnja nadaljevala, zgradili so kasarno. Stala je za današnjo pošto. Med drugo svetovno vojno so jo požgali. Kasneje
je gostilničar tam uredil gostilno, vendar ni mogel skriti, da je objekt kasarna. Zraven je zid, ki ga je v 50-ih letih zgradila jugoarmija z
namenom oskrbe z vodo. Tam je bil velik zbiralnik vode, voda pa se je zbirala višje gor na platoju, ki je bil ograjen in tlakovan. Ta voda
je bila vojna rezerva, lahko si prišel do nje s kamionom in jo natočil. Gradili so tudi privatne hiše.
Med drugo svetovno vojno je bil Štanjel požgan. Po vojni so na starih temeljih zgradili nove stavbe – zato so stavbe okoli trga danes
drugačne – temelji so ostali, drugo je spremenjeno. Kerševanova hiša je nadomestna tipska hiša, ki je bila zgrajena zato, ker je bila
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predhodna požgana. Ob podrobni analizi lahko najdemo še nekaj popolnoma enakih hiš. To naj bi bil primer anglo-ameriških tipskih
hiš. Šele v 70-ih letih, v času Jugoslavije, so se ljudje iz Gornje vasi začeli seliti v dolino, kjer je nastal Novi Štanjel. Selili so se zaradi
utesnjenosti v Gornji vasi. Vsak je želel imeti svojo hišo in vrt.
Vegetacija
Na Krasu so zaradi težkih pogojev za življenje ljudje vedno iztisnili maksimalno uporabnost iz stvari. Podobna zgodba zadeva tudi
murve, ki na Krasu niso bile za okras. Po Furlaniji so murve sadili po njivah in jih poleti obrezali, da je po njih plezala trta. Vendar pa
je primarno nasad murv služil kot dopolnilna dejavnost oziroma priložnost za dodaten zaslužek, saj so na njih gojili sviloprejke. Te so
potem prodali za potrebe industrijske pridelave svile, ki je bila v Podgori pri Gorici, lastniki tovarne pa so bili v Štanjelu nekaj časa tudi
lastniki gradu. Del gradu so sredi 19. stoletja podarili za prvo štanjelsko šolo, torej je bil izločen iz celote in dobil novo namembnost.
Na severni strani griča, kjer so danes kamnite ruševine in vrtički, naj bi se nekoč razvil židovski geto. Goriški Judje naj bi odkupovali
te zapredke in z njimi trgovali – jih oddajali v to industrijo. Zaradi zaslužka so ljudje sadili murve povsod, kjer je bilo mogoče. Tudi blizu
kaliča oz. za današnjim Toščem je bil nasad murv v času, ko so še gojili sviloprejke. To je bil Ferrarijev nasad na občinski zemlji.
Zgodba, da so Benečani posekali drevesa, je le delno resnična. Drevesa so posekali kraševci in les potem prodali Benečanom. Gozd
danes in gozd nekoč sta dva različna pojma. Nekoč so znali z določene površine iztržiti čim več. Zato niso dovolili, da bi rasel gozd, kjer
bi bila drevesa gosto raščena, ampak so jih posadili na redko. Ta drevesa so obsekovali, da so s tem krmili živino ali dračje uporabili
za kurjavo. Travo so kosili in pobirali vejevje, saj so tako ustvarili veliko več dohodka kot z gozdom. Pobudo za pogozdovanje so dali

2.14: Fotografije iz vznožja griča Turn
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meščani. V začetku je bil med kmečkim prebivalstvom do tega velik odpor, zato so morali imeti pogozdene površine zastražene, da jih
niso požgali. Ljudje so se počutili ogrožene, bali so se, da ne bodo imeli več pašnikov. To je bilo pred prvo svetovno vojno. Takrat je
bil Kras najbolj gol. Znano je ustno izročilo od dedov, da če si v 19. stoletju gnal živino iz Štanjela do Branika, ni bilo niti enega grma,
da bi si lahko usekal (odsekal) palico. Tudi v tem obdobju so bile meje. Na Krasu meja pomeni gozd. Na Gorenjskem gozd pomeni
gmajna, na Krasu pa gmajna pomeni pašnik. Za vsako parcelo se je vedelo, čigava je. Verjetno se je gozdu reklo meja zato, ker so bili
gozdovi tudi meje med vasmi.
Kraško zaporedje vegetacije:
vas – vrtovi – njive – travniki – pašniki – in šele tam daleč, kjer je bila strmina, je bil gozd.
To so bili panjski gozdovi. To pomeni, da ko drevo doseže določen obseg, veje odsekajo, iz štora pa poženejo veje v obliki grma.
Značilna so redka drevesa, grmičevje, trava. Glavne drevesne vrste na Krasu so črni gaber, hrast in malo jesena. Bor je nova vrsta. Če
gaber odsekamo, iz njega poženejo številne veje. Nekatere se bodo posušile, večje pa bodo rastle naprej. Potem se skozi čas gaber
zopet odseka. Gaber je torej primer panjskega gozda na Krasu. Na Krasu se je vedno kaj delalo in če je kakšna skala ali kamen štrlel
iz zemlje, se ga je skopalo in ga je bilo potrebno nekam odložiti. Navadno so ga odložili na mejo med parcelo v suhi zid, višek pa na
večji kup – grobljo. V sklopu suhega zidu ali grobelj se je istočasno delalo pastirska zavetišča – hiške. V okolici Štanjela takih hišk ni
najti. Če so kdaj bile, so se verjetno uničile, ker so kamenje suhozidov nalagali na vagone in odvažali. Prve hiške najdemo v Hruševici,
Kobjeglavi itn.
Hotel Miramonti
Zgrajen je bil v času Italije. Privatni investitor je najel arhitekta Maksa Fabianija in je zgradil hotel Miramonti. Po vojni je bila v njem
tovarna. Delali so igrače (punčke), a ne iz plastike, ampak so jih kaširali. Potem so grad preuredili v trgovino, zatem v šolo, ko pa se je
zgradila nova šola, je občina prodala posest Italijanom. Danes pa vse skupaj propada.
Klet
Blizu šole se danes nahaja šampanjska klet. To je bivši rezervoar za vodo, ki je bil namenjen parnim lokomotivam. Voda je iz njega
tekla do železniške postaje. Okoli železnice so imeli iz tega rezervoarja vodo že v času avstro-ogrskega cesarstva, ko so domačini
Štanjela še vsak dan hodili po vodo. Ob potoku Branica je tehnični spomenik – pumpa (črpalka), ki je črpala vodo v ta rezervoar. Cevi
so potekale do tunela in skozi tunel do rezervoarja. Čez čas so pumpo opremili z elektromotorjem. Danes cevi ni več, po tej trasi pa
poteka električni kabel do transformatorja v Štanjelu. Tako se naselje lahko napaja s Komna ali s te strani. Današnji lastnik oziroma
najemnik kleti je Jazbec.
Kobdilj – plac
V zadnjih letih na kobdiljskem trgu ne vidiš nikogar. Še pred dvajsetimi leti pa nisi mogel iti mimo placa, da tam ljudje ne bi posedali.
Danes se na trgu še vidi opečnata hiša brez fasade, tam je nekoč bila gostilna. Okrog je imela kamnito klop. Gostje so torej lahko
posedali v gostilni ali na klopi pred njo. Trgi so bili včasih polni ljudi, saj so predstavljali glavni center druženja. Bil je »dnevna soba«
vasi. Po tleh je bil makadam. Ljudje so si pozimi in poleti morali zakuriti ogenj, da so si na primer lahko skuhali kavo, saj je bil štedilnik
na drva. To pa niso bila polena, ampak vejevje. To se je vrglo ob zid pred hišo. Če si šel po vasi, je bilo ob fasadah vedno vejevje. Vmes
so se po ulicah sprehajale kure. Na balkonu je bil red, na vrtu pa je bilo to težko. Tam je morala biti zelenjava ali kaj drugega koristnega.

