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I. IZHODIŠČA NALOGE

1. Uvod
Občina Ig je (skupaj s Krajinskim parkom Ljubljansko barje in Ministrstvom za
kulturo) pripravilo okvirna ozhodišča za »Izvedbo interpretacije naravne in kulturne
dediščine na Ljubljanskem barju«. S projektom in njegovo izvedbo želi pritegniti
širšo strokovno in laično javnost. V okviru te naloge se na območju občine Ig
načrtujejo:
• V središču naselja je potrebno zasnovati objekt za »Interpretacijski center«, v
katerem se bo prikazala in interpretirala dediščina kolišč in narave na območju
UNESCO Svetovne kulturne dediščine na Igu.
• Na Barju se bo »in situ« postavila »koliščarska naselbina« za namene
prezentacije in interpretacije dediščine kolišč na Ljubljanskem barju.
• Do »koliščarske naselbine« bodo vzpostavljeni dostopi in povezovalna pot od
»Interpretacijskega centra«.

2. Prenova in sprememba namembnosti stare kašče ter izhodišča
novega interpretacijskega centra ig
Kašča je obstoječi objekt iz leta 1794, ki se bo v sklopu ureditve osrednjega trga
centra Iga rekonstruiral in preoblikoval, da bo skupaj z novim interpretacijskim
centrom tvoril funkcionalno in oblikovno celoto. V povezavi z novim
interpretacijskim centrom, kjer bo razstavni prostor, namenjen prestavitvi
naravovarstvenih vsebin in prikazu interpretacije ohranjanja biotske raznovrstnosti,
ji bo dodeljena tudi nova vsebina. V kletnih prostorih bo lahko reprezentančni
prostor v povezavi z lokalnimi prireditvami (vinoteka?), v visokem pritličju TIC ali/in
razstavni prostor (potujoče razstave), trgovinica z lokalnimi izdelki, v mansardi pa
odprt prireditveni prostor. Poudarek bo na medsebojni programski sinergiji med
obema objektoma. Objekt interpretacijskega centra pa je ožji predmet te naloge.
V »Interpretacijskem centru« se bo odvijala prezentacija in interpretacija s
predstavitvijo narave in koliščarske dobe, v dveh etažah bodo razporejeni
razstavni in servisni prostori v velikosti cca 290 m2 uporabne površine. Nov objekt
se bo programsko navezal tudi na prenovljeno obstoječo kaščo (v kateri se bo
aktiviralo tudi podstrešje) ter z njo in ostalimi urbanimi in zelenimi elementi tvoril
zaključeno celoto osrednjega trga s parkom. Nova postavitev objekta naj bi bila
na zelenici med obstoječim parkiriščem ob novem Centru Ig (s knjižnico, ZD…)
ter med kaščo, na katero se bo nov objekt navezoval. Objekt bo rahlo zavijugal,
da se bo lahko dovolj umaknil od severnega soseda, a hkrati tudi od spodnje
(zatrepne) fasade kašče ter bo s tem proti jugu ustvaril »prostorski objem« oz.
sončno past.

3. Območje obdelave
Za ureditev osrednjega trga centra Ig-a s Kaščo vred občina že ima izdelano
idejno zasnovo, ki predstavlja del celotne ureditve Centra Iga s P+R parkiriščem,
parkom in trgom. Predvideni poseg se lahko razširi na parcelo št.: 29/2 k.o. Ig, ki je
v naravi parkirišče z urejenimi zelenimi površinami in fontano.

4. Priključki na javno gospodarsko infrastrukturo
Priključki so predvideni na parceli št. 11 k.o. Ig - vodovod, kanal, in na parceli 13
k.o. Ig – elektrika. Plinovod poteka po parceli št. 29/2 k.o. Ig.

