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zapira in maskira neurejene trgovsko-gostinske kioske.
Z linijsko potezo dvojnega drevoreda glogov ob glavni
cesti vzpostavlja red na tržnem prostoru in formira
geometrijo. S svojo večfunkcionalnostjo omogoča
zadrževanje, posedanje ljudi v svoji senci in svojem
zavetju. V tem objektu se konzumirajo sosednji
programi: prehrambeni kioski, tržnica, ... V delu objekte
se skladiščijo stoli in mize, ter stojnice tržnice. Objekt
lahko služi tudi kot oder za dogodke na trgu.
Program tržnice se nekoliko umakne od najbolj
prometne Adamičeve ceste ter se locira v mirnejši del
ploščadi - na vzhodni del. V odvisnosti od obsežnosti
tržnice se le-ta s svojimi novimi oblikovanimi stojnicami
lahko "razleze" na celotno površino novega tržnega
prostora.

Nova ureditev
- Obstoječe tlakovanje se odstrani in nadomesti z

enovito tlakovano površino izvedeno v litem betonu
ali podobno.

- Izvedejo se "perforacije" v enovitem tlaku v obliki
otokov drugače talne obdelave: zazelenjene,
prodniki, ... ki obkrožajo predvsem obstoječa
drevesa.

- Vodnjak se ohranja, rekonstruira, ponovno se aktivira
njegovo "vodno funkcijo".

- Na severnem robu trga se postavi nov večnamenski
objekt, nekakšen paviljon, ki ima več funkcij. Objekt
je lahko montažna konstrukcija kombinacije jekla in
lesa. Omogoča posedanje in delno je objekt moč
zapreti.

- Prostor igre se kreira na SZ delu trga. Talna
površina je izvedena v prodcu, ki jasno ločuje ta
prostor od glavne ploščadi trga, hkrati pa odgovarja
zahtevam za varno otroško igrišče. Vanj so locirana
otroška igrala ali pa skulpture (na katerih je moč
tudi posedati in se na njih igrati). Ta program
ustvarja tudi bariero napram obstoječem objektu
zahodno od trga. Čez se tlakuje potko, ki omogoča
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tehnično poročilo

Današnje stanje
Obravnavani prostor; trg, tržnica v Grosuplju je
prostor, ki se je spontano razvijal in preoblikoval do
današnjega stanja. Hektična tržnica organizirana okrog
baročno pozicioniranega vodnjaka. Površina je
tlakovana okrog vodnjaka, delno zazelenjena v otokih
okrog dreves, na ostalem delu trga-tržnice se danes
divje parkira.
Prostor živi tako v času tržnice, kot tudi v času, ko ni
tržne dejavnosti, saj gre obenem tudi za predprostor
okoliškim stanovanjskim blokom.
Na južni strani območje poteka glavna prometnica skozi
Grosuplje - Adamičeva cesta, ki s svojim prometom
precej obremenjuje svoj obprostor, vključno s tržnico.

Koncept
Nova ureditev kreira enovit tržni prostor, ki omogoča
razvoj in kvalitetno odvijanje več programov in
dejavnosti na trgu. Večina trga se opremi z enovito
talno površino, obdrži se kvalitetna drevesa in doda
urbana oprema. V enovit tlak se poseže točkovno, z
otoki na mestu dreves ter dodanih novih programov:
igra, vodnjak, ... Perforacija trga omogoči raznovrstno
uporabo in različne mikroambiente na trgu tudi v času
brez prireditev.
Prostor postane s preureditvijo urban trg, osrednji
prostor tega dela Grosuplja in vozlišče mnogih
programov. Enovit in urejen prostor-trg omogoča
odvijanja programa tržnice, lahko se uporablja kot
prijazen prostor igre in druženja, ko ni drugega
dogajanja na njem. Zaradi svoje univerzalnosti lahko
gosti množico drugih programov in vsebin: božični sejem,
festival na prostem, delavnice, shode, ... Poleg
urejenega prostora, ki je privlačen za vse skupine
uporabnikov, je prav možnost mnogih scenarijev
uporabe trga-tržnice največja pridobitev za Grosuplje,
kot mesto.
Na severnem robu trga se postavi nov večnamenski
objekt, nekakšen paviljon, ki ima več funkcij. Obenem
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zasaditev bo sooblikovala zeleni rob trga. Grmovnice
bodo omogočale zadrževanje vlage v tleh, kar bo
ugodno za razvoj predvidenega drevoreda.