27 Ob hišah so zasadili trto, nad ulicami so bili latniki za senco.

2.15: Fotografije iz vznožja griča Turn

Način življenja je bil čisto drugačen. Ko si opral solato, vode nikoli nisi zlil stran, ampak si z njo zalil trto, ki je rastla pred hišo. Prej si
vodo uporabil za zalivanje trte kot za rože.
Tri spahnjenice
Spahnjenica je dokaj nov pojav in statusni simbol. Z njo so prebivalci nekega kraja izražali svoj družbeni položaj in tekmovali med seboj
v dekoraciji in višini dimnikov. Prej je kraška hiša imela dimnik, na podstrešju pa dimnico. Ko se je kurilo, je šel dim na podstrešje, kjer
so ga prestregli in spustili ven skozi dimnico. Kasneje so se prebivalci modernizirali in potisnili spahnjenico ven, naredili dimnik in se
rešili dima v hiši, hkrati pa je to povzročilo propad skrilastih streh.
Studenec in fontana
Naselja ne more biti, če ni vode. Izredno pomembno vlogo pri začetku naseljevanja tudi v Štanjelu igra sestava tal. Pri Serzetovih
so imeli nepresahljiv vodnjak, saj je bil tam fliš. Ta žila fliša gre proti Štanjelu. Pod njim, blizu današnjega vinogradništva Kobal, se je
nahajala fontana – vodnjak z izvirno vodo. Ko je v štirni s kapnico zmanjkalo vode, se je hodilo po vodo v fontano.
Ceste na tem območju na prvem katastru ni bilo, pojavila se je na drugem katastru. Prej je šla pot mimo obzidja pri zahodnem
(vstopnem) stolpu, ostro zavila in se spustila strmo po hribu navzdol do fontane. Potem se je pot spet dvignila v hrib in vodila do
Kobdilja. Do studenca vodi zgodovinska pot iz stolpa dol po hribu. Kadar je v štirni na sejmišču kapnice zmanjkalo, je imela ta pot
dnevno funkcijo. Po stari poti so tu zajemali vodo, če pa vode v studencu ni bilo, so jo zajemali iz fontane. Polovica vasi je dostopala
skozi zahodni stolp, drugi polovici pa je bil bližje dostop s Kobdiljskega stolpa. Ti dve poti danes nimata funkcije, zgodovinsko gledano
pa sta sestavni del življenja kraja.
Studenec je danes zasut, ostanke fontane pa lahko še vidimo.
Relief od Kobdilja do Štanjela sestavlja poseben apnenec, drugačen, kot je v novem naselju. Ta apnenec se lahko koplje s krampom,
saj je drobljiv. Imamo večji obrat, kamnolom melišče, ki še danes obratuje, pod Štanjelom pa so družine imele vsaka svoj kamnolom.
Kamnolome lahko še danes vidimo pod Sv. Gregorjem, povsod ob poti. Pozimi, ko ni bilo drugega dela, so lastniki kamnolomov tu
kopali. Material so potem uporabljali za gradnjo ali ga prodajali naprej. To je bil vir dodatnega zaslužka. Na Krasu je bilo vedno tako,
da se je kombiniralo različne dejavnosti in površine, da se je iz njih lahko iztisnilo čim več.
Po fotografijah z razstave Maks Fabiani v info centru Štanjela, lahko vidimo, da je bil Dolnji trg nekdaj zelo priljubljena točka za
fotografiranje.

2.16: Fotografije iz vznožja griča Turn
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2.4 Koncept zasnove sprejemnega območja
To poglavje oriše konceptualno oblikovanje mikrolokacije. Podrobno obravnava izbrano lokacijo in razloži, kako je zasnovana nova
arhitekturna rešitev in zakaj.
Za doslednost prej omenjenih predlogov in vizij širšega prostorskega razvoja pa najprej še enkrat omenimo vse točke zanimanja.

!

1) Makronivo – regija:
a) predlog ureditve razglednih ploščadi pred naselji na Krasu (info točke na mestih kvalitetnih pogledov na naselje) (2.17)
b) info točke tik pred vstopom v naselje (predlagani manjši paviljoni, umeščeni tako, da se jih ne more spregledati) (2.18)
2) Mikronivo – območje:
c) ureditev zelenega sistema (Štanjel–Sv. Gregor–Kobdilj)
č) ureditev vstopnega območja (sklenemo Fabianijevo pot in povečamo zeleni obroč okoli Štanjela)
d) uredimo sistem razglednih točk (po zgledih predlogov pod 1)
e) ureditev Gledanice (arhitekturna rešitev, ki omogoča ohranjanje ruševin in ponuja kvalitetno uporabo prostora)
f) Revitalizacija pešpoti (zapuščenih, zgodovinsko pomembnih povezav)

2.17: Predlog ureditve razglednih ploščadi pred naselji na Krasu
3) Mikronivo – lokacija:
g) informiranje turista o ustrezni uporabi prostora
h) programska zasnova
h) oblikovanje volumnov (skrijemo objekt)
i ) nadaljevanje zidu (poudarjanje oz. enotenje vizualne podobe)
j) pot skozi objekt (izkoristimo topografijo za oblikovanje nivojskega doživljanja prostora)
k) info paviljon (neodvisen od ostalega objekta, a vseeno njegov del)

i
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2.18: Info točke tik pred vstopom v naselje

2.19: Pogled na Štanjel, obstoječe

2.21: Pogled na Štanjel, novo

:)

!

!

