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1. OPIS ZASNOVANE REŠITVE

Poglavitna poteza natečajne rešitve je vz-
postavitev reda na območju kaotičnega pre-
pletanja in organske rasti območja. Natečajna 
rešitev prinaša preprosto berljiv prostorski 
sistem, ki zajame vse zahtevane prostorske 
programe v polni funkcionalnosti in hkrati ure-
di območje tako prometno kot mesto tvorno. 
Pri slednjem je prostor organiziran tako da daje 

mestu dva zelena klina in enega tlakovanega, 
ki simbolično formira prostor trga nekdanjega 
Vodmata in ponuja točko stičišča za stanovalce, 
obiskovalce od drugod kakor tudi uporabnike 
kompleksa kliničnega centra.



Celotna zazidava temelji na rastru 8,2m x 8,2m, 
ki se skozi zgodovino grajenja predvsem v bet-
onu kot tudi v jeklu izkazal za optimalnega in 
prilagodljivega različnim programom, ki jih je 
potrebno zagotoviti. Mednje sodijo jedra, sejne 
sobe, pisarne, ambulante, knjižnica, predaval-
nice, operacijska soba, garderobe, parkirni pros-
tori, jedilnica in drugo.
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POVEZOVALNA “HRBTENICA” IN NANJO PRIKLJUČENE VSEBINE

2. RAZLAGE SHEM

MODULARNOST GRAJENIH STRUKTUR – MODUL 8,2M x 8,2M POVSOD

Princip na katerem je zasnovan sodobni aglom-
erat UKC-ja prof. Stanka Kristla temelji na jas-
ni povezovalni osi sever-jug in nanj pripetimi 
klinikami in ostalimi vsebinami. Natečajna 
rešitev praktično povzema to idejo in jo prila-
godi danemu območju, sodobnemu času in za-
danim programom. Povezovalni hodnik je tokrat 
umeščen v smeri vzhod zahod nanj pa so prip-
eti stavbni podstavki z poudarjenimi volumni 
v smeri sever-jug, kar nam omogoča dobro os-
vetljenost tako samih objektov (glavne fasade 

na vzhod in zahod) kot tudi Bohoričeve ceste, 
ki ni nikoli zares popolnoma zasenčena. Z istim 
namenom se volumenski poudarki umikajo od 
podstavka na severni strani, kjer jih še dodat-
no skrajšamo v vrhnjih etažah. Drugi krajši del 
hrbtenice se vzpostavi vzporedno s Šlajmerjevo 
cesto za obstoječo stavbo ZTM, nanjo se pripen-
ja tako obstoječi novi ZTM kakor tudi razširitev 
kot potencialna razširitev na območju Zaloške 
ceste 15 in 17. 



FAZNOST GRADNJE

Območje je zasnovano tako, da se lahko enos-
tavno gradi po fazah. Predvidena je gradnja v 
štirih fazah. Prva faza je gradnja ZTM, druga faza 
je Ginekološka klinika in Gastro, tretja poveča-
va Medicinske fakultete in četrta faza je gradnja 
Stomatološke klinike po odstranitvi vrtca.
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AMBIENTALNI UVID V ODPRTE JAVNE PROSTORE

Pri oblikovanju odprtega javnega prostora smo 
zasledovali princip zveznih sekvenc, pestrosti, 
predvsem pa funkcionalne smiselnosti posa-
meznih prostorov. Na primer:

- Zeleni trg, obrobljajo ga Stomatološka in Gine-
kološka klinika ter drevored ob Šlajmerjevi 
cesti, kljub svoji majhnosti vendarle premore 
poudarek kot sta drevesna skupina in daljši klo-
pi. Tlakovanje je v lepljenem pesku, ki je vodo-
prepusten in rastlinam prijazen.

- Vodmatski trg je osrednji trg širšega območja, 
ki je naselju sedaj umanjkal. Prometnici ta trg ne 
omejujeta, saj gravitira čez cesto in se povezu-
je s parki severno in severo-vzhodno in ravno 
zato je ta trg prazen, saj mesto tvorijo praznine, 
ki pa so v našem primeru dobro umerjene in ok-
virjene s stavbami ZTM, Merkator, Stomatološka 
klinika. Slednja gosti kavarno, lekarno in druge 
prodajalne v svojem pritličju in tako animira 
mestni parter tega območja. 

