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Besedili himen v rokopisu in podpisu Simona Jenka in Franceta Prešerna

Park slovenske himne je v idejni rešitvi zanovan 
kot enovit prostor spominskega parka, ki je tako 
slogovno kot hierarhično podrejen Gaju pesnikov 
Franceta Prešerna in Simona Jenka. S svojo 
zasnovo ustvarja odprt prostor, nima vertikalnih 
hiearhičnih prostorskih poudarkov in je hkrati 
povezovalna prostorska zasnova širšega področ-
ja. Obravnavano območje je zasnovano kot pros-
tor združevanja in srečevanja.

Osnovni prostorski element, ki je hkrati obeležje, 
je zasnovano kot zlitje in preplet dveh kolobarjev v 
predlaganem premeru dimenzij 10 m. Višina 
skulpture znaša od 0,6 do največ 2 m. 
Urbana oprema je oblikovno podrejena obeležju. 
Sestavljena je iz treh večjih in dveh manjših 
elementov urbane opreme. Premer večjih je 4,5 
m, z najvišjo višino 0,4 m, premer manjših pa 3 m, 
z nekoliko manjšo višino.

Tako obeležje kot urbana oprema so sestavljeni iz 
večih kosov kamna. Postavljeni so na peščeno 
izravnavo in na granitno ploščo, ki se izravna v 
njihovem talnem delu tlorisa. Pri urbani opremi se 
predlaga zasutje z zemljo do njivovega roba, da 
daje vizualen vtis kot da je se nadaljujejo v tla. 
Kamen je rezan in strojno oblikovan (CNC), 

površina je zaščitena pred vdorom dežja v pore, 
površina je krtačena. Prostori za potopitev rokop-
isov in lovorjevega venca so ročno izklesani. 
Rokopisa himen in relief venca sta iz brona in 
vlepljena v izklesane prostore v kamnu. Ostalo 
nasutje je iz zemlje, pri čemer izravnanje omogoča 
gibanje tudi gibalno oviranim osebam. Pot do in 
okoli obeležja je iz peska.

Krajinska ureditev predlaga tri vrste. V sredino 
večjih elementov urbane opreme predlagamo 
zasaditev treh lip. Na na vzhodnem in na delu 
južnega dela parka se ob meji zasadi Lovorikovec. 
V preostalem delu parka se na južnem delu 
zasadi navadni bršljan, da se vzpenja po zidu in ki 
trenutno že je na vzhodnem severnem delu kam-
nite ograje gaja.

Električnih in ostalih instalacij park ne potrebuje.
Glede na izbrano trajnost in ustreznost materialov, 
ki so uporabljeni za izgradnjo parka slovenske 
himne je projekt gospodaren, kakor je gospodarna 
tudi celotna izvedba investicije. Objekti ne potre-
bujejo dodatnega vzdrževanja.

Ocena investicije 78.650 € 


