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1. OPIS PROSTORSKE IN 
ARHITEKTURNE ZASNOVE

1.1 Javni prostor

Osrednji cilj oblikovanja IVKC je umestitev kompleksa na izbrano

lokacijo tako, da bo kot javni objekt tvoril in omogočal formiranje

kvalitetnih javnih prostorov. Namesto monumentalne podobe je forma

objekta zavestno oblikovana tako, da tvori čim bolj kakovostne, uporab-

ne in pravilno strukturirane javne prostore. Rezultat načrtovanja je

meandrasta struktura, preko in okoli katere se javni prostori povezujejo

in prepletajo v smiselnih odnosih. Kvaliteten odprt javni prostor je

izjemnega pomena za delovanje centra, njegovo navezavo na mesto ter

simbolizira odprtost ter transparentnost delovanja IVKC. Ravno s formi-

ranjem javnih prostorov bo IVKC ključno sooblikoval in določil značaj

sedaj degradiranega mestnega predela. 

1.2 Podoba IVKC

Objekt IVKC je po svojem značaju izrazito mestni javni objekt.

Kompleksen program, ki je nanizan v meandrastem volumnu, se preko

več vhodov smiselno navezuje na okoliške javne prostore – molilnica na

osrednji trg, šola na pokriti predprostor na robu parka, športna dvorana

in stanovanja na ulični prostor na južni strani ter restavracija in knjižnica

na mali ulični trg na vzhodni strani. Volumen IVKC zamejuje opna iz bele

glazirane fasadne opeke. Vzorec se s stopnjo transparentnosti mehko

prilagaja različnim odnosom notranjosti objekta do okoliškega javnega

prostora. Osnovni vzorec polaganja opeke izhaja iz vzorcev ćilimov.

Verski značaj objekta označujeta kupola molilnega prostora ter minaret,

oba v beli barvi, ki presegata osnovni volumen IVKC.

Z uporabo osnovnih geometrijskih teles (krogle, kvadrata in stožca) pro-

jekt poudarja doprinos islamske civilizacije razvoju Evrope, npr. v

matematiki in astronomiji.

ZGORAJ, situacija, z novim podhodom pod železnico, park v sklopu IVKC se navezuje na park ob železničarskem muzeju

SPODAJ, različni primeri fasad z uporabo fasadne opeke, primerni kažejo lahkotnost, tekstilnost in transparentnost, ki jo omogoča takšna fasada.
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1.2 Portik

Osrednji zunanji predprostor objekta je trg na severozahodni strani pred

glavnim vhodom v džamijo. Trg je delno pokrit in deluje kot portik pred

džamijo. Opna, ki prekriva trg ima tri večje okrogle odprtine, ki pred-

stavljajo dematerializirane tri kupole značilne za portik podkupolnega

tipa Osmanskih dzamij, ki se je uveljavil na Balkanu v Turškem obdob-

ju in je dosegel vrhunec v spomenikih kot so Gazi Husrev-begova

džamija v Sarajevu, Ferhadija v Banja Luki in Aladža džamija v Foči.

Odprtine imajo sistem, ki omogoča njihovo prekrivanje s čimer lahko ne

glede na vremenske pogoje ob večjih praznikih celoten trg postane del

džamije. 

Trg je za nekaj stopnic dvignjen nad nivo parka ter javne poti, ki poteka-

jo mimo IVKC. S tem dobi zunanji predprostor džamije določeno intim-

nost, ki jo potrebuje predvsem ob večjih praznikih, ko molitev poteka

tudi v zunanjosti.

ZGORAJ, pogled na pokriti trg - portik pred vhodom v džamijo, v ozadju se kažejo ljubljanske urbane vertikale in Ljubljanski grad. Minaret s svojo lahkotnostjo deluje kot skulptura.

SPODAJ LEVO, prerezi preko javnih površin. SPODAJ, Aladža džamija  v Foči - lep primer osmanskega tipa džamije je bila porušena med vojno v Bosni, streha portika z izrezanimi krogi predstavlja referenco na ta spomenik islamske arhitekture.
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1.4 Molilni prostor 

Kupola, kot značilna forma, ki prekriva muslimanske molitveni prostor,

je transformirana v kroglo. Prostor molitve in nebesni svod, ki ga sim-

bolizira kupola, sta s to potezo združena v enovit prostor. Tako je

dosežen in poudarjen duhovni moment povezave s kozmosom. Okrogla

zasnova dvorane poudarja nehierarhičnost, enakopravnost vernikov v

molitvi. 