5. Varovanja in varovalni pasovi
Parcela leži v območjih:
varovanja kulturne dediščine Krajinskega parka Ljubljansko barje in vaške
naselbine, širšega vodovarstvenega območja – VVO III , ohranjanja narave (EPO)

II. PREDLOGI REŠITEV

1. Prostorski kontekst in umestitev objekta vanj
Objekt novega interpretacijskega centra smo umestili v samo trško jedro Iga
med obstoječe stavbe javnega programa: občinsko stavbo, pošto, osnovno
šolo, staro kaščo in kompleksom sodobnega centra Iga (s knjižnico, dvorano
itd.). Njegov volumen je natančno »upasan« v tlorisno in višinsko geometrijo
okoliškega konteksta, naslonjen je ob obstoječo kaščo in z njo skupaj tvori
vhodno fasado proti odprtemu prostoru trga. Objekt interpretacijskega centra
sledi morfološkemu vzorcu ožjega prostora, kjer so objekti postavljeni v smeri
SV-JZ, prostor prosto prehaja od trga preko zelenih površin ob objektu do
parkirišča P+R, tako tudi učinkovito dopolni ter zaokroži morfološko podobo
kraja.
S tako (vzdolžno) postavitvijo volumna, ki se navezuje na staro obcestno
morfološko sliko Iga (a ki z razlogom rahlo zavijuga od kašče do parkirišča),
v integralno celoto povežemo oba prostora in karakterja osrednjega,
središčnega odprtega prostora Iga: njegov vzhodni urbani, pretežno tlakovani
del ter njegov zahodni, zeleni del. S tem pa tudi izrazimo vsebisnko podporo
mesšani vsebini interpretacijskega centra, kjer se srečata natura in kultura,
naravni fenomen Ljubljanskega barja ter njegova prazgodovinska kolišča.
S svojo interaktivno muzejsko vsebino interpretacijski center s kaščo vred lahko
programsko zelo obogati trško dogajanje, v arhitektonskem smislu pa njegova
vzdolžna, horizontalna, a hkrati rahlo meandrirajoča lamela pomaga uokviriti
»srce kraja« oz. ga dodatno zamejiti proti relativno neurejenemu severnemu
robu z zaprtimi fasadami privatnih gospodarskih poslopij.
Postavitev stavbe je zanimiva tudi s svojo orientacijo (daljša stran volumna
gleda proti JZ), njena daljša fasada pa bo vidna v perspektivni globini iz
smeri občine, medtem ko se bo s krajšo vstopno fasado in njenim »arkadnim
previsom« obrnila proti jugovzhodu, torej proti glavni dostopni smeri s strani
vzhodnega parkirišča, trga oz. občine. S svojo sodobno reinterpretacijo
globokega stebrišča bo objekt evociral princip starih mestnih ali trških lož
(»loggia«), torej prostorov srečevanja trške skupnosti oz. njenih predstavnikov,
hkrati pa bo z lesenimi stebri (in z leseno fasado) jasno aludiral na tradicijo
kolišč (čeprav seveda na sodoben način). Skupaj s kaščo bo objekt tvoril
kompozicijski dvojec, ki se bo dopolnjeval v dialogu med starim in novim,
tradicionalnim in sodobnim, zaprtim in odprtim.

2. Navezave in kompozicija odprtega trškega prostora
Pri oblikovanju odprtega prostora trga smo se deloma navezali na idejno
rešitev biroja »Landscape«, a smo jo morali zaradi novih dejstev v prostoru
v smislu programske in arhitekturne rešitve interpretacijskega centra tudi
preoblikovati. Na vzhodu oblikujemo bolj urbani del, na zahodu zelenega,
na vzhodu odprti prostor velike tlakovane ploščadi (v prvi fazi se še ohrani
obstoječe parkirišče, ki pa se ga dolgoročno umakne in vzpostavi peš
območje). Prostore s pomočjo arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih elementov
po robovih delno zamejimo oz. definiramo: pri tem nam pomagajo ozelenjene
pergole oz. na zahodu drevesa z zelenico, medtem ko se proti JZ trg z
ureditvami prelije na nižjo koto proti večfunkcionalnemu centru Ig. Na JV strani
trga bo kompozicijsko dopolnitev tvorila obstoječa fontana, ki ji je prav tako
potrebno vzpostaviti čitljivo ozadje.
Med vsemi elementi se kot vezni in kompozicijski členi ter prostori počitka
vzpostavljajo daljše lesene klopi, svetila in manjše zasaditve. Zasnovo bo
potrebno uskladiti z izdelovalci zasnove ureditve trga.

