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mimoidočega, naj sede. Znano je, da ob 

pogostem dotiku bronasta površina dobi 

svetlo zlatorumeno barvo. Uporabniki 

bodo vplivali na čas in s tem kipu in 

mestu Ljubljani darovali košček sebe.

 

Proces izdelave poteka tako, da se v 

prvi fazi izdela klop iz gline, na katero 

izbrane osebe odtisnejo svoje zadnjice 

in dlani. V svežo glino se podpišejo. 

Druga faza je izdelava negativa 

modela, ki omogoča večkratno ponovitev 

bronastega odlitka. Naslednjo fazo 

izvede livar, ki najprej naredi voščen 

odlitek, katerega kasneje nadomesti z 

bronom. Bron se na koncu patinira na 

odtenek patine, prikazane na modelu. 

Na dnu klopi livar tudi pritrdi močan 

sistem za pritrjevanje klopi v tla. 

PREDLOG ZA  OBLIKOVANJE LJUBLJANSKE KLOPI

Natečajna rešitev pristopa k problematiki 

snovanja tipične Ljubljanske klopi s 

prepričanjem o pomembnosti individualnih 

posebnosti. Osredotoča se na območje ožjega 

središča mesta Ljubljane, na tri izbrane 

lokacije. Ker je v območju ožjega središča 

mesta že predvidena uporaba litoželeznih 

klopi in ostalih oblikovno skladnih elementov 

urbane opreme, se predlagana rešitev 

vklaplja v kontekst z obstoječimi elementi. 

Prva izbrana lokacija, kjer se postavita dve 

klopi, je na Stritarjevi ulici, ki je z novo 

ureditvijo prometa in uveljavitvijo peš cone 

na tem območju postala pomembna promenada. Prva  

klop se postavi na sečišču Stritarjeve ulice 

in Adamič-Lundrovega nabrežja, druga pa pred 

knjigarno, na mestu predhodnega avtobusnega 

postajališča. S postavitvijo na nekdanjo 

točko avtobusnega postajališča klop črpa iz 

spomina prostora in s tem ustvarja povezave 

med preteklim, sedanjim in bodočim. Obe klopi 

na Stritarjevi promenadi vzpostavljata kontakt 

ne le z markantnim Plečnikovim tromostovjem 

in začetkom tržnice, temveč komunicirata 

tudi s Prešernovim spomenikom in Robbovim 

vodnjakom. Odpirajo pa se tudi zanimivi 

pogledi proti magistratu in Ljubljanskemu 

gradu. Druga izbrana lokacija je v parku pred 

glavnim vhodom kulturnega hrama Cankarjev 

dom in hkrati v osi vhoda palače predsednika 

republike Slovenije, tretja lokacija pa 

je v parku pri Prirodoslovnem muzeju ob 

Muzejski ulici na Trgu narodnih herojev.

Klopi so narejene iz brona. V vse klopi so 

vtisnjeni odtisi zadnjic in rok. Posamezne 

klopi so skladne in morda na prvi pogled 

delujejo popolnoma enako, vendar niso le 

rezultat reprodukcije, saj imajo vsaka svojo 

individualno noto. Glede na lokacijo se 

predvidijo tematske klopi. Tako se na Stritarjevi 

ulici, na mestu pred knjigarno, predlaga 

t.i. »županova klop«, kjer so odtisi zadnjic 

in rok, dejanski odtisi županov iz obdobja 

samostojne Republike Slovenije. Odtisnejo se 

tudi avtogrami županov, na stranski ploskvi 

pa letnica mandata. Na vozlišču tromostovja, 

pred sedanjim turistično-informacijskim 

centrom, kjer se srečujejo tudi vsi, ki gredo 

na trg ali prihajajo s trga, se predlaga, 

da bi bili odtisi branjevk in branjevcev. 

Odtisi izbranih oseb se dopolnijo z odtisi 

otroške zadnjice, ki ponazarja novo, ki 

zrase iz starega, komunikativnost, igrivost, 

zvedavost, ustvarja se stik in preplet med 

tradicijo in sodobnostjo, starim in novim. 