2.20: Degradirani pogled na Štanjel pred vstopom v Kobdilj – uredimo sistem razglednih točk, predvsem pred vstopi v naselje

2.22: Ureditev Gledanice. Referenca: Next Architects, Elastic perspective

30

A1, A2
B1, B2

Tloris Štanjela, lokacije pogledov A1, A2, B1, B2

A1: Pogled na Štanjel (Gornjo vas) z vstopnega trga, obstoječi zeleni
obroč

2.23: Pogled na Štanjel z Dolnjega trga – obstoječe stanje in predlog rušitev

A2: Pogled na Štanjel (Gornjo vas) z vstopnega trga, predlagana širitev
zelenega obroča

500m

B1: Pogled na Kobdiljski stolp, obstoječi zeleni obroč kot del Fabianijeve
poti

B2: Pogled na Kobdiljski stolp, predlagana sklenitev zelenega obroča
kot zaključene celote Fabianijeve poti
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(Vir grafik: lasten)
2.24: Pogled na Štanjel z Dolnjega trga po predlagani rušitvi

https://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090624111021.htm

V času Rimljanov so mesta vedno imela
dve glavni pravokotni osi: S–J in V–Z.
Imenovali sta se cardo in decumanus.
Bivanje v skupnosti je odražalo
civilizacijo in je imelo pozitivno vlogo
glede varnosti, saj so bila bivališča varno
skrita za obzidjem.

https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/608/heusden3.
htm;jsessionid=A6B632F7BE812F615E12BFD40CF8BCD5?sequence=49

http://www.badische-zeitung.de/literatur-rezensionen/staedte-logikform-und-schoenheit--46464209.html

V srednjem veku je urbanizem mest
uvedel več točk vstopa, ki se niso več
ortogonalno stikale. Tudi takrat so bila
bivališča obdana z obzidjem.

Po letih urbanega eksperimentiranja so
ljudje ugotovili, da se bolje počutijo v
manj manj togem stavbnem okolju.

https://utiledesignblog.com/2014/12/23/utile-city-vs-turner-city/

http://www.housingprototypes.org/project?File_No=USA009

Današnja mesta so ta dva principa v
svojih urbanih shemah uporabila glede
na smiselno uporabo topografije in
logistike.

Vedno večji ideal je postajalo bivanje v
manj naseljenih območjih, kjer je lahko
vsak prebivalec dobil čim več lastnega
prostora.

http://projectivecities.aaschool.ac.uk/portfolio/alvaro-arancibiasocial-housing-centre/

V Sloveniji je več kot polovica
individualnih stanovanjskih hiš zgrajena
v obdobju ‘samogradnje’ med leti 19601980, pred uvedbo ostrejših okoljskih in
gradbenih standardov (Outsider, 2016).

http://siol.net/trendi/dom/slovenska-hisa-za-21-stoletje-nase-hiseje-treba-zmanjsevati-ne-povecevati-430709

http://www.gradovi.net/grad/stanjel_dvorec_cobenzlov_grad

Koncept*

Diagram: Mikronivo – lokacija

Srednjeveška
razglednica
Štanjela
razkriva homogeno urbano strukturo, ki
deluje kot celota.

Tako veliko stavbno breme, kot si
ga je nakopal slovenski narod med
obdobjem intenzivne samogradnje,
lahko upravičeno opišemo kot množično
gradbeno onesnaževanje (Outsider,
2016).
(Vir: lasten, 3.6.2016)

Veliko svetovnih mest se je danes znašlo v podobnem
položaju kot Štanjel. Nenadzorovana gradnja pogosto
zastira poglede na kvalitetno oblikovana naselja in tako
niža kvalitetno dojemanje le-teh. Z večanjem zanimanja
za turizem naselja s tovrstnim potencialom stremijo k bolj
jasni podobi svojih kvalitet. Te želijo z novimi arhitekturami
le poudariti, ne pa jim nasprotovati.

(Vir grafik: lasten)
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2.5 Izhodišča za arhitekturno zasnovo
Arhitekturna zasnova na mikrolokaciji predlaga Kraški

A

Lameli
odstranimo
volumen,
nastane vstopni
trg

park z info centrom. Z novo vsebino bi se obogatila
turistična in gostinska ponudba Štanjela in občine
Komen, Kraški park pa bi zaključil zeleni obroč okoli
Štanjela.

vstopni
stolp

Kobdiljski
stolp

vstop v Ferrarijev
vrt skozi krožno
panoramsko pot

vstop v Kraški
park in info
center — Info
paviljon

izhod iz
Kraškega parka

Obstoječe stavbe

je taka, da se ta po potrebi lahko uporabi tudi kot

gostinski
objekt

B

borjač

obiskovalca pred vstopom v Štanjel. Zasnova paviljona

info
paviljon

kot večnamenski prostor. Njegova vloga je informiranje

info
center

Predviden je vstopni info paviljon, ki je neizoliran in deluje

Volumen
prestavimo,
nastane vstopni
info paviljon

prireditveni objekt (oder z nadstrešnico). Pred info

kal

vstop v
Kraški park

izstop iz Kraškega
parka

terasa

info
paviljon

info
center

borjač

gostinski
objekt

kal

ploščad pri
koritu

stopnišče

ploščad pri
vagi

paviljonom je predviden kal, plitva vodna površina, ki
bo omogočala odsev Štanjela na vodni gladini. Je nova,
spremenjena verzija kala, ki se je tu nahajal nekdaj.

C

Ker se je ob analizah prostora izkazalo, da je na
vstopnem trgu potrebnih več tlakovanih površin,
arhitekturna zasnova predvideva novo namembnost.
Trenutne zazelenitve so odstranjene, uvedeno je novo

Razbijemo obstoječe volumne

Vse volumne
povežemo s
horizontalno
streho

tlakovanje. Ohranjena so obstoječa drevesa, kapelica,
vaga, štirna in korito. Ti postanejo elementi trga, kjer bo
nastala subtilna sprememba tlaka.

Skice:
A – ob vstopu v Štanjel vedno vstopimo skozi arhitekturo
B – predlagana horizontalna arhitekturna zasnova

S tržne ploščadi vodita dve stopnišči, locirani na

Volumne zložimo v dolgo lamelo

Predlagani volumen

C – osni vstopi in pogledi skozi arhitekturo

nasprotnih straneh horizontalnega objekta. Stopnišči
peljeta do dveh ploščadi – vstopne pri koritu in vstopne pri vagi. Ti dve se navezujeta na obstoječo topografsko zasnovo in zgodovinske
značilnosti prostora. Spojita se v eno asimetrično stopnišče, ki vodi na borjač z murvo. Borjač omogoča vstop v info center ali gostinski
paviljon. Arhitekturna zasnova posveča posebno pozornost gibanju obiskovalca skozi prostor. Pomembna os sta glavni vhod v Kraški
park in glavni izhod iz njega. Oba se stekata na borjač z murvo.