Projekt v oblikovanju notranjosti izhaja iz pomena svetlobe kot enega

najvažnejših duhovnih simbolov v arhitekturi džamij. Igra svetlobe in

sence definira in kaže čas posameznih molitev. Osrednji element, ki

prostor usmerja in definira, je zid postavljen prečno na smer kible. Zid

v smeri kible je dematerializiran, prosojen in preko njega prihaja v pros-

tor glavni neposredni vir svetlobe. Molilni prostor na ta način usmerja

svetloba, ki kaže smer Meke. Pomen mihraba kot simbola vrat proti raju

je poudarjen s svetlobo. Verniki, ki se klanjajo v džamiji se kopajo v

svetlobi, ki prihaja skozi odprtino v krogli. Ta ista svetloba, ki proseva

skozi kibla zid povleče nase pozornost vernikov, da so v molitvi obrnjeni

v smeri Meka. Opno krogle prebadajo različno veliki svetlobniki. Ti

osvetljujejo prostor z dnevno svetlobo oziroma postanejo z reflektorji

viri točkovne svetlobe ponoči ter v vseh delih dneva opredeljujejo pros-

tor kot odprt prostor pod odprtim nebom.

1.5 Minaret

Spiralna oblika minareta simbolizira pot k svetlobi. Oblika, ki izginja v

višino poudarja vzpostavljanje odnosa s kozmosom. S svojo specifično

konično obliko je minaret predvsem označevalec javnega verskega

objekta, ki ga ni moč zamenjati z vertikalami vseh vrst profanih objek-

tov. Spiralna forma daje minaretu lahkotnost in s tem poudarja njegovo

idejo povezovanja nematerialnega.

ZGORAJ LEVO, Verniki, ki se klanjajo v džamiji se kopajo v svetlobi, ki prihaja iz smeri meke preko transparentnega kibla zidu. ZGORAJ DESNO mošeja velike nacionalne skupščine v Ankari, Turčija. 

SPODAJ LEVO, Tatlinov stolp - spiralni stolp kot konstruktivistični simbol modernosti in spiralni minaret mošeje v Samarri, Irak. 

SPODAJ DESNO, kaligrafija na kibla zidu uporabljena za predstavitev iz stropa ivana v mošeji jameh, Yazd v Iranu, predstavlja 99 imen Alaha.
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2. OPIS FUNKCIONALNE ZASNOVE IN 
OBLIKOVANJA

2.1 Krajinska zasnova

Na delu parcele severno od objekta IVKC je predvidena parkovna ured-

itev, ki bi povezovala center z območjem železniškega muzeja. Združen

park povezuje oba javna prostora ter predstavlja osrednjo parkovno

površino v okolici. Prostor parka se pod objektom povezuje s osrednjim

trgom/portikom IVKC. Stebla dreves prehajajo v stebre objekta in kon-

strukcije nadstreška nad trgom pred džamijo. Portik je zasnovan kot trg

z osrednjim vodnjakom za obredno umivanje ter manjšimi vodnjaki ob

steni telovadnice. Površina trga je tlakovana in omogoča molitev

večjega števila vernikov v primerih, ko je molilnica premajhna za vse

obiskovalce. Zelenje in voda poudarjata motiv rajskega vrta pred

vhodom v džamijo.

2.1 Funkcionalna zasnova

Kompleks IVKC prostorsko dominira okrogel molilni prostor. Molilni

prostor zaseda osrednji del objekta, v prostoru med njegovo opno in

fasado objekta pa potekajo glavne komunikacije objekta. V sklopu južno

od džamije je športna dvorana s spremljevalnimi prostori, ki se navezuje

na zunanje športno igrišče južno od objekta. Nad športno dvorano se

nahajajo predvidena stanovanja. V severnem delu objekta so v pritličju

restavracija, knjižnica ter vhod v šolski del, v nadstropju so

večnamenska amfiteatralna dvorana ter s poletažnim zamikom nad njo

učilnice. V drugem nadstropju so vsi predvideni kabineti, pisarne, pros-

tor za mladino ter knjižnica IVKC. V delu prve kleti je pod minaretom

prostor za pokojnike (gusulhana) do katerega je možen dostop z mrt-

vaškim vozilom. Pod objektom so sicer tri garažne etaže.