3. Dodatna izhodišča in predlogi za odprti prostor
Navajamo še nekaj aspektov celovite ureditve odprtega prostora /tukaj v
alinejah/:
• Navezave na okoliški prostor – osrednji del kraja, prostor med urbanim
središčem Iga in cerkvijo, mimo kašče, vključevanje obstoječih objektov in
elementov - vodnjaka
• programi, kje je kaj – kašča pred intepretacijskim centrom, dostopnost,
prehodnost trga
• robovi – ustvarjanje notranjega prostora trga in podprostorov, ki se nanj
navezujejo – programsko (proti cesti, ekološkim otokom, parkirišču)
o
zasaditve – drevoredi proti cesti, parkirišču (dovolj prostora) in 		
		
grmovna vegetacija
o
pergole – kot kompaktnejša bariera ob robovih – vzdolž zidu ob 		
		
cerkvi, proti eko otoku, dodatni element ločevanja ob osrednjem 		
		
delu trga in vkomponiranje elementov za sedenje (senčenje)
• celovitost osrednjega prostora kraja – kot večnamenski prostor srečevanja,
zadrževanja, prireditev, druženja
• Trg in prostori ob njem:
o
trg kot središče dogajanja z oblikovanimi podprostori:
o
(območje pred kaščo in pod cerkvenim zidom s silhueto 			
		
cerkve v ozadju, ob katerega se dolgoročno prisloni nadstrešnica 		
		
z rimskim lapidarijem),
o
prostor vodnjaka – osrednji element vzhodnega dela trga z		
		
arheološkim motivom (koliščarstvo)  osrednji prostor prazen, 		
večnamenski, z njega se odpirajo pogledi na cerkev, drevored
		
ustvarja rob proti cesti, pergola ga poudarja, prostor ob kašči 		
		
in vhodu v IC je odprt prostor, delno tlakovan, z elementi
		
za sedenje vzdolž IC je parkovna ureditev z zasajenimi drevesi. 		
		
Ta so členitveni element območja trga, ki je bolj prehodnega 		
		
značaja, nanj se pripenjajo posamezni podprostri s poudarjenimi 		
		
drugimi/tudi bolj internimi programi (lokali, igrišče)
o
robni prostori so programsko navezani na trg, z različnimi 			
		
vsebinami (igrišča, zunanja terasa lokalov…)  JZ od IC proti P 		
		
se prostor definira z zasaditvijo drevnine (bariera proti parkiriščem), 		
		
ob povezavi med osrednjim urbanim Centrom Ig in trgom proti
		
vodnjaku se vzpostavlja širša tlakovana povezava – ureditve ob 		
		
izteku pasaže med objekti (markantno manjše drevo), vodenje 		
		
proti trgu z bolj urbanimi ureditvami – mimo letnega vrta lokala 		
predprostor med nekoliko višjim terenom proti severu se uredi 		
		
kot lesen večnamenski podest, ob združitvi obeh poti se povezava
		
proti trgu osmisli tudi tematsko (morda navezujoč na tematiko 		
		
vodnjaka in koliščarjev – v povezavami s koliščarsko kulturo ali 		
		
kot poteza pomembnejših kulturnikov kraja) ; proti Z se odpira
		
predprostor pred kaščo, v vzhodni žep pa se lahko umesti manjša 		
		
otroška igrala (prostor zarobi poteza pergole – enako kot ustvarja 		
		
rob tudi ob vodnjaku).
S predlagano zasnovo se ohranjajo vsa obstoječa drevesa- drevored na trgu,
drevored pri P, dve drevesi pri lokalu, razen obstoječega večjega drevesa-oreha
pri kašči, ki mora žal pasti zaradi IC (a ga nadomestimo na JZ).

4.

Nekaj osnov o arhitekturno-programski zasnovi objekta IC

Arhitektura objekta IC je po svojem izrazu sodobna, a se napaja iz tradicionalnih
regionalnih vzorcev. V tem smislu dopolnjuje arhitekturno izročila osrednjega trga,
ki je nosilec bogatih prostorskih zapisov od kulture koliščarjev do danes.

