
 

RAZSTAVA NATEČAJNIH ELABORATOV S PREDSTAVITVIJO IDEJNE ZASNOVE -   
KAMPUS VRAZOV TRG  

 

UL Medicinska fakulteta je 1. junija v avli kampusa Korytkova organizirala otvoritev 

razstave natečajnih elaboratov in predstavitev idejne zasnove za bodoči Kampus Vrazov trg 

in predstavitev prvonagrajenega elaborata avtorjev Multiplan arhitekti d.o.o.  

Kampus Vrazov trg bo namenjen predvsem infrastrukturi za izvajanje sodobne 

izobraževalne dejavnosti, vključno s prostori za simulacijsko medicino, ter znanstveno-

raziskovalno dejavnostjo.  

 

Učinkovito in razvojno naravnano izvajanje programov Medicinske fakultete v okviru Univerze v 

Ljubljani (v nadaljevanju Medicinska fakulteta) je namreč širše družbeno pomembno, saj zagotavlja 

ustrezno zdravstveno oskrbo prebivalstva in odpornost nacionalnega zdravstvenega sistema. Glede na 

dejstvo, da so bile v zadnjih štiridesetih letih v prostorih Medicinske fakultete izvedene zgolj manjše 

posodobitve, ki niso bistveno vplivale na možnosti povečevanja števila diplomantov  in tudi ne na 

izboljšanje stanja izvajanja strokovne zdravstvene dejavnosti, ki potekajo v okviru Medicinske 

fakultete, fakulteta ne more naslavljati več izzivov nove realnosti, ki prinašajo povečane potrebe po 

zdravstveni oskrbi.   

Medicinska fakulteta zato krepi tri ključne lokacije svojega delovanja, ki so umeščene v bližino 
zdravstvenih ustanov in drugih institucij javne zdravstvene mreže in jih oblikuje v tri namenske 
Kampuse.   

Prvi je Kampus Vrazov trg, namenjen predvsem infrastrukturi za izvajanje sodobne izobraževalne 

dejavnosti, vključno s prostori za simulacijsko medicino, ter znanstveno-raziskovalno dejavnostjo. 

Drugi je Kampus Zaloška, namenjen pedagoško in znanstveni-raziskovalni dejavnosti na področju 

javnega zdravja in družinske medicine in razširjen Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ter tretji je 

Kampus Korytkova, namenjen pedagoški in znanstveni-raziskovalni dejavnosti na področju anatomije, 

patologije, sodne medicine, histologije in embriologije ter center za klinične predmete.  

Cilj oblikovanja Kampusov je koncentracija dejavnosti Medicinske fakultete na manjšem številu lokacij, 
z boljšo prostorsko, infrastrukturno in tehnološko povezanostjo. To bo omogočilo povečanje 
pedagoških, raziskovalnih in strokovno-zdravstvenih dejavnosti fakultete. Hkrati bodo Kampusi 
energetsko in okoljsko skladni ter bodo omogočali digitalizacijo pedagoških, raziskovalnih, strokovno-
zdravstvenih procesov z enotnim informacijskim sistemom.   

Na območju Kampusa Vrazov trg se bo nahajal dekanat s sedežem skupnih služb in inštituti. Na 
območju kampusa bo Medicinska fakulteta celovito uredila območje in dogradila medicinski kampus, 
namenjen predvsem infrastrukturi za izvajanje sodobne izobraževalne dejavnosti, vključno s prostori 
za simulacijsko medicino ter znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Izboljšana infrastruktura bo 
omogočila tudi okrepitev kadrovske strukture Medicinske fakultete, s čimer bo lahko ponudila več 
vpisnih mest za študente medicine in dentalne medicine.  

Prenova območja se je začela v letu 2010 z odstranitvijo starega stavbnega krila na južni strani in 
izgradnjo novega objekta za izobraževalno in znanstveno-raziskovalno dejavnost na istem mestu. V 
naslednji fazi naj bi porušili še vzhodno in severno krilo kompleksa, ki ga bodo poglobili in na njem 
zgradili novo stavbo, ki bo omogočala izvajanje izobraževalnega programa in 
znanstvenoraziskovalnega dela, vključno s prostori za simulacijsko medicino, na eni lokaciji.  



Načrte za novogradnjo izdelujejo v biroju Multiplan d.o.o.  arhitekti, ki je tudi  zmagal na javnem 
arhitekturnem natečaju. Po njihovi natečajni rešitvi bi večjo stavbo gradili v vzhodnem delu 
kompleksa, ker porušenega severnega krila ne bi nadomestili, bi prazen prostor dvorišča skozi vrzel 
odprli proti šempetrski cerkvi. Notranje dvorišče bi tako postalo novi vstopni trg v osrednjo stavbno, 
do katere bi se spustili po širokem stopnišču, nekakšnem zunanjem avditoriju. Kot je poudaril 
arhitekt Aleš Žnidaršič  bi:   »vhod umestili v prvo klet oziroma nizko pritličje, kjer bi pridobili 
prostore z naravno osvetlitvijo. Veliko smo se ukvarjali tudi s tem, kako bo nova stavba funkcionirala 
v odnosu z okoliško arhitekturo, zato se nam zdijo pomembni ti odprti pogledi na šempetrsko cerkev, 
Ravnikarjevo stolpnico in Hrvatski trg.«  
 
Dekan Medicinske fakultete dr. Igor Švab je navedel, da projektiranje stavbe traja že kakšen mesec 
ali dva, dela  na terenu pa se bodo pričela predvidoma novembra z rušitvenimi deli. »Marca 
prihodnje leto bi radi začeli izkop gradbene jame, ker želimo kompleks dokončati do konca leta 2025, 
kot nas zavezuje pogodba z Evropsko unijo, saj je to eden od projektov iz načrta za okrevanje in 
odpornost.«  Poudaril je tudi,  da: » če bomo uresničili v celoti izpeljati projekt treh kampusov, 
potem bomo lahko vpis še dodatno povečali. Takrat bo razvoj Medicinske fakultete takšen, kot si ga 
želimo: z zadostnim številom študentov, s tujimi študenti, raziskovalnimi inštituti, ki lahko 
konkurirajo raziskovalnim institucijam po svetu«. 
 
Fotografije nagrajenega elaborata in več informacij lahko najdete na spletni povezavi:  
 
https://zaps.si/natecaji/kampus-vrazov-trg/ 
 


