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Maks Fabiani (1865 – 1962), Jože Plečnik (1872 – 1957) in Ivan Vurnik (1884-1971) so bili 

pionirji slovenske arhitekture. Njihova dela srečujemo tudi v samem središču Ljubljane, 

zato se je utrnila ideja, da bi njihovo življenje in delo skozi opremo treh sob v Grand hotelu 

Union predstavili tudi gostom tega hotela. Nasproti hotela stoji ena najznamenitejših 

ljubljanskih stavb, nekdanja Zadružna gospodarska banka, ki sta jo zasnovala arhitekt Ivan 

Vurnik in njegova žena slikarka Helena Kottler Vurnik. V neposredni bližini je Miklošičev 

park, ki ga je zasnoval arhitekt Fabiani, prav tako dve vili ob Miklošičevi ulici, na Prešernovem 

trgu so Tromostovje in Tržnice arhitekta Plečnika. Veseli smo bili, da je bila uprava Grand 

hotela Union naklonjena osnovni ideji kot tudi možnosti, da pripravimo delavnico, v katero 

bi bile vključene tri fakultete: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za 

gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru ter Fakulteta za 

Dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem. Pripravili smo izhodišča za razvoj 

projekta in koncept, ki je predvideval šest mešanih skupin študentov, saj smo želeli povezati 

različne načine razmišljanja ter vzpodbuditi povezovanje študentov iz različnih študijskih 

okolij. Študentje šestih skupin so pod mentorstvom doc. mag. Polone Filipič, asist. Sinana 

Mihelčiča, doc. Roberta Potokarja in prof. dr. Jasne Hrovatin pripravili 18 predlogov sob, 

za vsakega arhitekta po šest, s katerimi so predstavili svoje poglede na dela Fabianija, 

Plečnika in Vurnika. V pričujočem katalogu je predstavljenih pet skupin s 14 predlogi sob. 

Pri zasnovi so morali upoštevati izhodišča investitorja in ustvariti vizijo sob, s katerimi bo 

hotel privabljal nove goste ter jih hkrati ozaveščal o bogati slovenski arhitekturno kulturni 

dediščini. Veseli smo, da je izkušnja projekta povezala toliko deležnikov in da je vsakemu 

odprla nove poglede na pionirje slovenske arhitekture kot tudi na koncepte ustvarjanja 

novih poslovnih zgodb.

Vsi projekti bodo predstavljeni v okviru Vurnikovih dni 2018 v Galeriji Šivčeva hiša, kasneje 

v Grand hotelu Union, Hiši arhitekture v Mariboru, na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in 

v Hiši dizajna v Ljubljani.

Komisija, sestavljena iz predstavnikov Grand hotela Union, mentorjev in predstavnikov 

Centra arhitekture Slovenije, je izbrala zmagovalno sobo za vsakega arhitekta ‒ Grand hotel 

Union bo torej nagradil tri skupine študentov.

Taka sodelovanja so za vse vpletene zelo prijetna in tudi zahtevna izkušnja ‒ za študente, 

ki jih ta izkušnja povezuje in vpeljuje v izvedbo svoje ideje, za mentorje, ki v procesu vodijo 

različne poglede in usmerjajo razvoje idej, in za investitorja, ki potrebuje veliko zaupanja, 

da se odloči za sodelovanje.
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realnem okolju pomeni učenje z izkušnjo, študent preizkuša snov v praksi. Pri razumevanju 

in snovanju arhitekture in dizajna pa je poleg zaznave bistvena izkušnja.

Sodobne oblike poučevanja v obliki delavnic so v primerjavi s tradicionalnimi oblikami 

podajanja znanja, ki temeljijo predvsem na učenju oziroma pomnjenju podatkov iz literature 

ali predavanj, veliko uspešnejše.