Objekt bo del teh plasti nosil v sebi, del pa jih bo na svoboden način
reinterpretiral (koli-stebri, lesena fasada nadstropja z manj odprtin itd.) Po svojem
karakterju se bo navezal tudi na sodoben izraz multifunkcionalnega centra in ga
dopolnil. Njegova geometrija bo po eni strani izčiščeno sodobna, po drugi strani
pa tudi dovolj igriva, da se bo tvorno vključila v raznoliko osrednjo sliko kraja.
Pritličje naj bi bilo na južni strani v glavnem zastekljeno ter v programskem smislu
namenjeno odprtemu razstavnemu prostoru (vidnemu od zunaj),le-ta pa naj
bi obiskovalce povabil v svojo notranjost. V njem bodo ( iz vzh. smeri vstopa)
še sprejemni »pult«/recepcija, garderoba, potem pa še dvigalo in osrednje
stopnišče (na severno fasado, ki bo pretežno zaprta) ter v SZ vogalu še sanitarije.
Osrednji artefakt pritličnega prostora naj bi bila velika maketa barja, nad katero
se bo dvigal dvoetažni zračni prostor (vidna bo tudi iz nadstropja). Preostali odprti
prostor pritličja, večinoma pa tudi nadstropja pa je predviden za predstavitev
razstavni h vsebin narave in kulture. Na robu bo predvidoma še servisni prostori
z eventualno pisarnico za upravitelja. Zgornja etaža naj bi bila preko zaprtega
mostovža povezana z mansardo kašče, v kateri naj bi bil odprt, multifunkcionalni
prostor (za delavnice, projekcije, prireditve…)
Konstrukcijska zasnova objekta naj bi bila pretežno lesena (lahka, čista in
trajnostna gradnja), le določeni elementi bodo zidani oz. armirani (od temeljev
do osnovne plošče; morda- če bo potrebno- pa tudi zadnja stena v pritličju).
Lesena naj bi bila tudi zgornja fasada (1.nadstropja) stavbe, medtem ko bo južni
del pritličja v glavnem zastekljen, opcije za kritino pa so še odprte (od kovinske
pa do lesene). Lesena konstrukcija naj bi bila v stavbi v glavnem vidna, o
marsičem pa se bo odločalo šele v nadaljnjih fazah projektiranja.

5. Nekaj osnov o arhitekturno-programski zasnovi objekta IC
Arhitektura objekta IC je po svojem izrazu sodobna, a se napaja iz tradicionalnih
regionalnih vzorcev. V tem smislu dopolnjuje arhitekturno izročila osrednjega trga,
ki je nosilec bogatih prostorskih zapisov od kulture koliščarjev do danes. Objekt
bo del teh plasti nosil v sebi (artefakte koliščarjev, pa tudi Rima, stari zid…), del
pa jih bo na svoboden način reinterpretiral (koli-stebri, lesena fasada nadstropja
z manj odprtin itd.) Po svojem karakterju se bo navezal tudi na sodoben izraz
multifunkcionalnega centra in ga dopolnil. Njegova geometrija bo po eni strani
izčiščeno sodobna, po drugi strani pa tudi dovolj igriva, da se bo tvorno vključila
v raznoliko osrednjo sliko kraja.
Pritličje naj bi bilo v glavnem zastekljeno ter v programskem smislu namenjeno
odprtemu razstavnemu prostoru (vidnemu od zunaj), le-ta pa naj bi obiskovalce
povabil v svojo notranjost.
V njem bodo še sprejemni »pult«/recepcija, sanitarije(dostopne in v rabi tudi
za kaščo) ter seveda osrednje stopnišče in dvigalo. V prvem nadstropju je
predviden velik prostor za multivizijo, razstavni in servisni prostori z event. pisarnico
za upravitelja. Polovico nadstropja je spet namenjeno razstavišču (razstavne
vsebine se bo pripravilo kasneje v sodelovanju s strokami, odgovornimi za
vsebine).
Konstrukcijska zasnova objekta naj bi bila pretežno lesena (lahka, čista in
trajnostna gradnja), le določeni elementi bodo zidani oz. armirani (od temeljev
do osnovne plošče; morda- če bo potrebno- pa tudi zadnja stena v pritličju).
Lesena naj bi bila tudi zgornja fasada (1.nadstropje) stavbe, medtem ko bo
pritličje v glavnem zastekljeno, opcije za kritino pa so še odprte (od opečnate,

preko kovinske pa do lesene). Lesena konstrukcija naj bi bila v stavbi v glavnem
vidna, o marsičem pa se bo odločalo šele v nadaljnih fazah projektiranja.