Odstranimo lamelo

Volumen
nove stavbe
prilagodimo
terenu in obzidju

Enote, ki skrbijo za oskrbovanje parka (servisni objekt, skladišča, strojnica, pisarne ...) so polvkopane in z nekaterih strani dodatno
zasute, kar omogoča njihovo vključitev v park in vizualno ne kazi arhitekture. Streha je predvidena v ravni izvedbi, z zaščitnim slojem
mahov in trav, torej lahka zazelenjena streha. Taka prav tako skrbi za spojitev objekta z zelenjem v parku.
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(Grafika, vir: lasten)

Horizontalna lamela, polvkopana v teren
GSPublisherEngine
0.0.100.100
GSPublisherEngine
0.0.100.100

Dodamo strešne
perforacije

V1

A
A

C

C

V2

B

A – PRITLIČJE (PAVILJON IN VSTOPNI TRG)

E2

P1

m2

P1 – glavni vstop in info točka			
81,90 m2
2
P2 – stopnišče s ploščadjo pri koritu		
90,88 m
P3 – stopnišče s ploščadjo pri vagi		
157,67 m2
P4 – Združevalno stopnišče			
65,15 m2
2
P – arhitekturna ureditev 			
∑ 881,86 m

V3
V1 – vstop 1
V2 – vstop 2
V3 – stop 3
– pot

E4

B
E6
E4

P1
E11
P3

P4

E14 E15
E12E13
E11

P2
E12

E3
D

E7 E5
E1
E8 E9
B
E3

C

E2

E6

E10

GSPublisherEngine 0.0.100.100

GSPublisherEngine 0.0.100.100

D – Kraški park
				
a – pogled na Štanjel
b – fontana
c – pergola
č – vrt kamnov
d – amfiteater
e – razgledna ploščad
f – železniški paviljon
g – hiška/šiška/kutja
h – razgledna ploščad
i – terase
j – skulpturni paviljon
k – svečana ploščad
l – razgledna ploščad
m – drevored
n – vodni paviljon
o – pergola
e
p – izhod
d

E13

E8

E15

E7
D

E9
l

h

i

g

f

č

o
k
n

j

c
b

GSPublisherEngine 0.0.100.100

a

p

E5

m

E14

B, C – -1 ETAŽA (PROSTORI INFO CENTRA)		

		

m2

E1 – borjač z murvo					
95,67 m2
E2 – info center in trgovina s spominki			
161,38 m2
E3 – kavarna in Restavracija				
192,0 m2
E4 – garderoba in sanitarije – info center			
38,89 m2
E5 – sanitarije – kavarna in restavracija			
31,78 m2
E6 – sanitarije – kraški park					
34,95 m2
E7 – degustacijska soba					
28,34 m2
E8 – kuhinja						
66,83 m2
E9 – garderoba za zaposlene s tušem in sanitarijami		
10,14 m2
E10 – terasa gostinskega objekta				
243,15 m2
E11 – pisarna uprave					
42,84 m2
E12 – pisarna varnostne službe				
33,31 m2
E13 – strojnica						
25,48 m2
E14 – servisni vstop in hodnik				
67,25 m2
E15 – skladišče						
48,69 m2
E – arhitekturna ureditev 				
∑ 1120,70 m2
(Grafika, vir: lasten)

34

3 T T T T T T T P P P F K F M R V F

3 IDEJNI PROJEKT: NAČRTI IN
VIZUALIZACIJE
O2

3.1 Tloris obstoječega stanja M 1 : 500
Novogradnja bo izvedena v KO 2416 Štanjel
na območju osnovne namenske rabe po OPN

O1

O1 – vstopni stolp
O2 – grad Štanjel
O3 – vstop na panoramsko krožno pot
O4 – dostopna pot
O5 – del obstoječega kamnitega zidu
O6 – spomenik
O7 – kapelica
O8 – avtobusno postajališče
O9 – vaga
O10 – štirna
O11 – korito
O12 – stanovanjski objekt
O13 – Ferrarijev portal
O14 – mesnica Tošč

(občinski prostorski načrt) CU (območje centralnih
dejavnosti) in ZP (območje zelenih površin).
Prostorski načrt prikazuje namensko rabo prostora
na mikrolokaciji idejnega projekta kot S (območje
stanovanj, namenjeno bivanju in spremljajočim
dejavnostim). Parcelne številke so 23/1, 23/2, 23/3,
23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/14, 23/18,
23/19, 23/20, 23/21, 24, 950/31 (parcele v zasebni
lasti); št. 26 in 950/2 (parcele v javni lasti – lasti
lokalne skupnosti) in 950/32 (parcele v javni lasti –
javno dobro oz. družbena lastnina).
Obravnavana nepremičnina leži na območju Komen
– Štanjel. Mikrolokacija je v zasebnem lastništvu,

O3

širša lokacija pa v lastništvu lokalne skupnosti
oz. je družbena lastnina. Na zahodni strani nanjo
meji infrastrukturna relacija Dornberk–Štanjel, ki
je izredno pomembna infrastrukturna povezava,

O12

O12
+3,0 O4
+1,5

na južni strani meji na manjšo cesto Štanjel–

O5

Kobdilj, ki se na lokaciji stanovanjskega objekta
pravokotno stika s cestnim odsekom ŽP (železniška
postaja)–Štanjel, v smeri naravnost pa je dovozna

gospodarski objekt – mesnico Tošč ter historično
obzidje Gornje vasi.

-1,5

+1,5

O11

O13
O6

pot ali pešpot. Na vzhodu obravnavana lokacija
meji na grič oziroma Gornjo vas, na severu pa na

O12
-3,0

-1,5

O10

O14
O7

+1,5

+0,0

O9

O8

Dostop je predviden z obstoječe ceste Dornberk–
Štanjel in ŽP–Štanjel. Relacija ŽP–Štanjel je
predvidena kot parkirna cona za obiskovalce

O8

S

Kraškega parka pa tudi druge. Na južni strani
obravnavane lokacije je predvideno tudi dvigalo

O12

za gibalno ovirane in servisni dostop za dostavo in

35 osebje. Lokacija spada pod varstveni režim kulturne
dediščine oz. kulturne krajine.
(Grafika, vir: lasten)
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3.2 Tloris situacije M 1 : 500

N3

Pri pripravi idejnega projekta se je upoštevalo
kvalitetne razglede na Štanjel (Gornja vas), ki so
bili izhodišče za oblikovanje arhitekturne zasnove.
Objekt je zamišljen tako, da se navezuje na
obstoječe obzidje in se v veliki meri skrije pod nivo
trga. S tem se ustvari možnost cele palete lepih
razgledov. Tako jih obiskovalec ni več primoran
iskati med obstoječimi stavbami (A), saj se zaradi
novih vkopanih volumnov (B) Gornja vas jasno loči
od Dolnje vasi.

