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vprašanje postavitve osrednjega državnega spo-
menika vsem žrtvam vojn je vprašanje preseganja 
konfliktov. Dogovor o preteklosti in skupne zaveze 
za prihodnost so tiste sile, ki vežejo družbo in ji dajo 
moč za mirno premagovanje konfliktov.

natečajni predlog umestitve modela Plečnikovega 
parlamenta, ali Katedrale svobode kot jo je imeno-
val sam, temelji na uvidu, da je Plečnikov projekt 
slovenskega parlamenta postal eden najmočnejših 
povezovalnih simbolov naše družbe. Prostor parla-
menta obljublja združitev in preseganje nasprotij, 
ki generirajo vojne in žrtve, katerih spominjanju je 
načrtovani spomenik posvečen. Hkrati je Plečnik 
ena ključnih narodovih umetniška figur 20. stoletja 
o čemer obstoja nesporno družbeno soglasje. Za-
radi njegove hkratne lokalne in evropske dimenzija 
je v teh časih dodatno aktualen vzor.

v pomanjšani izvedbi, ki je predvidena v natečaj-
nem predlogu, dobi sicer monumentalno zamišljen 
parlament dimenzije, ko prehaja iz merila objekta v 
merilo skulpture. Parlament, ki predstavlja materi-
alizacijo družbene pomiritve in dogovora, je hkrati 
projekcija v prihodnost. Umestitev modela parla-
menta ob enega osrednjih ljubljanskih trgov, pred-
stavlja skupno zavezo, da se v prihodnosti Plečni-
kov parlament izvede kot dejanski projekt, s čimer 
bo projekt sprave realiziran.

izbor pomanjšanega modela Plečnikovega parla-
menta za osrednjo skulpturo spomenika  izhaja iz 
realne povezovalne moči, ki jo ima v naši družbi nje-
gova podoba. Simbolni kapital naložen v projektu 
parlamenta omogoča družbeno poenotenje glede 
ključnih vprašanj – kaj nas povezuje, kaj so smisel-
ni projekti preteklosti in kaj projekti za prihodnost.  
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1.  POVZETEK 

»Narod je duša, je duhovni princip. Dve stvari, ki 
sta v resnici samo eno, tvorita to dušo. Eno pripada 
preteklosti, drugo sedanjosti. Eno je skupna posest 
bogate dediščine spominov, drugo je vsakdanje 
soglasje, želja živeti skupaj. Narod je torej velika 
solidarnostna skupnost, gnana od žrtev, ki jih je 
dala, in žrtev, ki jih je še voljna dati. Predpostavlja 
preteklost, a se vzlic  temu združuje v sedanjosti v 
oprijemljivem dejstvu: v soglasju, v jasno izraženi 
želji nadaljevati skupno življenje. Tubit naroda je 
vsakdanji plebiscit.«

ernest Rénan, Qu'est-ce qu'une nation?, 1882 
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natečajni predlog umešča Plečnikov parlament na 
območje spomenika v pomanjšanem merilu. Spo-
menik je tako maketa dejanskega projekta, a s 
svojo dimenzijo, ki sega 14,8m (vrh je na abs. koti 
312,35) v višino, predstavlja impozantno skulpturo. 

Znamenit primer projekta, ki »obstoja«  v različnih 
merilih je spomenik tretji internacionali ali tatlinov 
stolp (1919-1920). Monumentalnost zasnove, ki naj 
bi zasenčila eifflov stolp, je presegla tudi tehnične 
možnosti njegove izvedbe. Kljub temu, da je bil 
stolp realiziran samo kot maketa, je njegova podo-
ba ikonična in velja za enega ključnih konstruktivi-
stičnih projektov. Stolp je v zadnjih sto letih doživel 
še mnoge realizacije v različnih merilih, med dru-
gim v osemdesetih letih 20. st. tudi na odru Cankar-
jevega doma v predstavi Krst pod triglavom.

Da princip prehajanja merila Plečniku tudi ni bil tuj, 
priča primer lesene makete za paviljon na Brionih, 
ki jo je kasneje uporabil kot lestenec v restavraciji 
Plečnikov hram.

Povsem praktična pozitivna posledica umestitve 
modela parlamenta ob enega osrednjih trgov izhaja 
iz turističnega pomena, ki ga ima Plečnik za Ljublja-
no. njegove arhitekture so pomemben, za nekatere 
celo glavni razlog obiska glavnega mesta in v tem 
smislu je še več Plečnika v mestu zagotovo zažele-
no. nekoč v prihodnosti morda realiziran Plečnikov 
parlament bi bil osrednja mestna turistična atrakci-
ja, njegov pomanjšan model pa bi ob dobri zgodbi 
to postal vsaj do neke mere.  