- Park ob Zaloški cesti je urejen skrajno prag-
matično ker je v naklonu in se spušča proti 
Ljubljanici ga definirata predvsem drevore-
da ob poteku obeh daljših stranic – ceste in 
reke. Vmesni prostor je prepleten s povezoval-
nimi potmi in priložnostnimi prostori za spros-
titev. Črpamo iz bogate tradicije urejanja Lju-
bljanskih nabrežij in tudi tukaj predlagamo 
stopničasto spuščanje proti vodni gladini. Le ta 
je večnamenska: zbiranje, posedanje, rekreacija, 
dostop do vode. Območje vsebuje tudi dva po-
mola tako na suhem kot v sami vodi, ki ponujata 
pestrost izrabe tega parka.
- Bohoričev park predstavlja največjo zarezo v 
stavbni strukturi. Funkcionalno povezuje in iz-
boljšuje pritlične prostore nove medicinske 
fakultete in je njihov podaljšek na prostem. V 
njem ostajajo razstavljeni eksponati na prostem 
kot tudi v ohranjenem zidu in paviljonu. 
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ZELENE POVRŠINE IN UREDITEV ŠIRŠEGA OBMOČJA

Natečajna rešitev revitalizira zeleni sistem na 
širšem območju Vodmata. Na Bohoričevi ulici je 
zasnovan sistem zelenih prstov na obeh straneh 
ceste, medtem ko ima sama ulica drevored-
no obojestransko potezo vse do Zaloške ceste 
(prav tako z drevoredom na obeh straneh ces-
te), kjer se cesta izteče v naravni park z urejenim 
nabrežjem s stopničastim prehodom do vode z 
možnostjo posedanja. Poleg parka ob Ljubljani-
ci ureditev predvideva več zaokroženih zelenih 
površin. Največja med njimi je Bohoričev vrt v 
osrčju medicinske fakultete. Tam se ohrani zid s 
skulpturami in obstoječi paviljon, hkrati pa je to 
podaljšek notranjih javnih prostorov fakultete in 
jedilnice. Druga večja površina je park ob gine-
kološki kliniki – Zeleni trg, ki je antipod odpr-
tega prostora na Vodmatskem trgu. Zeleni trg 

obrobljajo stomatološka klinika, ginekološka 
klinika in pa drevored ob Šlajmerjevi cesti, kljub 
svoji majhnosti vendarle premore poudarek kot 
sta drevesna skupina in daljši klopi. Tlakovanje 
je v lepljenem pesku, ki je vodoprepusten in ras-
tlinam prijazen. Čez cesto je na mestu Šlajmer-
jeve 8 vzpostavljena nova parkovna ureditev ki 
zaokroži zeleni vstop v območje klinik z južne 
strani. Z zelenimi površinami se ustvarja zelena 
bariera, ki zmanjšuje hrup in izboljšuje kvalite-
to zraka v območju občutljivih zdravstvenih 
programov. Sistem poti smiselno povezuje ob-
močje in širšo okolico in omogoča varen in enos-
taven (neoviran) dostop do stavb.

PROMETNA UREDITEV

Prometna ureditev območja vzpostavlja nov 
cestni profil Bohoričeve ulice z zelenim pasom 
in urejenimi kolesarskimi potmi in pločnikom. 
Razen parkirišč za kratkotrajno parkiranje so 
vsa parkirna mesta umaknjena pod zemljo. V 
pričakovanju mobilnostnega načrta je zasno-
vana klet za parkirne površine v dveh kleteh, 
brez MČ pa je neizhodno dodati kletne etaže  
namenjene parkirnim mestom. Poti po območju 
so zasnovane tako da povezujejo in nadaljujejo 
obstoječe koridorje za dostavo in logistiko med 
klinikami in zunanjimi vsebinami. Šlajmerjeva 
cesta je poglobljena, zato da smo na ta način da 
pridobili dodatne javne prostore med staro in 
novo porodnišnico. Enosmerne ceste so Koryt-
kova ulica proti Ljubljanici, Šlajmerjeva je enos-

merna pod zemljo. Območje opredeljujejo pred-
vsem poti pešcev po območju, poudarek je tudi 
na kolesarskih poteh, ki so ustrezno dimenzion-
irane. Tako je na primer profil kolesarske ceste 
na Zaloški cesti dva metra, na Bohoričevi meter 
in pol, odsek Korytkove pa je skupni prometni 
prostor. Pri reševalni postaji je Malenškova ulica 
enosmerna in  dostavna, urejen pa je nov dovoz 
na Zaloško za reševalno postajo in sicer tako da, 
imajo urejeni oboje-smerni dostop na Zaloško 
cesto. 