Prostor molilnice ima več nivojev. V nivoju pritličja prostor obsega

celotno površino preseka krogle, parter pa se stopničasto spušča proti

mihrabu. Z rahlim stopničenjem parterja se izboljša vizualni stik med

imamom in vrstami v ozadju, hkrati pa postane prostor molilnice prostor

izven časa molitev prijeten in funkcionalen ambient druženja ob bolj ali

manj formalnih priložnostih. Molilni prostor ima tri balkone. Spodnji,

nad glavnim vhodom v prostor je itikjaf, dostop nanj pa je urejen po

ožjih stopnicah iz parterja. Zgornja dva balkona sta namenjena ženskam,

dostop nanju pa je skupen iz nivoja 1. nadstropja, kjer so urejene tudi

umivalnice za ženske.
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2.2 Fasadni ovoj 

Fasada objekta je zgrajena iz belih glaziranih fasadnih opek. Opeke so

zložene v vzorcu, ki povzema vzorec ćilimov, preprog značilnih za kraje,

ki jih je zaznamoval turški vpliv. Prostorski vzorec s perforacijami daje

sicer masivni fasadi mehkobo tkanine, ki ovija osnovni volumen kom-

pleksa. Opeka je hkrati material, ki ustreza karakterju mestnega  javne-

ga objekta. Kupola in minaret, ki po višini presegata osnovni volumen

objekta sta bele barve in označujeta objekt s svojo enostavno formo, ki

jo bela barva dodatno poudarja. Okenske odprtine so ustrezno senčene

s screen senčili.

2.3 Oblikovanje notranjosti 

Osrednji prostor IVKC je urejen znotraj volumna krogle katere opna je z

notranje strani obdelana z akustičnim ometom toplo bele barve. Tla

prostora so prekrita z mehkimi preprogami z vzorcem, ki nakazuje smer

Mekke. Volumen med opno krogle ter zunanjo fasado predstavlja vmes-

ni prostor preko katerega so urejeni glavni dostopi do molilnega prosto-

ra, preddverje ter glavne komunikacije po objektu. Opna krogle je z

zunanje strani proti predprostoru do določene višine grafično obdelana

z vzorcem v kufski kaliografiji.

2.4 Akustika

Akustika molilnega prostora se uredi z izvedbo tal v tekstilu ter notranjo

oblogo opne kupole iz akustičnega ometa. S temi ukrepi so odmevi

povsem odpravijo. Ob dogodkih z večjim številom obiskovalcev se bo

uporabljalo ozvočenje.
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3. OPIS ZASNOVE PROMETNE UREDITVE

3.1 Peš dostopi

Glede na lego v centru mesta je smiselno pričakovati, da bo večji del

obiskovalcev centra za dostop uporabljal javni transport. Center je

postavljen v stičišče peš poti iz smeri jug (pot ob železniški progi), s

severa (iz smeri Parmove mimo železničarskega muzeja, ter iz zahodne

smeri (iz Tivolija preko načrtovanega podhoda pod železnico). Dostopi

v posamezne sklope centra so urejeni iz javnih ambientov, ki so orga-

nizirani na stiku centra z okoliškim prostorom. V sklopu zunanje ureditve

je predvidena tudi ureditev 100 parkirnih mest za kolesa.

3.1 Avtomobilski dostopi

V projektu je zagotovljenih zahtevanih 300 PM. Dovoz na parcelo je

skladno z natečajnimi pogoji urejen na južnem vogalu parcele. Znotraj

varovalnega pasu železnice je na tem mestu urejeno zunanje parkiranje,

predvsem za avtobuse ob večjih dogodkih. Ob dovozu na parcelo je ure-

jen dovoz v podzemno garažo pod islamskim centrom. Prvi del garaže

omogoča uvoz višjim avtomobilom kot so kombinirana vozila za dosta-

vo za restavracijo ter mrliški avto za dostop do poslovilnega prostora, ki

se nahaja v kletni etaži objekta.

Zaradi centralne lokacije, ki je blizu glavnih poti javnega prometa se

nam zdi načrtovanih 300 PM izrazito preveč. Ustrezno količino parkirnih

mest ocenjujemo na 100 PM za avtomobile ter 100 - 200 PM za kole-

sa. 