Kip postane klop in klop postane kip. Sodobnost 

skulpture je v tem, da ji ljudje s svojo 

akcijo dodajo vsebino in vdahnejo življenje, 

istočasno pa se skulptura vrača k uporabi 

tradicionalnih kiparskih materialov, kot je 

bron. Namen natečajne rešitve je vzpostavitev 

prostorov postanka in srečanja, kjer uporabniki 

sooblikujejo prostor tako v vlogi opazovalcev kot 

ustvarjalcev. Skulptura s svojo obliko nagovarja 

M= 1:2000
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ljubljanska klop 1|4
zasnova

00704

zimski čas preostanek leta

Zasnova sedal 
omogoča uporabo 
v vseh letnih časih, 
tudi če vzdrževalci 
med zimo 
odstranijo leseni 
del klopi in sedal. 

Za udobno sedenje je 
pomembna lega nog. Poleg 
prostora za iztek nog naprej 
je zaželjeno, da klop ali sedalo 
omogoča uporabniku, da 
noge spodvije pod vertikalno 
linijo kolen. Zasnova 
podstavka za klop in sedalo 
med linijo sedala in podstavka 
ustvarja kot 80 stopinj. 

Osnovni 
podstavek »L« 
oblike, je na 
skrajnih točkah 
še dodatno 
zožan, kar 
mu daje vtis 
lahkotnosti in 
dinamičnosti.

osnovni podstavki  brez lesenih delov (zimski čas) uporaba sedal uporaba klopi kombiniranje klopi in sedal

shema združevanja in kombiniranja klopi in sedal v nize

NASLON
letve dim. 5/3 cm
impregniran macesen
letve izrezane v utoru

SEDEŽ
letve dim. 5/3 cm
impregniran macesen

PRITRDITEV
nerjaveči lesni vijak
RAL 7016

PRITRDITEV
nerjaveča
navojna palica M8

PODKONSTRUKCIJA
ploščato jeklo širine 6 cm, 
deb. 10 mm, RAL 7016

NASLON ZA ROKE
ploščato jeklo
deb. 10 mm
RAL 7016

PODSTAVEK
mikroarmirani beton
ali umetni kamen

PRITRDITEV
tesnilna podložka
navojna matica

OSVETLITEV
LED svetilka 0,08 W
standard EN60598-1

PRITRDITEV
tesnilna podložka

shema montaže klopi z naslonom za roke

Sedenje v splošnem 
delimo na vzravnano 
oz. togo (leva slika) 
ter udobno (desna 
slika). Ker želimo, 
da so nove klopi 
ergonomične, je 
naslon izveden v
kotu 100 stopinj 
glede na sedalo.   

Analiza mest, 
kjer je potrebno 
podpreti sedečo 
osebo, se prenese 
v koncept nove 
klopi in sedala, 
kar se odraža tudi 
v končni obliki.

95-120   

osnovni podstavki  brez lesenih delov (zimski čas) uporaba sedal kombiniranje klopi in sedal

shema združevanja in kombiniranja klopi in sedal v gruče 

V osnovnem podstavku 
»L« oblike so v tlorisu 
osno locirane štiri 
luknje, ki omogočajo 
pritrjevanje modularnih 
sedalnih elementov
v vseh smereh.  
Na ta način lahko s 
postavljanjem osnovnih 
elementov v raster 
poljubno kombiniramo 
postavljanje klopi 
in sedal za različne 
potrebe ali programe. 
Na desnih slikah 
sta prikazani dve 
kombinaciji sedala 
in klopi na istih 
betonskih podstavkih.

shema kombiniranja klopi in sedal na »L« podstavkih  

Premična enota 
- monolitna klop 
omogoča enostavno 
premikanje. Klop 
se  fiksira v podlago 
z vijačenjem skozi 
jekleno »uho«, ki je del 
betonskega temelja.

Nepremična enota - 
klopi in sedala, ki so 
pritrjena na betonski 
podstavek »L« oblike, 
se v podlago pritrdijo 
preko armature, 
ki se položi v 
betonski temelj.

shema pritrjevanja klopi v tlashema uporabe sedal v različnih letnih časih
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Vgraviran oz. poglobljen napis

Prostor za napis oz. skice & načrti 
Plečnika ali informacije o ulici

Šifra: 35457

Osvetlitev klopi in pritrditev M1:10

prostor za osvetlitev 
in priterditev luči v 
tla

vkop temeljev iz betona

Osnovni načrt 1:10

pritrditev sedalne grede na LiTraCon M 1:5

Vijačenje od spodaj in iz strani

Poglobljeno v LiTraCon
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MERILO 1 : 10

tloris

naris stranski ris

MERILO 1 : 5
Detajl temeljenja in pritrjevanja v podlago.

MERILO 1 : 10
Vse enote so v milimetrih
Debelina jeklenega okvirja: 7 mm

Detjal temeljenja in pritrjevanja v podlago.