Osvetlitev
Osvetlitev tržnice Grosuplje se prilagaja mnogoterim
funkcijam in aktivnostim, ki se dogajajo na tem
prostoru. Nočna osvetlitev tako zagotavlja prijetno
okolje, ki spodbuja druženje in srečevanje okoliških
prebivalcev ter tako omogoča življenje trga tudi v
nočnem času. Hkrati razsvetljava ustreza zakonodajnim
zahtevam in standardom o trajnosti razsvetljave ter
svetlobnega onesnaževanja. Elementi, ki se jim
razsvetljava posebej posveča so: drevored,
večnamenski objekt (paviljon), klopi ter igrišče.
Drevored je osvetljen s tremi usmerjenimi žarometi, ki
so nameščeni na obstoječem kandelabru. S tem se na
tleh v drevoredu ustvarijo privlačni svetlobni vzorci, ki
spominjajo na igro sence in svetlobe v poletnem gozdu.
Večnamenski objekt (nadstrešek, paviljon) predstavlja
področje, kjer bodo ljudje predvsem posedali ter se
družili ob prigrizku ali pijači. Osvetlitev to funkcijo s
pomočjo difuznih svetil vgrajenih v stropu nadstreška
nadaljuje tudi ponoči. Svetila so razdeljena v več
prižigalnih skupin, kar omogoča prilagajanje osvetlitve
različnim prireditvam in dogodkom, ki se bodo dogajali
na tem prostoru.
Klopi so osvetljene z integriranimi svetili, katerih
jakost se zlagoma zmanjša, če v bližini ni prisotnih ljudi
ter zlagoma poveča, ko se nekdo približa. S tem poleg
varčevanja z električno energijo dosežemo tudi
interaktivnost in večjo privlačnost celotnega prostora.
Osvetlitev igrišča na inovativen način spodbuja otroško
igro s pomočjo "svetlobnih igral". Na tleh igrišča se
ustvarijo beli svetlobni snopi, kjer se pa s pomočjo
aditivnega mešanja barv ustvarjajo barvne sence
predmetov, ki se nahajajo v snopu.
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prehajanje preko trga v smeri S-J (bloki - Adamičeva
cesta).

- Okrog dreves oz. zelenih otokov so polkrožne lesene
klopi, ki omogočajo posedanje s pogledom
"navznoter" in pogledom "navzven" kroga. Hkrati
klopi zaobjamejo drevesa in jih s tem zaščitijo pred
poškodbami, ki bi lahko nastale ob siceršnji uporabi
trga-tržnice.

- Stojnice za tržnično prodajo so nove. Zasnova je
takšna, da se jih da spraviti v večnamenski objekt. V
tlaku se izvedejo priključne točke z elektro, vodnimi
in po potrebi kanalizacijskimi priključki.

Krajinska arhitektura

Drevesa, ki so zasajena na območju trga, so drevesne
vrste, ki potrebujejo za optimalni razvoj habitusa dosti
prostora. Odstrani se drevo Salix sp. (vrba), ki s svojo
krošnjo premočno zastira prostor trga. Z odstranitvijo
tega drevesa bodo imeli lipovci več prostora za
optimalni razvoj krošnje. Z odstranitvijo vrbe se bo trg
likovno poenotil - ostanejo trije točkovni poudarki
(lipovci), gruča brez in gruča gabrov. Odstranijo se tudi
obstoječe smreke. Iglavci so manj primerne vrste za
členitev urbanega prostora. V danem primeru s svojo
višino ne sooblikujejo primernega prostorskega merila,
onemogočajo pa tudi optimalno razrast lipovcev.