4. OPIS KONSTRUKCIJE TER INSTALACIJ

4.1 Gradbene konstrukcije
Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot armirano betonski prostorski okvir

- skelet. Zaradi velikih dimenzij je večkrat dilatiran in sicer je sestavljen

iz skupaj treh konstrukcijskih sklopov. 

Celoten kompleks je zasnovan v osnovnem rastru 8 x 8m. Južni seg-

ment objekta s športno dvorano je v kletni etaži in pritličju stenska kon-

strukcije. Nad dvorano ležita dve etaži stanovanj, katerih teža se prenaša

na obodne stene preko cca 2m visokih nosilcev. Osrednji del komplek-

sa zaznamuje kupola premera 32m. Kupola leži na stenah v kletni etaži,

konstrukcijsko pa gre za AB opno. Ostali del konstrukcije je skelet v

enakem rastru kot celoten objekt, s stebri so podprte tudi plošče

balkonov. 

4.2 Prezračevanje

Prostori molitvenega prostora, športne dvorane, predavalnic, sejne sobe

in restavracije so  umetno prezračevani. Pisarne, kabineti ter stanovanja

se prezračujejo naravno, delno pa se priprava svežega zraka v teh pros-

torih kombinira s centralnim sistemom. Osrednji večnadstropni pred-

prostor molitvenega prostora ima na strehi možnost odpiranja

svetlobnika v poletnem času, tako da se lahko preko njih spušča segreti

zrak iz objekta. V tem osrednjem hall-u je nameščen sistem za vračanje

segretega zraka v nižje etaže, ki se vklaplja pozimi in na ta način se z

bistveno manj energije nadzoruje klimo v tem prostoru.  

V objektu so predvideni štirje ločeni klimati in sicer za molilnico in

športno dvorano v odprtem delu drugega nadstropja, klimata za učilnice

in restavracijo pa se nahajata v kletnem delu severnega segmenta v

tehničnem prostoru ob severni steni. Prezračevanje garažnih etaž se

uredi skladno s požarno študijo.

4.3 Ogrevanje in hlajenje

Objekt se ogreva preko sistema daljinskega vročevodnega ogrevanja z

lastno toplotno podpostajo. Osrednji molilni prostor ima urejeno talno

gretje. Ostali prostori se ogrevajo pretežno radiatorsko oziroma talno v

kombinaciji z radiatorskim, kjer talno ogrevanje ni ustrezna rešitev. 

Hlajenje osrednjega molilnega prostora je izvedeno z sistemom razvo-

da hladilne vode v AB opni prostora. Hlajenje preko betonskega jedra se

po potrebi in glede na dejansko uporabo v poletnih mesecih uredi tudi

v ostalih sklopih centra. 

4.4 Voda

V objektu je predviden sistem izkoriščanja sive vode in sicer se kapni-

ca uporabi za zalivanje zelenih površin ter izplakovanje sanitarij.
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Prerez BB čez območje M 1:500