Delavnica je odprta učna oblika usmerjenega poučevanja, kjer študent postane del 

učnega postopka in tudi njegov kritični oblikovalec. Mentorji študente v pedagoškem 

procesu delavnice le usmerjamo in ne vodimo k doseganju ciljev. V smislu razumevanja 

in snovanja rešitev je takšen način podajanja znanja bolj prilagodljiv in individualiziran, 

vsak študent lahko z aktivnim vključevanjem izrazi svoje znanje, ustvarjalnost in dosega 

svoje potenciale. Delovni proces gradi na odnosu med usmerjanjem in raziskovanjem, kjer 

učenje in poučevanje pomenita iskanje in razvoj raznolikosti kot vodilne vrednote. 

Za uspešno vključevanje študentov arhitekture in dizajna v strokovno življenje je zatorej 

sodelovanje na delavnici pomembno, saj si pridobijo realne prostorske izkušnje, poglobijo 

in razširijo svoja teoretična znanja, razvijejo ustvarjalne sposobnosti, izražajo kreativnost, 

navajajo se na medsebojno sodelovanje v raznolikih skupinah ter samostojno prihajajo 

do spoznanj. Delavnica je odličen motivacijski element poučevanja, ki združuje umsko 

in telesno delo, mišljenje in aktivnosti, šolo in življenje, teorijo in prakso, kar brez dvoma 

izgradi študenta kot bodočega uspešnega strokovnjaka v praksi.

doc. mag. Polona Filipič, Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Skozi korekture in dozorevanje idej o preureditvi sob v Grand hotelu Union po motivih naših 

priznanih arhitektov, začetnikov slovenske arhitekture, se je izkazalo, da je naloga, ki se je 

zdela na začetku dokaj enostavna, postajala iz tedna v teden bolj kompleksna. Kar naenkrat 

ni bilo več enostavno prenesti duha izbranega arhitekta, njegovega razmišljanja, koncepta 

ali zgolj detajla v novo urejeno sobo, ki bo hkrati ustrezala sodobnim merilom hotela visoke 

kategorije. Kako oboje združiti s številnimi idejami študentov, ki v svojem bistvu dostikrat 

niso omejene z realnimi zahtevami izvedbe? Skozi proces nam je skupaj z naročnikom, 

Grand hotelom Union, uspelo te dileme nekako razrešiti in jih postaviti v zanimive okvire in 

zgodbe, ki bi lahko goste prepričale o nadaljnjih obiskih hotela, Ljubljane in tudi Slovenije. 

Skratka zgodbe, ki skupaj z novo oblikovanim ambientom hotelske sobe doprinesejo k 

boljšemu počutju ter zanimanju gostov tudi za slovensko arhitekturo.

V Centru arhitekture Slovenije smo veseli, da lahko izpolnjujemo naše poslanstvo in da 

s projekti, ki jih vodimo dvigujemo zavest o pomenu kakovostne arhitekture, prostora in 

oblikovanja.  

Barbara Viki Šubic in Špela Kuhar, Center arhitekture Slovenije

Union hoteli d.d., kamor spada tudi Grand hotel Union, smo pričeli z intenzivnim ciklom 

investicij v svoje hotele. V podjetju nas vodi filozofija, da je vpetost v družabno življenje 

okolice ter povezovanje s številnimi deležniki ključnega pomena za razvoj in kakovostno 

delo ter načrtovanje pomenljivih uporabniških izkušenj. Prizadevamo si, da bi v Grand hotel 

Union pripeljali čim več uspešnih zgodb.

V povezovanju s CAS ter študenti smo prepoznali veliko dobrega. Študentom bi s tem 

omogočili učenje na realnih projektih, saj to krepi njihovo samozavest za suveren vstop na 

trg dela. Pri realnih projektih se namreč srečajo tudi z realnimi omejitvami, ki pri teoretičnih 

nalogah niso prisotne. V Grand hotelu Union pa bi na ta način lahko našim gostom omogočili 

edinstveno doživetje in izkustvo naše dežele na pristen in resnično bogat način. Nenehno 

smo na preži za idejami, kako obiskovalcem Ljubljane približati kulturno dediščino hotela, 

pojasniti obdobje, v katerem je hotel nastal, in s tem podpirati secesijsko arhitekturo, ki je na 

Miklošičevi cesti ne primanjkuje. V sodelovanju s CAS in študenti smo prepoznali odlično 

priložnost za rast in razvoj obeh strani sodelujočih in hkrati bogat doprinos v kulturno sfero 

naše prestolnice.