A

N5

N4

B

N1

+3,0

N2

N1

-3,0

N2
+1,5

Namembnost objekta je info center s Kraškim

+1,5

parkom. Vsebuje tudi gostinsko ponudbo. Objekt je

-1,5

polvkopan in odpira razglede na Štanjel (B).
-1,5

(Grafika,vir: lasten)

+1,5

+0,0

S

N1 – novo, vstopni info paviljon
N2 – novo, horizontalna lamela
N3 – novo, servisni objekt
N4 – obstoječe, rušitev
N5 – obstoječe, rušitev
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N1
N2
GSPublisherEngine 0.0.100.100
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3.3 Tloris strehe M 1 : 500

A

K10

C

C
B

Zunanja ureditev predvideva tlakovano površino in
K7

hortikulturne zazelenitve ob objektu s poudarkom
na ohranjanju zelenega obroča okoli Štanjela.
Pomemben cilj projekta je namreč prav oblikovna
urejenost zelenega obroča.
(Grafika,vir: lasten)

A

+1,5

A

-1,5K4

+1,5

K6

B

K5

12,80

-3,0

C

8,23

C

+3,0

8,00
11,83

K1

4,00

12,00

15,30

K8
3,20

65,90

3,90

13,00

K9

7,88

16,30

K3

K – SITUACIJA
K1 – info paviljon
K2 – kal
K3 – ploščad pri vagi
K4 – ploščad pri koritu
K5 – združevalno stopnišče
K6 – borjač
K7 – Kraški park
K8 – južna fasada, nov turistični vstop
K9 – dostopna pot v Štanjel
K10 – servisni objekt
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20,53

13,00

-1,5

48,64
82,20

K2

K

+1,5

+0,0

A
B

GSPublisherEngine 0.0.100.100
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3.4 Tloris pritličje M 1 : 500

P16

ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV
Predlagana je sprememba hierarhije prometnega
režima, in sicer ureditev večjih parkirnih površin
na relaciji ŽP (železniška postaja)–Štanjel, saj tako
razbremenimo glavno prometno cesto skozi ta del
Štanjela. Logistično je ta predlog utemeljen tudi
zaradi železniške postaje, ki se že nahaja na tem
pasu. V skladu s predlogom je posvečena posebna
pozornost južni fasadi novega objekta (T14), saj
obiskovalec v predlaganem prometnem režimu
najprej vidi omenjeno fasado. Tu je tudi vstop na
teraso gostinskega objekta. Na terasi se nahaja
82,20

P12

– na eni strani na teraso, na drugi pa pri vstopu v

15,25

-3,0

P13

13,30

Kraški park. Tako služi hkrati kot oznaka pomembnih

-3,0

točk prostora in kot simbol osne povezave parka.

P14

GSPublisherEngine 0.0.100.100

T
P2

-1,5

22,45

7,88

P9

T7

A–A

-4,5
P11

12,00

+1,5

4,30

-1,5

C–C

P6

P3

+0,0

P5

P4

78,82

P1
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GSPublisherEngine 0.0.100.100

P8

18,60

+1,5

-1,5

17,15

A–A

15,80

8,00

17,00

P1 – info paviljon
P2 – kal
P3 – kapelica
P4 – klop, urbana ureditev
P5 – vaga
P6 – štirna
P7 – ploščad pri vagi
P8 – ploščad pri koritu
P9 – združevalno stopnišče
P10 – borjač
P11 – poglobljen atrij
P12 – Kraški park
P13 – terasa gostinskega objekta
P14 – južna fasada, nov turistični vstop
P15 – dostopna pot v Štanjel
P16 – servisni objekt

B–B

6,00

A

A – PRITLIČJE (PAVILJON IN VSTOPNI TRG)

P10

9,00

A

-3,0

3,65

+1,5

4,00

P1

9,70

+3,0

23,00

P1

P1

8,00

,57

(Grafika, vir: lasten)

6,50

B–B

16

centra pa umivalnica s sanitarijami.

6,00

-3,0

5,70

P15

Za osebje gostinskega objekta je predvidena

12,00

7,25

Dostava je predvidena na južnem delu parcele.
garderoba s tušem in sanitarijami, za osebje info

-3,0

13,90

dolga horizontalna fontana, ki ima simetričen izliv

T7

B
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3.5 Tloris kraškega parka M 1 : 500
Magistrsko delo je z analizami prostora prišlo do

l

ugotovitve, da je Štanjel naselje z nadpovprečno

o

visoko kvaliteto kulturne krajine. Ob podrobnem
pregledu kvalitet smo prišli do zaključka, da je

g

trenutno ključni dejavnik oblikovanja prostora ob

m

k

h

samem vstopu v naselje. Na vstopni točki smo
ugotovili, da se zgodba Fabianijevega vstopa tu

f

konča in ne sklene poti okoli griča. Kraški park z info
centrom nam tako ponudi dve rešitvi – info paviljon

i

e

za turistične namene ter Kraški park kot podaljšek,

n

j

d

dodatek Ferrarijevemu vrtu.
panoramska pot

c

p

č
b
kraški park

Ferrarijev vrt

Najbolj pomemben razlog za projektiranje Kraškega
parka je povečanje in ohranjanje zelenega pasu
okoli griča Štanjel. Z uvedbo parkovne namembnosti
smo hkrati sklenili Fabianijevo zgodbo parka
okoli celotnega griča Turn in omogočili sodobno
sprejemno območje za turistične potrebe.
V Kraškem parku je predvidena hortikulturna
zasaditev, značilna za ta prostor. Tako bo tudi sam
park igral vlogo informatorja o pokrajini, v kateri se
nahaja. V parku so situirani različni paviljoni, ki tako
ali drugače predstavljajo Štanjel ali kras.
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(Grafika, vir: lasten)

a – vstop v kraški park
b – fontana		
c – pergola
č – amfiteater
d – razgledna ploščad
e – železniški paviljon
f – iška/šiška/kutja
g – razgledna ploščad
h – terase
i – vrt kamnov
j – skulpturni paviljon
k – svečana ploščad
l – razgledna ploščad
m – drevored
n – vodni paviljon
o – pergola
p – izhod

a

BU

travnik

S

vstopni trg, obstoječe

vstopni trg, avtobusno postajališče

vstopni trg, nov kal in info paviljon

b – info paviljon, pogled
na Kraški park

naravni kal

umetni kal, parkovna ureditev

j – skulpturni paviljon

c, o – pergola

i – vrt kamnov

zelenica s štirno

kraško grmičevje (gmajne)

a – vstop v kraški park

n – vodni paviljon

nasut teren

č – amfiteater kot umetni kal

terase in pešpot

m – drevored

e – železniški paviljon

d, l – razgledna ploščad in pešpot

naravni gozd

parkovni gozd

naravni gozd, relief

gozd, suhi zid, relief

Aksonometrični prikaz elementov Kraškega parka (Vir: lasten)
h – terase in suhi zid
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3.6 Tloris −1 etaže 1 : 500