2. OPIS ZASNOVE

2.1 izhodišče 

Katedrala svobode, imenovana tudi Plečnikov par-
lament, je drugi od dveh načrtov za slovenski par-
lament, ki ga je izdelal arhitekt Jože Plečnik leta 
1947. ime je prav tako Plečnikova zamisel. 

Plečnikov projekt parlamenta je v zadnjih desetle-
tjih postal eden ključnih slovenskih narodnih sim-
bolov. Poleg številnih drugih uporab parlamenta kot 
simbola, lahko izpostavimo dve. Ob državni osa-
mosvojitvi  je bila podoba parlamenta natisnjena na 
prvo slovensko poštno znamko. Ob uvedbi evra, 
kot nove denarne valute, je bila podoba parlamenta 
izbrana za hrbtno stran enega od kovancev, ki smo 
ga poslali v mednarodni obtok. na velik družbeni 
pomen »Katedrale svobode« kaže tudi nedavni 
izbor podobe Plečnikovega parlamenta za simbol 
Državnega sveta RS. 

izbor pomanjšanega modela Plečnikovega parla-
menta za osrednjo skulpturo spomenika  izhaja iz 
realne povezovalne moči, ki jo ima v naši družbi nje-
gova podoba. Simbolni kapital naložen v projektu 
parlamenta omogoča družbeno poenotenje glede 
ključnih vprašanj – kaj nas povezuje, kaj so smisel-
ni projekti preteklosti in kaj projekti za prihodnost.  

Parlament kot prostor komunikacije in dogovora 
simbolizira preseganje radikalnih konfliktov, ki ge-
nerirajo vojne. Dogovor obljublja pomiritev in pre-
seganje nasprotij.

Kot parlament simbolizira možnost preseganje na-
sprotij v družbi, tudi sam Plečnik predstavlja figuro, 
ki se umešča nad tradicionalne delitve in je splošno 
prepoznan kot eden ključnih slovenskih umetnikov 
20. stoletja. Poleg tega je Plečnik hkrati tudi evrop-
ska figura in njegov pomen je mednarodno priznan. 
S tem ne samo omogoča identifikacijo celotne slo-
venske družbe temveč nas vpenja v širši evropski 
prostor. Podobno kot je aalto na Finskem povojnih 
letih postal ena osrednjih kulturnih ikon družbe, v 
zadnjih desetletjih pri nas upravičeno pridobiva ta 
status Plečnik. Sposobnost dogovora o zgledih bi-
stveno olajša preživetje v težkih časih.

Prva slovenska poštna znamka

Kovanci

Simbol Državnega sveta RS

Maketa za tatlinov stolp

Paviljon na Brionih, desno maketa - lestenec
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2.3 Urbanistično arhitekturna izhodišča

v dilemi kakšna poteza najustrezneje vzpostavlja 
komunikacijo med Kongresnim trgom in notranjo-
stjo kareja, natečajni projekt zagovarja rešitev z 
ureditvijo novega majhnega povezovalnega odpr-
tega prostora na mestu osrednjega natečajnega 
območja. večja poteza javnega prostora, ki bi na 
tem mestu prebadal stavbni niz in se zajedal glo-
boko v notranjost kareja (tako-imenovani Južni trg)
je bila ocenjena kot problematična in nepotrebna. 

Predlagani spomenik  premaguje zadrego, ki bi na-
stala z umestitvijo klasične skulpture v ta zaliv jav-
nega prostora parka in sicer z umestitvijo modela 
arhitekture, ki presega merilo skulpturalnosti in kot 
taka dopolnjuje stavbni niz. Predlagan model parla-
menta je namreč hkrati skulptura in objekt.

tloris spomenika

Prečni prerez

vzdolžni prerez

2.2 Prostorska zasnova

Prostor spomenika je ploščad nekaj stopnic dvi-
gnjena nad okoliški javni prostor. Model parlamenta 
je umeščen v vzhodni del natečajnega območja. v 
sredini izpraznjenega zahodnega dela ploščadi je 
prostor za polaganje venca. v njenem ozadju so na 
vsaki strani po tri zastave.