MERILO 1 : 5

Okvir = jeklo
Sedalo in naslon = smrekov les
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Moja ideja o mestni klopi temelji na podlagi uličnega
stebrička tako, da čim bolj izraža celosten sistem elementov ter
sooblikuje identiteto mesta. Preprosto, zadržana oblika ima
ergonomsko oblikovan naklon naslona. Klop sem zasnoval tako, da
je možna različna konfiguracija elementov: klop z naslonom za
hrbet in roke, brez nalona za roke in brez naslona za roke in hrbet.
Za kovinske dele klopi sem izbral antično sivo barvo RAL 7016, les
naj bo čim bolj naravne barve tako, da se mu lepo vidi tekstura.
Najbolj primeren bi bil termično modificiran les, kostanj ali hrast,
vendar pa zaradi nižjih stroškov bo najverjetneje na to mesto
postavljena smrekovina, vendar jo moramo dobro zaščititi.

Z namenom, da bi les in lesne izdelke čim bolje zaščitili
pred raznimi škodljivimi vplivi, kot so delovanje visoke temperature,
vlage in agresivnih snovi, izpostavljenost UV žarkom ter tudi različni
lesni škodljivci, les zaščitimo z raznimi premaznimi sredstvi. Klop naj
bi bila zaščitena s premaznim sredstvom kateri bistveno ne
spremeni barve lesa, vendar jo zaščiti pred biotskimi in abiotskimi
vplivi. Izdelana je iz štirih pokončnih stebričkov, prečnega L profila,
distančnih ploščic, povezovalnega profila pri tleh ter sedežnih in
naslonskih letev . Stebrički so po dva in dva povezana z L profilom ki
služi, kot nosilc letev za sedenje, ter profilom na tleh kateri omogoča
pritrditve klopce v tla. Možno jo je pritrditi tudi brez prečnega profila
pri tleh, to pa se enostavni izvede tako, da jo vgradimo v temelj
klopi. Klop z naslonom ima podajlšane stebričke tako, da je na
zadnje dva stebrička privarjen profil, ki služi kot nosilec hrbtnega
naslona. Nosilec se lahko podajša naprej v naslon za roke do prvih
dveh stebričkov. Letve so na zgorji strain lepo zaokrožene z radijem
R5 na spodjem delu pa imajo vse letve odkapni kanlček kateri
preprečuje zadrževanje večje količine vode med stikom kovine in
lesa. Letve so na kovinsko konstrukcijo pritrjene z lesnimi vijaki Φ
8x55 mm.

Klop je možno sestvljati v gruče, nize in ostale prostorske
postavitve. Enostavna gradnja nam omogoča prilagajanje po dolžini
za dve, tri ali štiri odrasle osebe, to je odvisno od dolžine sedažnih in
naslonskih letev. Klop je mogoče vključiti v različna okolja. Primerna
je tako za parke, sprehajalne poti, rekreacijska območja, kot tudi v
stanovanjskih soseskah, ob javnih zgradbah ter ploščadi in
tlakovanih površinah. Je vsestranski element, ki se po obliki in barvi
sklaja z uličim pohištvom.

Konstrukcija klopi je zasnovana zadržano in tudi čiščenje le
te je enostavno. Hitro in brez težav se ji lahko zamenjajo
poškodovani deli, vendar pa zaradi dobre konstrukcijske rešive bi do
teh težav le redko prišlo.

Na klop z naslonom se je možno naslanjati sedeti na
naslonu in sedeti. Pri nadrgradji klopi pa je možno na njej še
malicati, saj ima odlagalno polico, ki jo je možno prilagajati levo in
desno po klopi. Klop se lahko na spodji strani na L noslnem profile
doda drekorativne luči, katere bi imele dovod električne energije
preko cevi stebrička. Pri postavitvi klopi v gruče je možno v prostor
med klopmi vgraditi koš za odpadke, ali stojalo za kolesa.
Nadgradnjo klopi pa lahko izvedemo tudi z ljubljandskim zmajem
tako, da klop dobi na prepoznavnosti “ljublanske klopi”.

opis rešitve
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13337



12. ELABORAT S ŠIFRO 12052



13. ELABORAT S ŠIFRO 93071



14. ELABORAT S ŠIFRO 02061

Lili Novy

OBLIKOVANJE KLOPI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA

02061
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Izdel.
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Merilo:

List

Opomba:

Površina:

Material:

Naziv:

Številka risbe:

Datum zadnje spremembe: Verzija:

Masa:               Kg

A

A

//

001
1/1

Mestna klop
26-Mar-10

77,01:10

A-A

DETAJL B

DETAJL A

1:2
DETAJL A

1:1
DETAJL B

 1 
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Poz. Kos Naziv
1 1 Deska sedalna Les
2 2 INOX
3 1 INOX
4 1 Deska naslona Les
5 26 Vijak lesni DIN 97 5x25

DK

Ljubljana
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privijačeno z zadnje strani
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merilo 1:5

28310

prečni prerez

pogled s strani tloris klopi

prednji pogled

merilo 1:5

prisedi k meni...

merilo 1:5

merilo 1:5

... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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grafični list št. 1 20390

Render klopi detajl v merilu 1:1 Prikaz nekaj sestavov družine klopi

Načrt v merilu 1:10 Pritrditev v tlak in zlaganje za prevoz in shranjevanje

Pritrditev v tlak 1:5

*mere so v centimetrih
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07770

KLOP ZA SKREGANEZDRUZENA KLOP

KLOP RAZLICNIH
KLOP ZA ZALJUBLJENE 1

KLOP ZA ENEGAKLOP ZA DVA IN PSA KLOP Z ALI BREZ
KLOP Z MIZOKLOP ZA ZALJUBLJENE 2

MODULI

KLOP S SENCO MRZLA KLOP
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KLOP ZA LJUBLJANO                      12345

Oblikovalska zasnova

To je klasi na urbana klop, ki kljub svežemu oblikovalskemu pristopu lahkosti in prepro-
stosti ponuja udobno sedenje in se nevsljivo vklaplja v razli ne ambiente ljubljanskega 
okolja.

Oblikovana je  sveže in sodobno, a vendar kot da bi od vedno bila tu, kot del ljubljanske 
identitete. Je klop diskretnih sprememb, ki na svež in sodoben na in interpretira identiteto 
Ljubljane. Za nekoga je lahka in sodobna razli ica neke davne klopi, za drugega pa je to 
isto navadna klop, ki je lepa samo zato, ker je udobna.

- Sistemski modul, ki ga je mogo e sestavljati v nize:  DA
- Sistemski modul, ki ga je mogo e sestavljati v gru e: DA
- Možnost prilagajanja dolžine klopi: krajša klop (za 2 osebi) - daljša klop (ve  oseb) : DA
- Primernost oblike klopi za postavitev v razli nih predelih mesta: DA
- Skladnost z obstoje im uli nim pohištvom po obliki, barvi in v materialih: DA 

Konstrukcija in materiali

Kovinsko ogrodje: železo premer 27 mm, premer diagonale 10mm, privarjeno, vro e
cinkano in barvano z unifrer rustikalno barvo ali prašno lakirano.
Sedalo klopi: les (pomemben je nabor kvalitetnega lesa pred izvedbo klopi) npr. smreka, 
zaš itena z osnovnim impregnacijskim premazom in kon nim premazom, ki vsebuje UV 
filtre  in ima visoko vodoodbojnost.

Impregnacijski premaz je namenjen osnovni, preventivni zaš iti lesa, ki je posredno ali 
neposredno izpostavljen vremenskim vplivom in propadanju. Sestava: najsodobnejši bio-
cidi, alkidne smole in organska topila.
Kon ni premaz je debeloslojna lazura, ki ima vse dobre zna ilnosti klasi nih lazur. 
Gostejši je, tvori bolj poln nanos, vsebuje UV filtre, zato je še posebej primeren za zaš ito
lesa, izpostavljenega hujšim vremenskim vplivom. Ne vsebuje biocidov. Predlagamo belo 
barvo, kot asociacijo na Belo Ljubljano, možna je tudi druga barvna nijansa po RAL karti. 
Kon ni premaz hkrati omogo a lahko iš enje.

- Enostavna konstrukcija DA
- Kakovostni materiali, izvedba in detajli DA
- Odpornost na vandalizem: Zaradi pametne konstrukcije in izbora materialov, je kljub 
videzu elegantne lahkosti klop odporna na vandalizem.