-3,0
-3,0

Tloris -1 etaže prikazuje Kraški park z info centrom
ter gostinski objekt.
(Grafika, vir: lasten)

A

C
B

-3,0
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-3,0

-3,0

-3,0

8,00

-3,0

15,30

-3,0

-3,0

B–B

22,45

12,00

16,30

B–B

-3,0

-3,0

-3,0

41,07

11,60

7,54

A–A

-4,5

-1,5

+1,5

8,90

E1 – borjač z murvo					
E2 – info center in trgovina s spominki			
E3 – kavarna in Restavracija				
E4 – garderoba in sanitarije, info center			
E5 – sanitarije kavarna in restavracija			
E6 – sanitarije kraški park				
E7 – degustacijska soba				
E8 – kuhinja						
E9 – garderoba za zaposlene s tušem in sanitarijami
E10 – terasa gostinskega objekta				
E11 – pisarne uprava					
E12 – pisarne varnostna služba				
E13 – strojnica						
E14 – servisni vstop in hodnik				
E15 – skladišče				
E – arhitekturna ureditev

13,9

B, C – -1 ETAŽA (PROSTORI INFO CENTRA)		

-4,5

82,20

-4,5
C–C

A–A

-4,5
-1,5

Arhitekturna zasnova namenja posebno pozornost gibanju obiskovalca skozi prostor. Sam koncept magistrskega dela obravnava različne vedute, kar je prepoznavno tudi v projektu. Uvedene so številne
nivojske spremembe, ki omogočajo nevsiljivo vključitev objekta v dani relief. Preko različnih nivojev ploščadi obiskovalec doživi nove, dinamične poglede na Štanjel.

A1

B1
B2

A2

C1 A3
C2
C2

C3

C7

A1, B1

C4

A3, B2

C2

C3

C5

Arhitekturna zasnova objekta obiskovalcu ponudi nove, dinamične vedute na Štanjel (Grafika, vir: lasten)

A1 Vstopna ploščad A2 Vstopni info paviljon A3 Ploščad pri koritu B1 Južni vstop v Kraški park B2 Ploščad pri vagi C1 Združevalno stopnišče C2 Borjač C3 Info center s Kraškim parkom C4 Vstop v Kraški
park C5 Kraški park C6 Izstop iz Kraškega parka C7 Terasa gostinskega objekta C8 Izstopni paviljon na borjač
(Grafika, vir: lasten)

A1
GSPublisherEngine 0.0.100.100

A2
A1

A2

C4
B1
B2

GSPublisherEngine 0.0.100.100

A3
C1

A3
B1

C1
B2

C2

C3

C5

C6

C8
C7
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3.7 Tloris arhitekture M 1 : 250

A
E18

E17

E16

E15

E14

E6

E2

C

E1

E3

B

B, C – -1 ETAŽA (PROSTORI INFO CENTRA) m2			Tlak					Višina stropa
betonski tlak		
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
2,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,0 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
2,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
2,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
2,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
2,5 m
betonski tlak				
betonski tlak				
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m
zaglajen estrih s kvarčnim posipom		
3,5 m

E14 E15
E13
E12
E11

E4

-3,0

6,00
12,00

4,00

12,00

12,97
4,00

2,50

2,10

E11

1,50

4,41

-4,5

A–A

E7

-4,5

1,10 1,00
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6,24
3,13

1,50
-4,5

3,80

1,52

7,85

3,80

10,48

9,00

7,54

E10
-1,5

82,20

GSPublisherEngine 0.0.100.100

1,20

E8

-4,5

1,55

1,55

2,64

0,67

E5

1,50

7,44

1,58

1,65

0,80

0,50
1,60

-1,5

1,75

+1,5

E9
2,00

-4,5
2,19

1,50

0,80

2,70

3,09

17,87

B

15,28
12,28

8,90

9,25
4,00
0,53

E3

1,75

8,68

8,00

1,50

6,13

A–A

57,87

B–B

-3,0

E1

2,00
-3,0

0,50
10,11

C
9,20

6,15

15,77

3,48

8,12

8,12

E2

-3,0

7,36

3,47

-3,0

-3,0

E4

2,61

E12

22,45

6,11

7,45

5,30

5,88

7,65

2,00

5,50

3,47

E6

-3,0

8,02

7,37

7,65

1,00

-3,0
-3,0

7,40

15,80
0,50

4,72

E14
-3,0

7,65

4,12

E15

4,65

0,50

7,65

2,62

E16
-3,0

0,50

2,55

19,45
-3,0

3,50

1,84

-3,0

4,01

6,10

EV

-3,0

6,00

7,40

-3,0

5,94

5,79

E18 E17

4,00

5,91

11

5,04
4,96

2,77

-3,0

15,

12,54

3,37

13,43

-3,0

7,40

3,97

6,92

B–B

E13

4,50

2,80

0,50
2,40

EI

-3,0

-3,0

14,66

4,00

1,84

2,83

11,30

E10

13,27

6,44

4,44

E2

2,33

C
E7 E5
E1
E8 E9
E3 B

15,25

E6

3,90

GSPublisherEngine 0.0.100.100

C–C

2,33

E1 – borjač z murvo				
95,67 m2		
E2 – info center in trgovina s spominki		
161,38 m2
E3 – kavarna in restavracija				
192,0 m2		
E4 – garderoba in sanitarije, info center		
38,89 m2		
E5 – sanitarije kavarna in restavracija		
31,78 m2		
E6 – sanitarije kraški park				
34,95 m2		
E7 – degustacijska soba				
28,34 m2		
E8 – kuhinja					66,83 m2		
E9 – garderoba za zaposlene (tuš in sanitarije)
10,14 m2		
E10 – hladilnica					11,54 m2		
E11 – servisni vhod				
17,85 m2		
E12 – dostava					45,24 m2		
E13 – terasa gostinskega objekta			
243,15 m2
E14 – pisarna uprave				
42,84 m2		
E15 – pisarna varnostne službe			
33,31 m2		
E16 – strojnica					25,48 m2		
E17 – servisni vstop in hodnik			
67,25 m2		
E18 – skladišče					
48,69 m2
E – arhitekturna ureditev 			
∑ 1195,33 m2
EV – vstop v kraški park
EI – izstop iz kraškega parka