3. PROMETNA UREDITEV IN ZELENE POVRŠINE
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KLINIKA ZA GASTROENTEROLOGIJO

RAZŠIRITEV MEDICINSKE FAKULTETE

4. UREDITEV KLINIK

Gastroenterološka klinika je umeščena na začet-
ku novega niza klinik z daljšo stranico po Koryt-
kovi ulici. Takšna umestitev omogoča, da je kar 
najbližje urgentnemu bloku UKC-LJ. Pritličje je 
popolnoma javno in predstavlja pravzaprav prvi 
javni vhod v aglomeracijo klinik z odprto avlo 
in povezovalnim hodnikom na robu. Vsebinsko 
je GK zasnovana po programski shemi klinične-
ga oddelka tako da se programsko prehaja iz 
povsem javnega pritličja proti bolj zasebnemu. 
V nadstropjih si tako sledijo diagnostika, endo-
skopski kabineti, dnevni hospital in ambulante 

ter bolnišnični oddelki proti vrhu. Tlorisna ti-
pologija je narejena tako da so proti zahodu ko-
munikacijska jedra s sanitarijami, kabineti, labo-
ratorij in servisnimi prostori, saj proti pediatrični 
kliniki ni pogledov, medtem ko se večina drugih 
prostorov odpira na vzhod, kjer je odprt pros-
tor s pogledi proti vrtu, saj je naslednja stavba 
oddaljena petdeset metrov.

Razširitev medicinske fakultete je zasnovana 
tako da ima kar najbolj učinkovito povezavo 
z obstoječo stavbo fakultete na način se pre-
davalnice navezujejo na stare. Dimenzijsko gre 
za površinsko največji del nove ureditve, delno 
tudi zato ker se v območje MF zajeda Bohoričev 
vrt – osrednja zelena površina z paviljonom in 
zunanjimi zelenimi površinami in površinami za 
posedanje ali učenje v naravi. Z druge strani Bo-
horičevega vrta so javne in servisne površine kot 
na primer kuhinja in v vrt odprta skupna večja 
jedilnica/kafeterija. Zelena zajeda Bohoričeve-
ga vrtu redči stavbne volumne in hkrati odpira 
prostore v naravo, kar je blagodejno tako za pa-
ciente, kot obiskovalce in zaposlene.
 Objekt nove medicinske fakultete je členjen na 
tri dele in sicer na P+2 lamelo z vhodno avlo, 
vratarjem ter predavalnicami v pritličju in pre-
davalnicami ter centralno knjižnico v nadstrop-

ju. Hodniki so širši, da ustvarjajo okolja za ne-
formalne oblike učenja in čitalniški princip 
učenja, ki je razširjen med študenti MF. Na drugi 
strani Bohoričevega vrta sta umeščeni jedilnica 
in kuhinja, ki ju atrij ločuje od lamele histologi-
je oziroma mikrobiologije (P+8). Vse tri lamele 
se navezujejo na skupni povezovalni hodnik, 
ki je pokrita javna površina, vzporedni notran-
jo cesto. Druga lamela ima etažnost P+7 v njej 
so predavalnice in kabineti, zdravstena dejav-
nost, ordinacije za vajo, kabineti. Tretja lamela 
je etažnosti  P+8 tam pa se Inštitut za mikrobi-
ologijo (6600m2) laboratoriji in kabineti – v dru-
gem nadstropju
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STOMATOLOŠKA KLINIKA

ZAVOD ZA TRANFUZIJSKO MEDICINO

Stomatološka klinika je umeščena na novi Vod-
matski trg, ki simbolično vzpostavlja nekdanje 
vaško jedro hkrati z novim odprtim prostorom 
na presečišču Bohoričeve in Šlajmerjeve. Pro-
gram prehaja od bolj javnega proti zaprtemu. 
V mestnem pritličju so umeščeni povsem javni 
programi kot so lekarna, kavarna in trgovine z 
medicinskimi pripomočki. Povezovalni hodnik 
tvori tudi avlo, ki je dnevna soba stavbe, preko 
avle vstopajo pacienti in obiskovalci, pri čemer 
je na severnem delu stavbe imamo povezovalni 
koridor, ki je namenjen zdravnikom in osebju. 
V p+2 so umeščene ambulante in operacijske 
dejavnosti, v stolpu pa ostale spremljajoče de-
javnosti, predvsem namenjene osebju, razen 
posteljnega oddelka in konferenčne dvorane čis-

to na vrhu. Konferenčna dvorana z razgledom 
po Ljubljani in s povezavo z medicinsko fakulte-
to, ki je lahko na voljo izobraževanju MF in zu-
nanjim izvajalcem. Vsi ambulantni oddelki nove 
stomatološke klinike imajo dvostransko naravno 
osvetlitev preko atrijev, stavba pa ima dostop 
do skupne strehe in balkone za oddih osebja, 
medtem ko imajo bolniki iz posteljnega oddelka 
izhod na streho in možnost varnega sprehoda.