Profil deske M 1:5

Detajl pritrditve deske na ogrodje M 1:5

Tloris, prerez in pogled M 1:10

g p p

- Možnost uporabe razli nih materialov (za konstrukcijo NE, za sedalne površine in 
naslon DA (razli ni tipi lesa, kar vpliva na ceno produkta)
- Možnost pritrditve v tlak DA, vsaka noga ima možnost privija enja v tlak.
Funkcionalne zahteve

- Ergonomska zasnova in udobnost: Klop je udobna za najširšo paleto uporabnikov. 
Sedalo  je ergonomsko prilagojeno udobnemu sedenju (glej prerez klopi).
- Možnost iš enja: ENOSTAVNO  (glej kon ni premazi v poglavju Konstrukcija in mate-
riali)
- Razli ni na ini uporabe: DA, klop je namenjena za najširšo paleto uporabnikov. Sedalo  
je ergonomsko prilagojeno udobnemu sedenju (glej prerez klopi).   Po opazovanju 
razli nih praks smo prišli do ugotovitve, da starejši ali invalidni ljudje ne morejo sedeti 
brez naslonjala. Prav ti demokrati ni vzgibi so nas napeljali na odlo itev, da klopi brez 
naslonjala ne predlagamo.
- Nevtralno oblikovanje, zadržana oblika: DA
- Skladnost z zna ajem kakovostnega uli nega pohištva: DA
- Prepoznavnost sistema “Ljubljanska klop”: DA (glej poglavje Oblikovalska zasnova, 
poleg ega je bela barva sedala in naslonjala za “Belo Ljubljano”)

Ekonomsko merilo 

Ocena stroškov izvedbe za 200 klopi
Ocena stroškov izvedbe ene klopi  za 3 osebe 264 EUR + DDV  
Ocena stroškov izvedbe za 200 takšnih klopi   52 800 EUR + DDV 
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PREDLOG OBLIKOVANJA KLOPI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA
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žabicaPrikaz pritrditve betonskega podnožja in 
osi z jekelenim distančnim nosilcem.

Pogled na jeklen distančni nosilec in temelj 
klopi pri aplikaciji kjer ni moznosti pritrditve.

Detalj spoja lesene osi in jeklenega 
distančnega nosilca z betonskim podnožjem.

Naročnik natečaja:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Leto: 2010

Natečaj za oblikovanje klopi na območju Mestne občine Ljubljana

M 1:10

Načrt klopi v merilu 1:10

Detajli klopi in pritrjevanja

Detajl vijačnega spoja temelja z podnožjem. 

šifra: HS-E03

Ideja in namen oblikovne zasnove

Sama ideja zasnove klopi temelji na prepoznavnosti urbanističnih elementov v MOL. Klop je oblikovana tako, da služi namenu udobja z 
ergonomično lahkotno obliko, prilagodljivostjo sestava elementov v  poljubne dimenzije in oblike ter nizke cene izdelave in aplikacije v željeno okolje.

Klop sestavlajajo betonski, kovinski in leseni elementi.  Prepoznavna betonska oblika podnožja se preko dveh lesenih osi združi z lesenim sediščem, pritrjenim
na ergonomsko oblikovan jekleni nosilec. Prav tako je na jekleni nosilec pritrjeno tudi hrbtišče klopi.  Sestav ponuja možnost aplikacije klopi z ali brez  naslona.

 Prav tako ponuja enostavno in hitro obnovo in zamenjavo starih oz. poškodovanih delov.

Klop tako s svojim namenom in obliko Ljubljani daje še dodatno lepoto in prepoznavnost.
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zimsko sediš e - variante: a) kovina, b) les, c) umetna masa z videzom lesa), d) perforirana kovina
osnovni element klopi (noga in sediš e) - variante:

JE nerjavna nosilna konzola
JE nerjavna spojna cev (varianta: ve  lamel)
JE nerjavna ploš ica, privija ena
AB distan nik (odstranljiv)
AB podlaga (pod kon nim tlakom terena)

JE armatura

pesek ali tlakovci

utrjena zemljina

a) armiran beton - umetni kamen (hidrofobni, brušen)
b) armirana MasaRoca
c) nerjavno jeklo (varjeno, polirano)
d) lesna vlakna s polimeri (RAL 6017, 7016)
e) les, brezbarvna zaš ita (samo za interier)