Ozadje spomenika predstavlja 3,5 m visok zid, ki 
je proti spomeniku obložen s ploščami poliranega 
nerjavečega jekla. Površina zidu tako deluje delno 
refleksno, kar daje prostoru globino. Pot procesije 
polaganja venca dobi z blagim refleksom ozadje 
dreves v parku in podobe parlamenta, kar daje poti 
metafizično noto.
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2.4 Javni prostor

Območje spomenika predstavlja neposredno raz-
širitev javnega prostora ob parku Zvezda. Prostor 
okoli spomenika je odprt in pregleden. Med spome-
nikom in objektom Kazine je širši prehod, kjer bo ob 
razvoju notranjosti kareja potekala prečna poveza-
va med parkom Zvezda in Knafljevim prehodom.

Funkcionalno je pomemben del ureditve spomenika 
široko stopnišče, ki vodi iz trga na ploščad spome-
nika. Stopnišče omogoča posedanje večjega šte-
vila ljudi ob prijetnem in zelo živem delu mestnega 
javnega prostora. Spomenik, ki bo že zaradi Pleč-
nikovega imena pomembna turistična atrakcija, bo 
lahko postal tudi priljubljena točka zadrževanja.

2.5 Vpetost v širši mestni kontekst 

Mesto polaganja vencev stoji v osi prečne poti pre-
ko parka Zvezda. v tej osi je načrtovana izvedba 
rituala polaganja vencev. Začetek rituala je predvi-
den na Kongresnem trgu, nakar venec nesejo pre-
ko celotnega parka na odprt prostor pred maketo 
parlamenta, kjer državnik položi venec. 

Med območje spomenika in objektom Kazine je ši-
rok prehod, ki bo omogočal navezavo Kongresne-
ga trga z javnimi prostori v sredini obravnavanega 
kareja. Z vzpostavitvijo nove povezave bo tudi ob-
močje spomenika dobilo dodatno prehodnost in bo 
polno zaživelo v svoji vlogi povezovalnega prostora 
med Kongresnim trgom in skupino manjših javnih 
in poljavnih prostorov v sredini kareja, katerih omo-
gočanje in razvoj predvideva natečajni predlog v 
anketnem delu natečaja.

Model parlamenta je na prostor spomenika posta-
vljen asimetrično, kar daje kompoziciji posebno 
dinamiko. asimetrija ima smisel, ker tudi sam kon-
tekst ni simetričen - nagib terena, postavitev glede 
na park, različna objekta levo in desno od območja. 

Situacija
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rešitve, kot organizacijsko shemo in platformo za 
dogovarjanje, sodelovanje in odločanje o prenovi 
območja. v teh okvirih bi bilo potrebno razmišljati 
tudi o primernosti posameznih objektov na obodu, 
ki zasedajo najdragocenejše lokacije v mestu ob 
Slovenski in čopovi ulici. Predvsem objekt na Slo-
venski 30, deloma pa tudi objekta čopova 7 in 9 
imajo nizko uporabno vrednost in bi se jim lahko 
odrekli ter jih nadomestili z objekti, ki bi bolje po-
vezali odprte prostore v notranjosti kareja z uličnim 
prostorom čopove in z vozliščem LPP na Sloven-
ski cesti. S stališča funkcioniranja podprostorov v 
notranjosti kareja bi bila verjetno najpomembnejša 
novogradnja ali radikalna rekonstrukcija objekta na 
Slovenski 30, predvsem v smislu dostopnosti, akti-
vacije in prehodnosti njenega pritličja.

Lokacija spomenika žrtev vseh vojn je edini trenu-
tno nezazidan del oboda kareja in edini odprti pro-
stor ob Kongresnem trgu, ki še nima opredeljene 
vsaj osnovne vizije. na mestu, kjer se kare na širo-
ko odpre v okolico, predstavlja območje spomenika 
povezovalni člen, vmesno območje, ki lahko deluje 
povezovalno prav zaradi svoje specifične vsebine. 

v grafičnem delu so v situaciji 1:1000 označeni 
objekti, ki bi jih bilo smiselno nadomestiti oziroma 
temeljito prenoviti. Predvsem je pomembno, da je 
v novih/nadomestnih objektih javni ali odprt pro-
gram, ki bo generiral življenje v notranjosti kareja, 
Knafljev prehod je dober zgled. Bistven del razvoja 
območja je sprostitev prehodov skozi kare v obeh 
glavnih smereh, ki bodo povezovali notranje javne 
in poljavne prostore z okoliškimi.