8,00

C–C

16,30
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3.8 Prerez A–A M 1 : 250

+5m

+5 m

+0,5 m

+1,5 m

−1,5m
−4.5 m
GSPublisherEngine 0.0.100.100

+5m

−1,5 m

−4,5 m

+0,5 m

+0,5 m

−1,5 m

−1,5m

−4,5 m
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3.9 Prerez B–B M 1 : 250

+5 m

+5m

+0,5 m
−1,5m
−3 m
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+5m

+0,5 m

+0,5 m

+0,5 m

−3,5 m

−3,5 m

−3,5 m

+0,5 m
−1,5m
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3.10 Prerez C–C M 1 : 250

+5 m

+5m

−1,5 m

−1,5m

GSPublisherEngine 0.0.100.100

+0,5 m

+0,5 m

+0,5 m

−4,5 m

+5m

−3 m
−4,5 m

−3 m

−3 m
−4 m

+0,5 m
−1,5m
−4,5 m
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3.11 Fasade M 1 : 250
vzhodna fasada, M 1 : 250

zahodna fasada, M 1 : 250

južna fasada, M 1 : 250

severna fasada, M 1 : 250

47
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vzhodna fasada

zahodna fasada

južna fasada

severna fasada
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3.12 Konstrukcija
KONSTRUKCIJA
Objekt ima dve etaži ter eno medetažo. Tlorisno je oblikovan kot dolga horizontalna lamela, ki je točkovno nadgrajena z info paviljonom
na nivoju trga. Daljši trakt S–J je dolg 82,2 m in maksimalno širok 22,5 m. Medetažni objekt se nahaja pod stopniščem in ploščadjo
pri vagi in je 1,5 m nižji od nivoja kavarne in restavracije. Tu se nahajajo servisni objekti (sanitarije, kuhinja) ki imajo ločen vhod in
dvigalo. Tri metre pod nivojem trga se nahaja glavni objekt, ki se na zahodni strani opira na obstoječi kamniti zid. Ta je ojačan, da lahko
skupaj z betonsko steno na vzhodni strani nosi strešno konstrukcijo. Glavni prostor info centra je asimetrične oblike in meri 15,8 m v
dolžino ter od 8,2 do 10,7 m v širino. Glavni prostor gostinskega objekta meri v dolžino 15,3 m in širino 12 m. Strešna konstrukcija je
torej armirana, da lahko nosi razpon 12 m (maksimalna širina odprtega prostora). Če bi prišlo do finančnih omejitev, prostor dopušča
možnost dodajanja podpornih stebrov. V tem primeru se pripravi predlog lociranja zaradi integracije z interjerjem. Streha objekta je
ravna. Konstrukcija objekta je zasnovana v armiranobetonski izvedbi. Vertikalno konstrukcijo predstavljajo AB stene debeline 20 cm,
ki potekajo po obodu objekta, ter kamnite stene, ki so armirane in izolirane. Medetažne plošče in strešna plošča so armiranobetonske
debeline predvidoma 20 cm. Pri zastekljenih površinah dolžine 12 m so na vsake 6 m dodani podporni nosilci dimenzije predvidoma
20/30 cm. Objekt je temeljen na armiranobetonski plošči predvidoma debeline 30 cm.
(Grafika, vir: lasten)

STREHA – MASIVNA
ARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJA
PAVILJON – KAMNITA
KONSTRUKCIJA

STREHA – MASIVNA
ARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJA
–1 ETAŽA – MASIVNA
ARMIRANOBETONSKA
KONSTRUKCIJA
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3.13 Fasadni pas M 1 : 20

S1:
mahovje
substrat 10 cm
difuzijsko odprt ločilni filc
čilni filc
XPS 300L debeline 6 cm (T.I. in zaščita H.I.)
e 6 cm (T.I. in zaščita H.I.)
IZOELAST P5 FLL plus (trak s protikoreninsko zaščito)
L plus (trak s protikoreninsko
zaščito)
IZOSELF
P3 (samolepilni trak)
olepilni trak)
EPS 150 debeline 18 cm
18 cm
BITALBIT AL V4 (parna zapora)
IBITOL (osnovni premaz)
parna zapora)
AB plošča debeline 20 cm (vidni beton)
remaz)
skupaj		
∑ 54 cm
e 20 cm (vidni beton)
54 cm
S2:

kamnita zidana stena 20cm
lepilna malta in mrežica (na mineralno volno)
kovinska podkonstrukcija (T.I. med podkonstrukcijo)
enska obloga
kamena volna debeline 12 cm
trukcija (T.I. med podkonstrukcijo)
lepilna malta in mrežica (na mineralno volno)
režica (na mineralno volno)
kamnita zidana stena 20cm
beline 12 cm
skupaj		
∑ 52 cm
režica (na mineralno volno)
S3:
enska obloga
kamnita zidana stena 20cm
50 cm
lepilna malta in mrežica (na mineralno volno)
kovinska podkonstrukcija (T.I. med podkonstrukcijo)
kamena volna debeline 12cm
AB stena debeline 20cm
enska obloga
IZOTEKT P4 PLUS 2x
trukcija (T.I. med podkonstrukcijo)
XPS 300L debeline 6 cm (T.I. in zaščita H.I.)
režica (na mineralno volno)
čepasta folija
beline 12cm
zasip stene z gramoznim materialom, utrjevanje po plasteh
20cm
skupaj		
∑ 58 cm
S 2x
S4:
e 6 cm (T.I. in zaščita H.I.)
mikroarmirani cementni estrih debeline 7cm s kvarčnim posipom
sistemske plošče talnega gretja debeline 4,5 cm
moznim materialom, utjevanje po plasteh
XPS 150 debeline 12 cm
56 cm
AB temeljna plošča debeline 30 cm
IZOTEKT P4 PLUS 2x
podložni beton debeline 10 cm
gramozno
nasutje
30 cm
entni estrih debeline 7cm
s kvarčnim
posipom
skupaj		
∑ 83,5 cm
talnega gretja debeline 4,5 cm
12 cm
a debeline 20 cm
S 2x
beline 10 cm
čno debelino določi geomehanik)
58,5 cm

beline od 40 do 60 cm

S1

S2

⦟2°

S3

S4
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3.14 Materiali in finalizacija

Materialiteta objekta delno črpa iz logistike zasnove same – objekt namreč nadaljuje obstoječi oporni zid iz kamna. Pomembno je

Les je v kraškem svetu uporabljen dosti manj kot kamen, zato je tudi v fasadi Kraškega parka premišljeno in skopo projektiran. Služi

nadaljevanje tega opornega zidu kot grafičnega elementa skozi celoten projekt. Ta poskrbi za celostno usklajenost ambientov ter tudi

kot senčilo na okenskih odprtinah na stopniščih in ploščadih, ki vodijo do glavnega vhoda. Te ploščadi so nivojsko spuščene 1,5 m pod

usklajenost objekta kot celote. Zunanjost objekta z dolgo horizontalno potezo kamna izraža jasno identiteto, ima zgodovinsko skladne

nivo trga, kar je za obiskovalca zelo obvladljivo in taktilno. Lesenih in drugih elementov fasade se lahko dotika in ima zaradi njihovega

proporce, sodobno oblikovanje in nudi prijetno vizualno in taktilno izkušnjo. Kamen sam je namreč eden izmed glavnih gradbenih

majhnega merila občutek nadzora nad objektom. Zaradi višinske zasnove je mogoča tudi bogata paleta različnih razgledov.

elementov na krasu.