Prerez AA čez območje M 1:500

Aksonometrični prikaz

Situacija M 1:500

pasaža
vzhodni dostop

zelena promenada
dostop z mesta povezava z 

Dunajsko cesto

železnicapark - povezava z 
železniškim muzejem

nadkrit predprostor 
izobraževalnega objekta

dostop do podhoda
povezava s Tivolijem

dvignjen osrednji trg
zunanji molitveni prostor

pasaža
vzhodni dostop

zelena promenada
dostop z mesta povezava 
z Dunajsko cesto

železnicamestni trg dostop do podhoda
povezava s Tivolijem

dvignjen osrednji trg 
zunanji molitveni prostor

podhod

Vzorec fasade M 1:50



VDBBS

±0,00

+5,10

+8,50

+12,00

+0,32
±0,00

+24,00

+12,00

+40,00

KI
BL

A 
ZI

D

MI
HR

AB

MI
NI

BE
R

KJ
UR

S

+5,40

-4,05

-6,75

-9,45

+3,33

-2,80

-5,60

-8,40

VDBBS 

Pogled z juga

Pogled s severovzhoda

Pogled s severozahodaTloris 1. kleti M 1:200

Prerez BB M 1:200

Tloris 2. kleti M 1:500

Tloris 3. kleti M 1:500

Molitveni prostori

Spremljevaljni prostori

Parkiranje

Komunikacije in tehnični prostori

Program prostorov v prvi kleti

1. Molitveni prostori
1.7. Poslovilni prostori 

4. Spremljevalni prostori
4.2. Športna dvorana 

6. Komunikacije in tehnični prostori
6.1. Povezovalni hodniki, dvigala in stopnišča 

7. Garaža in parkiranje
7.1. Parkiranje (96 PM)

Program prostorov v drugi kleti in tretji

6. Komunikacije in tehnični prostori
6.1. Povezovalni hodniki, dvigala in stopnišča 

7. Garaža in parkiranje
7.1. Parkiranje (122 PM/etažo) 
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Prerez AA 1:200

Tloris pritličja 1:200
Molitveni prostori

Spremljevaljni prostori

Komunikacije in tehnični prostori

Program prostorov v drugem nadstropju
1. Molitveni prostori
1.1. Moški molitveni prostor 
1.4. Moške umivalnice 
1.6. Itikjaf
1.8. Garderobe Ž
1.9. Garderobe M
1.11. Sanitarije M

4. Spremljevalni prostori
4.1. Restavracija
4.4. Knjigarna

6. Komunikacije in tehnični prostori
6.1. Povezovalni hodniki, dvigala in stopnišča
6.3. Skladišče
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Tloris prvega nadstropja M 1:200

Zahodna fasada M 1:200

Program prostorov v prvem nadstropju
1. Molitveni prostori
1.2. Ženski molitveni prostor 
1.5. Ženske umivalnice 
1.10. Sanitarije Ž

2. Izobraževalni prostori
2.1. Učilnice (8×) 
2.2. Računalniška učilnica
2.7. Sanitarije Ž
2.8. Sanitarije M

4. Spremljevalni prostori
4.3. Amfiteater

5. Bivalni prostori
5.1. Stanovanje veliko
5.3. Stanovanja (3×) 

6. Komunikacije in tehnični prostori
6.1. Povezovalni hodniki, dvigala in stopnišča

Molitveni prostori

Izobraževalni prostori

Spremljevaljni prostori

Bivalni prostori

Komunikacije in tehnični prostori
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Detajl fasade

Tloris drugega nadstropja M 1:200

Vzhodna fasada M 1:200

Program prostorov v drugem nadstropju
1.  Molitveni prostori
1.3.  Ženski molitveni prostor     

2.  Izobraževalni prostori
2.3.  Knjižnica s čitalnico      
2.4.  Prostori za mlade      
2.5.  Sejna dvorana      

3.  Prostori za osebje
3.1.  Kabineti (10×)      
3.2.  Pisarne (5×)      
3.3.  Kabinet - mufti      
3.4.  Sanitarije Ž      

 
3.5.  Sanitarije M

4.  Spremljevalni prostori
4.5.  Družabni prostor     

5.  Bivalni prostori
5.2.  Garsonjere (10×)     
5.4.  Apartma      

6.  Komunikacije in tehnični prostori
6.1.  Povezovalni hodniki, dvigala in stopnišča  
6.2.  Klimati       

Molitveni prostori

Izobraževalni prostori

Prostor za osebje

Spremljevaljni prostori

Bivalni prostori

Skupni prostori

Komunikacije in tehnični prostori

±0,00

+5,40

+8,50

+12,00

 svetlobniki - različnih premerov, toplotno izolirani, 
zastekljeni s prosojnim toplotno izolativnim 

steklom, po obodu imajo vgrajeno indirektno LED 
osvetlitev za nočni čas

akustični omet, dušenje odbojev zvoka
parozaporni premaz

Ab konstrukcija 20cm
Foam glass toplotna izolacija 25cm

zunanja plast AB10cm
poliuretanski hidroizolativni premaz z armaturno 

plastjo, bele barve

plast prodca
hidroizolativna PE folija, npr Sikaplan, varjena

EPS v naklonu 15 - 20cm
toplotna izolacija - kamena volna 20cm

AB plošča
spuščen strop z instalacijskimi kanali

inoks žleb po obodu kupole
troslojna zasteklitev svetlobnega pasu ob kupoli

AB venec z reliefnimvzorcem resic ter preboji za 
pezračevalno plast

venec - toplotno izoliran siporeks zidec

pločevinasta kapa - rheinzink

prosojni toplotno izolativni paneli
npr. Scobatherm, z aerogel izolacijo ter gladko prosojno 