3. ŠIRŠE OBMOČJE – ANKETNI DEL 
NATEČAJA

natečajno območje predstavlja vmesno območje, v 
katerem se sicer jasno zamejen kare odpre. Kare 
med Slovensko, Wolfovo, čopovo in Kongresnim tr-
gom je eden največjih ljubljanskih karejev, njegova 
notranjost pa tako velika, da predstavlja nekakšno 
mesto znotraj mesta s povsem drugačnim znača-
jem, drobno strukturo, ozkimi prehodi, majhnimi 
odprtimi javnimi in poljavnimi prostori. Za območje 
je značilno, da so arhitekturno in gradbeno-tehnič-
no najkakovostnejši objekti na vogalih kareja (Po-
šta, Kazina, Hauptmanova hiša), manj po obodu (z 
izjemo Mestne hranilnice), v notranjosti kareja pa 
kakovostejših objektov ni. Obratno velja za odpr-
ti prostor, saj so najkakovostnejši odprti prostori 
umaknjeni globoko v notranjost kareja, predvsem 
pomemben je Knafljev prehod in nekdanji vrt Ria. 
Dvorišča, ki so bliže obodu so manj kakovostna, 
vsi kakovostni objekti se namreč odpirajo iz kareja 
navzven, proti obodnim ulicam. Struktura v notra-
njosti kareja tako predstavlja avtonomno entiteto, 
ki ima velik potencial za postopen razvoj drobnega 
programa, ki ga Ljubljana v tem, turistično in po-
slovno živahnem delu mestnega jedra, potrebuje.

Urbanistično projekt zagovarja tezo, da območje ne 
potrebuje velike oblikovalske poteze, bolj koristen 
bi bil organizacijski preboj pri urbani regeneraciji 
območja, pri čemer bi bilo treba največ napora vlo-
žiti v oživljanje in povezovanje obstoječih dvorišč in 
drugih odprtih prostorov med seboj in s Knafljevim 
prehodom. ne potrebuje torej toliko oblikovalske 

Urbanistična situacija
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Zid, ki območje spomenika zamejuje proti notra-
njosti kareja in proti nočnemu lokalu vzhodno od 
območja je betonski, površina proti spomeniku je 
obložena s ploščami poliranega nerjavečega jekla.

5.  OPIS RAZLIČNIH SCENARIJEV 
UPORABE 

načrtovana zasnova omogoča enostavno izvedbo 
rituala polaganja vencev skladno z podano she-
mo izvedbe rituala. častna straža stoji v osi parka 
Zvezda v prostoru med podstavkom sidra in stopni-
cami, ki vodijo na podstavek spomenika. Prostor za 
novinarje in orkester je levo in desno od objekta, s 
tem da so novinarji na levi strani. na ta način bo na 
vseh posnetkih in fotografijah izvedbe ceremonije 
model parlamenta stal v ozadju rituala in to v zrcal-
ni, metaforični podobi.

v času brez protokolarnih prireditev in proslav bi bil 
prostor spomenika pomemben del javnega prosto-
ra. Model Plečnikovega parlamenta bi bil v vsakem 
primeru velika turistična atrakcija, stopnišče, ki vodi 
do podstavka pa atraktivno mesto posedanja ob ži-
vem javnem prostoru parka Zvezda. 

Zelo pomembno je, da je prostor načrtovanega 
spomenika izrazito pregleden javni prostor z jasno 
definiranimi navezavami na javni prostor in jasno 
zamejitvijo od ozadja. tako preprečimo, da bi po-
stal to neprijeten in potencialno nevaren prostor, ki 
bi si ga lahko prisvojile socialne skupine potisnjene 
na obrobje družbe, kot se recimo dogaja ob Spo-
meniku revolucije na trgu republike.

4. OPIS BISTVENIH ELEMENTOV ZASNO-
VE UREDITVE IN SPOMENIKA

4.1 Funkcionalna ureditev

Ožje natečajno območje je urejeno kot nad okoliški 
prostor nekaj stopnic dvignjena ploščad. na nje-
nem vhodnem delu stoji maketa Plečnikovega par-
lamenta, na zahodnem delu pa v njeni osi prostor 
za polaganje vencev. Proti objektu Kongresni trg 
3 in proti pozidavi v smeri Knafljevega prehoda je 
območje spomenika zaprto z zidom, ki tvori ozadje 
spomenika. 

Dostop na ploščad za funkcionalno ovirane osebe 
je urejen ob severni steni iz prehoda mimo Kazine.