Steklena vhodna vrata so sestavljena iz dveh kril, katerih vodila so vgrajena v betonska tla in strop. Tudi stranska okvirja sta maksimalno

Fasada objekta izven linije obstoječega zidu in dodanega zidu sestoji iz betona, lesa in stekla.

skrita in se skrijeta v profil v betonski steni. Vse velike steklene površine delujejo po istem principu. Panoramska okna dimenzije 4 x 3,5

Rdeča nit objekta je betonska ravna strešina, ki opravlja tudi funkcijo preklade za vse odprtine v objektu (okna in vrata). Strešina

m se lahko drsno popolnoma odprejo in skrijejo v stransko steno. Tako se fasada objekta skrije in nastane odprt prostor.

horizontalno poveže cel objekt brez prekinitev, z občasnimi preboji (kot na primer odprtina na borjaču, skozi katero raste murva). V
novem delu objekta, ki se ne opira na obstoječi kamniti zid, so stene betonske. Tako ohranimo zgodovinske danosti in jih nadgradimo

(Grafika, vir: lasten)

beton

kamen

beton

zelena streha

kamen

s sodobnimi materiali.
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3.15 Razporeditev opreme

C I
G
Č
F

D

K
B

E
J
K

H G
J

A

J

A

K

B

J
K

GSPublisherEngine 0.0.100.100

A: Luadi, Uptown Porta a battente

B: Lithoss stikala, Immix

C: Rolf Benz, Annette Lang

Č: Rolf Benz, Cubo

D: Michael Anastassiades

E: JAMO Associated, Planets

http://www.lualdiporte.com/en/products/doors/door+with+aluminium+jamb

http://www.lithoss.be/en/select/immix

https://www.rolf-benz.com/en_OC/furniture/coffee-tables/8770/

https://www.rolf-benz.com/en_OC/furniture/cabinet-furniture/cubo/

http://michaelanastassiades.com/collection/mobile-chandelier-11/2

http://www.pdlighting.nl/collectie/hang/planets/

http://swedese.com/products/easy-chairs/continental

http://www.gubi.dk/en/products/sofas/sofas/grossman/modern-line-sofa-83-x-240cm_38001-03-00-1008/

http://www.scandinavia-design.fr/gubi-beetle-lounge-chair_en.html

http://www.traumambiente.de/castore-sospensione-pendelleuchte-p-4282.html

http://www.arcadialightwear.com/svetila/io-trimless/

https://www.schoolhouse.com/products/luna-pendant-natural-brass-with-12-shade

52
F: Swedese, Continental chair

G: Gubi, Modern line sofa

H: Beetle Lounge Chair, Gubi

I: Paola zani, Asia armchair

J: Arcadia lightwear, IO Trimless,
Exenia

K: Luna pendant, luč
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3.16 Vizualizacije

Vizualizacije+

OBSTOJEČE V1

53

PREDLOG RUŠITEV OBSTOJEČIH OBJEKTOV V2

V1, V2, V3

INFO PAVILJON V3

54

OBSTOJEČE V4

KRAŠKI PARK Z INFO PAVILJONOM V5

V4, V5

V6

55

INFO PAVILJON V6

56

PLOŠČAD PRI KORITU V7

57

V7

V8

PLOŠČAD PRI VAGI V8

58

BORJAČ V9

59

http://www.nonscandinavia.com/originals

V9
V10

INFO CENTER S KRAŠKIM PARKOM V10

60

INFO CENTER S KRAŠKIM PARKOM V11

61

V11
V12

POGLED NA VSTOP IN IZSTOP IZ KRAŠKEGA PARKA V12

62

VSTOP V KRAŠKI PARK V13

63

V14
V13

POGLED NA ŠTANJEL V14

64

KAVARNA IN RESTAVRACIJA V15

65

V15
V16

POGLED NA OBJEKT IZ KRAŠKEGA PARKA V16

66
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3.17 Fotografija makete
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4 SKLEP
Naselij, ki so turistično zanimiva in obiskovana, je v Sloveniji veliko. To magistrsko delo želi ozaveščati in spodbuditi razmišljanje o
pomembnosti vstopnih območij v tovrstna naselja. Ob vstopu v naselje namreč obiskovalec dobi prvi vtis o prostoru, kvalitetno urejena
situacija pa ustvarja spoštljiv odnos do njega in gradi njegov ugled.
Magistrsko delo obravnava vstopno turistično območje v Štanjel. Z uporabo analitične metode smo prišli do ugotovitve, da je primerna
lokacija za oblikovanje vstopnega območja ob vznožnju griča Turn. Predlagana arhitekturna zasnova trenutno neizoblikovanemu
območju da novo namembnost in ga primerno uredi. Arhitekturni del naloge predlaga zasnovo Kraškega parka kot podaljška
Fabianijeve poti ter info centra ki bi obiskovalca informiral o primerni uporabi prostora.
Sestavni del vsakega vstopnega območja v turistično naselje bi moral biti info paviljon, saj se tu zgodi predaja informacij obiskovalcu
še pred vstopom v naselje. Predlagana arhitekturna ureditev v Štanjelu ga oblikuje kot dodatek Kraškega parka. Je edini volumen,
ki je viden z vstopnega trga, ker je nova arhitekturna zasnova parka in info paviljona polvkopana in obdana s kamnitim obzidjem, ki
omogoča, da objekt postane subtilen del prostora.
Nova urbanoarhitekturna ureditev ohranja trenutne kvalitete prostora, revitalizira zapuščene pešpoti in predlaga novo turistično
infrastrukturo. Iz tega lahko sklepamo, da delo viša kvaliteto naselja. Gre namreč za segment turistične infrastrukture, ki lahko prispeva
pomemben delež pri ohranjanju kulturne krajine in podpre gospodarski razvoj naselja oziroma občine.
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