6. Dodatna ter povzeta izhodišča za oblikovanje arhitekture IC (v alinejah)
- Volumen objekta je postavljen v rahlem »meandru« vzdolžno od parkirišča P+R
proti kašči tako, da jo objame in skupaj odpirata vhodno vzhodno fasado proti
trgu.
- Objekt bo imel dinamično dvokapno streho, ki jo narekuje prevladujoči trški
kontekst arhitekture. Višina slemena je nižja od sosednjih objektov (centra Ig,
cerkve in občine) in poravnan z obstoječo višino kašče.
- Zaradi cik-cak tlorisne geometrije prostora ima streha od začetka do konca
dinamično asimetrično obliko.
- Fasada objekta je pretežno lesena, s čimer se kot evokacija navezuje tako na
nekdanjo koliščarsko arhitekturo, kot tudi na kaščo in sodobni center Ig.
- Objekt je podolgovate trapezoidne (konusne) oblike z daljšo stranico v smeri Z-V.
(JZZ-SVV) Od Z proti V, kjer poteka Govekarjeva cesta, se gabarit objekta oži.
- Objekt je mogoče v nadstropju zgraditi tudi s t.i. KLH sistemom križno lepljenih
lesenih plošč.
- Objekt ima dvokapno streho s slemenom v smeri V-Z (daljša stranica). Tlorisna
oblika objekta oz. njegova zožitev se odraža tudi na oblikovanju fasad, saj se
zaradi manjše širine objekta kap strešine na južni fasadi dviguje proti vzhodu ter
zato ni v vodoravni liniji (tako kot na severni strani proti cerkvi). Sleme ostaja ves
čas na isti višini.
- Teren pod objektom se rahlo spušča proti zahodu, zato je na zahodni strani
objekta nivo tlaka (ter s tem tudi zunanje terase/»decka«) pritličja nekoliko
dvignjen nad teren, na vzhodni strani pa je približno v nivoju terena.
- Tloris pritličja je nekoliko ožji od nadstropja (za gabarit nadkrite »arkadne
terase«). Pritličje se z veliko stekleno površino odpira proti jugu. Na tem delu je pod
previsnim delom nadstropja lesen deck in na robu decka v liniji stene nadstropja
stebrišče z enakomerno razporejenimi nosilnimi stebri. Med temi nosilnimi stebri so
še sekundarni nekoliko ožji stebri, katerih razporeditev pa je neregularna in bolj
razigrana. S tega vzhodnega nadstrešenega dela objekta je tudi vhod v objekt.
- V velikem razstavnem prostoru v pritličju so razstavni eksponati razporejeni ob
severni steni (obstoječega zidu) in ob južni stekleni steni. Na zahodnem delu je v
sredini prostor za večjo maketo. Ob veliki stekleni površini proti jugu sta dve daljši
klopi levo in desno od vhodnega vetrolova.
- V skrajnem zahodnem delu objekta so umeščene sanitarije (skupni predprostor,
moške sanitarije ter ženske sanitarije, ki so hkrati tudi sanitarije za invalide).
- Po stopnicah ali z dvigalom se povzpnemo v nadstropje, kjer vstopimo v veliki
razstavni prostor.
- Tako kot v pritličju so tudi v nadstropju manjši servisni prostori umeščeni v
skrajni zahodni del objekta. Ob zah. fasadi je manjša pisarna, severno od nje
garderoba/arhiv in nato sanitarije.
- Pritličje ima zastekljeno južno, vzhodno in zahodno steno, severna stena v
pritličju pa je zaprta (zidana).
- V nadstropju ni velikih okenskih odprtin tako kot v pritličju. Dve večji okni sta
umeščeni v vzhodni in zahodni vogal objekta in odpirata poglede iz razstavnega
prostora na trško jedro, hkrati pa od zunaj podajata podobi objekta določeno
napetost (odprto-zaprto). Dve manjši okni imajo še pisarna in sanitarije.
- Fasada nadstropja objekta bo obložena z lesenimi vertikalnimi letvami s
posebnimi vzorci oz. detajli, ki naj bi delovali kot lahkotno »oblačilo oz. čipka«
objekta. Kot obdelavo lesa se zaradi dolgega trajanja in enostavnega
vzdrževanja predlaga termično obdelan slovenski les.

GRAFIČNI DEL
OBSTOJEČE STANJE
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