4.2 Oblikovna zasnova

Ureditev podstavka in modela parlamenta sta bele 
barve, zid, ki predstavlja ozadje spomenika je del-
no refleksna kovinska površina.

4.3 Materiali 

Podstavek spomenika (ploščad in stopnice) so 
predvideni v belem kamnu – carrarski marmor, iz 
istega kamna bi bil izdelan tudi podstavek za pola-
ganje vencev in model parlamenta. Podstavek za 
polaganje vencev je iz večjega monolitnega kosa 
kamna, obloga modela parlamenta pa je izdelana 
iz prostorsko reskanih obložnih kamnitih plošč. na 
delih, kjer bi bil kamen pohoden, to je na ploščadi 
in stopnicah, bi bil ustrezno protizdrsno obdelan – 
štokan. v notranjosti je model parlamenta poln, iz-
delan predvidoma iz betonskih ali opečnih zidakov.
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“Narod je duša, je duhovni princip. Dve stvari, ki sta v resnici samo eno, tvorita to dušo. Eno pri-
pada preteklosti, drugo sedanjosti. Eno je skupna posest bogate dediščine spominov, drugo je vs-
akdanje soglasje, želja živeti skupaj. Narod je torej velika solidarnostna skupnost, gnana od žrtev, 
ki jih je dala, in žrtev, ki jih je še voljna dati. Predpostavlja preteklost, a se vzlic  temu združuje v 
sedanjosti v oprijemljivem dejstvu: v soglasju, v jasno izraženi želji nadaljevati skupno življenje. 
Tubit naroda je vsakdanji plebiscit.”

Ernest Rénan, Qu’est-ce qu’une nation?, 1882 

Vprašanje postavitve osrednjega državnega spomenika vsem žrtvam vojn je vprašanje preseganja 
konfliktov. Dogovor o preteklosti in skupne zaveze za prihodnost so tiste sile, ki vežejo družbo in ji 
dajo moč za mirno premagovanje konfliktov.

Natečajni predlog umestitve modela Plečnikovega parlamenta, ali Katedrale svobode kot jo je imeno-
val sam, temelji na uvidu, da je Plečnikov projekt slovenskega parlamenta postal eden najmočnejših 
povezovalnih simbolov naše družbe. Prostor parlamenta obljublja združitev in preseganje nasprotij, 
ki generirajo vojne in žrtve, katerih spominjanju je načrtovani spomenik posvečen. Hkrati je Plečnik 
ena ključnih narodovih umetniška figur 20. stoletja o čemer obstoja nesporno družbeno soglasje. 
Zaradi njegove hkratne lokalne in evropske dimenzija je v teh časih dodatno aktualen vzor.

V pomanjšani izvedbi, ki je predvidena v natečajnem predlogu, dobi sicer monumentalno zamišljen 
parlament dimenzije, ko prehaja iz merila objekta v merilo skulpture. Parlament, ki predstavlja ma-
terializacijo družbene pomiritve in dogovora, je hkrati projekcija v prihodnost. Umestitev modela 
parlamenta ob enega osrednjih ljubljanskih trgov, predstavlja skupno zavezo, da se v prihodnosti 
Plečnikov parlament izvede kot dejanski projekt, s čimer bo projekt sprave realiziran.

Izbor pomanjšanega modela Plečnikovega parlamenta za osrednjo skulpturo spomenika  izhaja iz 
realne povezovalne moči, ki jo ima v naši družbi njegova podoba. Simbolni kapital naložen v pro-
jektu parlamenta omogoča družbeno poenotenje glede ključnih vprašanj – kaj nas povezuje, kaj so 
smiselni projekti preteklosti in kaj projekti za prihodnost.  
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SPOMENIK TLORIS 1:100 PREČNI PREREZ 1:100

VZDOLŽNI PREREZ 1:100

Spomenik tretji internacionali 
ali Tatlinov stolp (1919-1920) 
- monumentalnost zasnove, ki 
naj bi zasenčila Eifflov stolp je 
presegla tudi tehnične možnosti 
njegove izvedbe. Kljub temu, 
da je bil stolp realiziran samo 
kot maketa, je njegova po-
doba ikonična in velja za en-
ega ključnih konstruktivističnih 
projektov. Stolp je od zasnove 
doživel še mnoge realizacije v 
različnih merilih.

Da princip prehajanja merila tudi 
Plečniku ni bil tuj, priča primer 
lesene makete za paviljon na 
Brionih, ki jo je kasneje upo-
rabil kot lestenec v restavraciji 
Plečnikov hram.