Vzporedno s cestiščem je predvidena zasaditev
dvojnega drevoreda, zasajenega z lavalijevimi glogi. V
širšem merilu bo drevored omogočil členitev
obcestnega prostora. Izbrane so drevesne vrste, ki
imajo visoko ekološko vlogo (omogočajo gnezdenje in
prehrano ptic), zanimive pa bodo v vseh letnih časih -
zanimivi cvetovi, pozneje plodovi (hrana pticam), jeseni
zanimiva barva listja. V strukturnem smislu bo
drevored omogočil oblikovanje roba trga.
Grmovnice: izbrana je zimzelena vrsta grmovnice, ki bo
popestrila prostor v vseh letnih časih. Linijska

Valorizacija dreves:

Nove zasaditve:
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obstoječe

obstoječi stavbni fond

območje gradbene parcele ureditve
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območje trga - tlakovanega osemkotnika
s halštatskim vodnjakom

obstoječa drevesa
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analiza

obstoječi stavbni fond

območje gradbene parcele ureditve

vedute

dostop

trg/tržnica Grosuplje

območje trga - tlakovanega osemkotnika
s halštatskim vodnjakom

obstoječa drevesa

komunikacije

degradirano območje

območje parkirišča

delavnica
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koncept

obstoječi stavbni fond

obravnavano območje

trg/tržnica Grosuplje

01 02

03 04

obstoječe enovit nov plato

izrezi v platoju (narava) program v novem trgu
delavnica

oblikovanje prostora
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program

izrezi v tlaku, krogi in igrišče

nov tlak

urbana oprema in večnamenski element

obstoječi objekti

halštatski vodnjak

večnamenski element - igrala, pergola, posedanje
pot čez igrišče - bljižnica
otroška igrala - skulpture
območje tržnice
prostor za občasno kombi prodajo
restavrirani halštatski vodnjak
krožna lesena klop
izrez v tlaku - zelenica
opcija povečanja kapacitete tržnice
nov mestni drevored
peščeni tlak oz. nizko grmičevje

delavnica
oblikovanje prostora
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tloris - materiali
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krajinska ureditev

izrezi v tlaku, krogi in igrišče

nov tlak

urbana oprema in večnamenski element

obstoječi objekti

halštatski vodnjak

obstoječi drevesi Carpinus betulus (beli gaber)

delavnica
oblikovanje prostora
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obstoječe drevo Tilia cordata (lipovec)
odstranitev obstoječega drevesa Salix sp. (vrba)

obstoječe drevo Tilia cordata (lipovec)

obstoječe drevo Tilia cordata (lipovec)
obstoječa drevesa Betula pendula (breza)

DVOJNI DREVORED CRATAEGUS X LAVALLEI (LAVALIJEV GLOG)

zasaditev površine z grmovnicami LONICERA NITIDA ELEGANT
(KOSTENIČEVJE)

ZELENI OTOK - NOVA ZATRAVITEV + opcija
zimzelene pokrovne rastline

odstranitev obstoječih dreves iglavcev-smrek

NIZKE
GRMOVNICE
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koncept osvetlitve

SVETLOBNE IGRE - na območju igral se ponoči ustvarijo
efekti, ki podaljšajo igriv dnevni ambient

VEČNAMENSKI OBJEKT (loggia, nadstrešek) - osvetljen z
downlighterji z možnostjo ločenega prižiganja za različne dogodke

HALŠTATSKI VODNJAK - v vodnjak se namesti podvodno
osvetlitev, ki z odboji osvetljuje tudi steber

STOJNICE - vsaka stojnica ima vgrajeno svetilo

KLOPI - klopi imajo integrirano osvetlitev na notranji
strani obroča

CESTNA OSVETLITEV - bližnji cestni kandelabri osvetljujejo
tudi znaten del tržnice

OSVETLITEV DREVOREDA - na obstoječi kandelaber so
nameščena tri usmerjena svetila, ki osvetljujejo drevored
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večnamenski objekt

streha

pogled/prerez

tloris
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scenariji
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3D prikaz
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3D prikaz
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3D prikaz
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reference

primer večnamenskega objekta - trga in paravana

primer večnamenskega objekta - trga in paravana

primer paravana

primer trga

primer trga

primer klopi
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reference - materiali

primer plošč, igral, zelenice

primer integracije dreves v trg

primer tlaka z izrezi za drevesa primer dreves

svetlobno igraloprimer podrastja pod drevesi

primer podrastja pod drevesi
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