površino, debeline 7cm, vgrajeni v inoks U profile

zračni pas 5cm

AB skelet + toplotna izolacija 

fasada - zidana iz belo glazirane polne opeke
zid je zidan z zamiki 3-5cm kar tvori decenten senčni 

vzorec, povzet po bosanskih čilimih
opečni zid je sidran v AB skelet s pomočjo inoks sidrnih 

elementov
 

par  pokončno postavljenih polovičnih zidakov je na 
nekaterih mestih izvzet, kar tvori raster svetlobnih prebojev, 

ki preko prosojnih izolativnih panelov dodatno osvetljujejo 
notranjost ter ustvarjajo spreminjajočo se igro svetlobe in 

sence
 

z unanja površina stene kupole ima do višine
drugega balkona globok  reliefen vzorec 

 

AB cokel z reliefnim vzorcem resic, dvignjen od tal, s 
perforacijo za dostop zrak v zračno plast zidu, na osnovni 

skelet je pripet skozi element za preprečitev toplotnih 
mostov

na hrbtni starni opečnega zidu je pritrjena tanka črno 
barvana inoks mrežica ki preprečuje dostop mrčesa in smeti 

v zračno plast zidu  

element zapreprečitev toplotnega mostu

svetlobniki - različnih premerov, toplotno izolirani,
zastekljeni s prosojnim toplotno izolativnim

steklom, po obodu imajo vgrajeno indirektno LED
osvetlitev za nočni čas

element zapreprečitev toplotnega mostu

akustični omet, dušenje odbojev zvoka
parozaporni premaz

Ab konstrukcija 20cm
Foam glass toplotna izolacija 25cm

zunanja plast AB10cm
poliuretanski hidroizolativni premaz z armaturno

plastjo, bele barve

inoks žleb po obodu kupole

troslojna zasteklitev svetlobnega pasu ob kupoli

plast prodca
hidroizolativna PE folija, npr Sikaplan, varjena

EPS v naklonu 15 - 20cm
toplotna izolacija - kamena volna 20cm

AB plošča
spuščen strop z instalacijskimi kanali

pločevinasta kapa - rheinzink

AB venec z reliefnimvzorcem resic ter preboji za
pezračevalno plast

venec - toplotno izoliran siporeks zidec

prosojni toplotno izolativni paneli
npr. Scobatherm, z aerogel izolacijo ter gladko prosojno

površino, debeline 7cm, vgrajeni v inoks U profile

zračni pas 5cm

AB skelet + toplotna izolacija

fasada - zidana iz belo glazirane polne opeke
zid je zidan z zamiki 3-5cm kar tvori decenten senčni

vzorec, povzet po bosanskih čilimih
opečni zid je sidran v AB skelet s pomočjo inoks sidrnih

elementov

par pokončno postavljenih polovičnih zidakov je na
nekaterih mestih izvzet, kar tvori raster svetlobnih prebojev,

ki preko prosojnih izolativnih panelov dodatno osvetljujejo
notranjost ter ustvarjajo spreminjajočo se igro svetlobe in

sence

z unanja površina stene kupole ima do višine
drugega balkona globok reliefen vzorec

na hrbtni starni opečnega zidu je pritrjena tanka črno
barvana inoks mrežica ki preprečuje dostop mrčesa in smeti

v zračno plast zidu

AB cokel z reliefnim vzorcem resic, dvignjen od tal, s
perforacijo za dostop zrak v zračno plast zidu, na osnovni

skelet je pripet skozi element za preprečitev toplotnih
mostov

Parkiranje

Spremljevalni prostori

Molitveni prostori

Komunikacije in tehnični prostori

Molitveni prostori

Spremljevalni prostori

Komunikacije in tehnični prostori

Molitveni prostori

Izobraževalni prostori

Spremljevalni prostori

Bivalni prostori

Komunikacije in tehnični prostori

Molitveni prostori

Izobraževalni prostori

Prostori za osebje

Spremljevalni prostori

Bivalni prostori

Skupni prostori

Komunikacije in tehnièni prostori

VDBBS