Stavba zavoda za transfuzijsko medicino je 
umeščena na vogal Zaloške ceste in izteka Bo-
horičeve ceste na Zaloško cesto in s tem soust-
varja »avenijsko« potezo te ulice. Vhodna avla 
je umeščena s strani Zaloške ceste, v pritličju so 
tudi prostori za darovanje krvi, prostori za os-
krbo s krvjo in izdaja krvnih preparatov. Stavba 
je organizirana tako, da ima centralno komu-
nikacijsko jedro s sanitarijami, prostori pa so 
umeščeni na zahodno in vhodno stran. 
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GINEKOLOŠKA KLINIKA

Razširitev medicinske fakultete je zasnovana 
tako da ima kar najbolj učinkovito povezavo 
z obstoječo stavbo fakultete na način se pre-
davalnice navezujejo na stare. Dimenzijsko gre 
za površinsko največji del nove ureditve, delno 
tudi zato ker se v območje MF zajeda Bohoričev 
vrt – osrednja zelena površina z paviljonom in 
zunanjimi zelenimi površinami in površinami za 
posedanje ali učenje v naravi. Z druge strani Bo-
horičevega vrta so javne in servisne površine kot 
na primer kuhinja in v vrt odprta skupna večja 
jedilnica/kafeterija. Zelena zajeda Bohoričeve-
ga vrtu redči stavbne volumne in hkrati odpira 
prostore v naravo, kar je blagodejno tako za pa-
ciente, kot obiskovalce in zaposlene.
 Objekt nove medicinske fakultete je členjen na 
tri dele in sicer na P+2 lamelo z vhodno avlo, 
vratarjem ter predavalnicami v pritličju in pre-
davalnicami ter centralno knjižnico v nadstrop-
ju. Hodniki so širši, da ustvarjajo okolja za ne-
formalne oblike učenja in čitalniški princip 

učenja, ki je razširjen med študenti MF. Na drugi 
strani Bohoričevega vrta sta umeščeni jedilnica 
in kuhinja, ki ju atrij ločuje od lamele histologi-
je oziroma mikrobiologije (P+8). Vse tri lamele 
se navezujejo na skupni povezovalni hodnik, 
ki je pokrita javna površina, vzporedni notran-
jo cesto. Druga lamela ima etažnost P+7 v njej 
so predavalnice in kabineti, zdravstena dejav-
nost, ordinacije za vajo, kabineti. Tretja lamela 
je etažnosti  P+8 tam pa se Inštitut za mikrobi-
ologijo (6600m2) laboratoriji in kabineti – v dru-
gem nadstropju
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000DA6.   UREDITVENA SITUACIJA OŽJEGA NATEČAJNEGA OBMOČJA

       10                 30                 50                                              100  m       



GASTRO MF PARK BOHORIČEVA MF STOMA VODMATSKI TRG

PEDIATRIČNA KLINIKA

PREHODUVOZ
KORYTKOVA

POTRČEVA 2

Prostor za naprave

Prostor za naprave

Prostor za naprave

Prostor za naprave

PORODNIŠNICA

STARI ZTM

PEDIATRIČNA
KLINIKA

GINEKO STOMAPODZEMNI
KORIDOR

BOHORIČEVAKORIDOR
POD
ŠLAJMERJEVO

Prostor za naprave

Prostor za naprave
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000DA7.   VZDOLŽNI IN PREČNI PREREZ  OŽJEGA NATEČAJNEGA OBMOČJA

PREČNI PREREZ B-B

VZDOLŽNI PREREZ A-A



STARI ZTM

PORODNIŠNICA

ZTMPLOŠČADZALOŠKAPARK ZALOŠKA

Prostor za naprave
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000DA

PREČNI PREREZ C-C
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000DA8.   AKSIOMETRIČNA PREDSTAVITEV
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000DA9.   PERSPEKTIVNI POGLEDI
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000DA10.   POMANJŠANI PLAKATI
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000DA11.   TABELA POVRŠIN
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000DA12.   POMANJŠANA PLAKATA
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