kamen, umetni kamen

umetni kamen

nerjavno jeklo

polimer

naravni les

klop'ca Urška

Ljubljanska klop

Oblika klopi se navezuje na bistvene vsebine, ki lahko simbolizirajo bogastvo meš anskega življenja: ravnovesje,
obilje, stik z organskim, naravnim, lahko tudi emocionalnost in ljubezen. Kompozicija dveh neprestano hiperboli no
spreminjajo ih se profilov poziva k igri, k odnosom. Pristoji k srednjeveški, baro ni, ter secesijski Ljubljani. V
ostalih predelih pa sestavlja predvsem parkovne ureditve, tako da poudari kontrast do strogo ortogonalno
zasnovanih zgradb in talnih razmejitev. Pretežno ploskovno pojmovani in ortogonalno omejeni mestni naravi vrne
nekaj prostorske organskosti. Krivulje iš ejo dialog z dragocenim mestnim rastlinjem. Vabijo k oddihu ob sedenju v
naro ju odprtih rok. Ko si lovek najde najugodnejši položaj na klopi, postane vsebina aše, cveta, krošnje. Zaradi
simboli ne in asociativne navezave na posebno »Ljubljansko« pripoved, je klop Urška nezamenljivo »Ljubljanska«.

Osnovna izvedba je v polnem masivnem umetnem kamnu. Ta pozimi lahko dobi sediš e iz toplejšega lesa oz umetne
mase. Lahko pa je sediš e tudi le nevidno elektri no ogrevano, da se hitreje posuši po dežju in da manj zebe e bi
kdo želel po ivati pozimi. Z nizkovoltai no elektri no napeljavo opremljena klop ima lahko navzdol obrnjenih nekaj
LED diod, ki ne bleš ijo, temve  osvetlijo tla pod klopjo. Vogali so pobrušeni

Posebne izvedbe so iz ve  enakih profilov. Med seboj so povezani na treh mestih, povezava podpira tudi
premagovanje navora konzole. Temeljenje je enako kot pri osnovni izvedbi. Možno je postaviti tudi polovi no klop.
Nosilna konzola je v vsaki od lamel. Ker so posamezni elementi lažji, se jih lahko pozimi brez uporabe strojnih
dvigal odnese. V tem asu se odstrani tudi AB distan nik, ter na tem mestu prekrije tla s peskom ali enakim
tlakom kot v okolici.

Inox izvedba iz profilov, zvarjenih iz nerjavne plo evine (poliran in robovi na najvišjem delu zaokroženi), je
primerna za stavbe s pretežno kovinsko/steklenimi fasadami. Nekoliko dražja je, »luksuzna«, ter zaradi
odsevnosti materiala ob utljivejša ter precej draga.

Majsko zelena (RAL 6017) izvedba iz lesnih vlaken, ki jim prepojenost z obarvanimi polimeri daje obstojnost na
vodo atmosferske vplive, je primerna za nekatere parke. Tehni no je material primerljiv z lesom. Izjemoma
uporabljena antracitna (RAL 7016) je lahko najmanj vpadljiva barva, vendar temna in lahko nekoliko neprivla na v
javni rabi.

Lesena izvedba (izrez iz masivnega lepljenca), je namenjena uporabi v interierjih, vizualno povezanih z zunanjostjo
ali e tvorijo »notranjo ulico«. V eksterierjih bi bilo potrebo uporabiti tikov les.

Uvod
Ljubljano zaznamujejo pari v krajini in v arhitekturi - zelena hriba sta dva in prav tako
ravnici, cerkve krasita po dva zvonika in visoki stolpnici na Trgu revolucije sta dve. Pari
skupaj nosijo uravnoteženo identiteto mesta. Iz nje vzklije življenje. Rojevajo se ljubezni in
trnje. Ljubljan anka Urška, prevzeta od svoje lepote, ne vidi kdo jo ima v resnici rad.
Nikomur se ne zaupa in posveti, dokler je nazadnje ne odpelje povodni mož. Tako je v
Prešernovi pesmi izražena nujnost uravnoteženega združevanja lepote in mo i. Le pravo asna
odlo itev za ljubezen ju lahko poveže, da ne bi ravnali kakor v pesmi, vsaka po svoje. Združita
se v edini smisel pod soncem ... Tako lahko Ljubljana harmoni no zori. Najde svoj mir.

URŠKA
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NATEČAJ ZA MESTNO UREDITEV KLOPI V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
95611

IZHODIŠČA / UPORABNOST V VSEH LETNIH ČASIH

IZHODIŠČA / MODULARNA ZASNOVA PODSTAVKA

IZHODIŠČA / MODULARNA ZASNOVA SEDIŠČA

IDEJA / POLJUBNA OBLIKA SEDIŠČA TER UPORABNOST V VSEH LETNIH ČASIH

NAČRT KLOPI M 1:10, 1:1/ RAZLIČNE MOŽNOSTI POVEZOVANJA IN OBLIKE

Betonski podstavek

Leseni nastavki