Matej Rigelnik, Glavni izvršni direktor

Študentska delavnica se je pričela na pobudo Centra arhitekture Slovenije, ki je skupaj z 

vodstvom hotelov Union in mentorji s Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Fakultete 

za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem, in Fakultete za gradbeništvo, 

prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru idejo o zasnovi Fabianijeve, 

Plečnikove in Vurnikove sobe v Grand hotelu Union izpeljal v obliki medfakultetnega 

sodelovanja študentov.

Tema delavnice se je navezovala na posege v realni prostor, s čimer študent razvija 

pomembno strokovno odgovornost in razumevanje prostorske problematike. Delovanje v 
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Ne nazadnje je treba omeniti tudi dejstvo, da so bile študentske skupine sestavljene iz 

študentov treh fakultet, Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Fakultete za dizajn, 

pridružene članice Univerze na Primorskem, in Fakultete za gradbeništvo, prometno 

inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, in je bilo treba vložiti bistveno več napora 

v medsebojno koordinacijo in usklajevanje. Po drugi strani pa je bilo to, poleg strokovne 

izkušnje, tudi več kot zanimiva priložnost za spoznavanje, kako se je treba v življenju z 

nekaterimi stvarmi soočiti in organizirati ter delovati v mešani skupini.

Zavedati se moramo tudi dejstva, da delavnice ne bi bilo brez pobude in organizacije 

Centra arhitekture Slovenije, ki je skupaj z Grand hotelom Union in študenti treh fakultet to 

idejo tudi uresničil.  

doc. Robert Potokar, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 

Univerza v Mariboru

Študenti so s sodelovanjem na delavnici za prenovo sob v Grand hotelu Union dobili pomembne 

praktične izkušnje in referenco. Pridobljene kompetence jim bodo v pomoč na njihovi poklicni 

poti in bodo izboljšale njihove zaposlitvene možnosti. Na projektu je sodelovalo šest skupin 

študentov s treh fakultet: Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Fakultete za arhitekturo 

Univerze v Mariboru in Fakultete za dizajn, pridružene članice Univerze na Primorskem. 

Prednost interdisciplinarnih skupin je v krepitvi povezovanja med različnimi visokošolskimi 

zavodi in mreženju študentov različnih disciplin. Po drugi strani pa so mešane skupine za 

študente zahtevnejše od enovitih, saj zahtevajo veliko več prilagajanja in usklajevanja, kar 

študentom ob obstoječih študijskih obveznostih predstavlja dodatno obremenitev. Mnogi so 

zato izrazili željo, da bi raje delali v enovitih skupinah. Kljub temu pa se strinjajo, da predstavlja 

medsebojna izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks pomembno izkušnjo.

Delavnica je bila zasnovana tako, da je spodbudila ustvarjalnost mladih, hkrati pa so bili  

v stiku z naročnikom deležni prenosa znanja iz gospodarstva v pedagoški proces in tako 

spoznali številne izkušnje in dobre prakse ter se seznanili s problemi, ki nastanejo v realnem 

delovnem okolju. Vse to jim bo koristilo pri vstopu na trg dela.

Jasna Hrovatin, Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem

Maks Fabiani (1865–1962), arhitekt in urbanist 

Fabiani je bil eden najpomembnejših urbanistov avstrijske monarhije in inovator v 
arhitekturi na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Bil je profesor na dunajski tehniški univerzi. 
Prejel je več družbenih odličij in priznanj za svoje delo (npr. grand prix in zlato kolajno 
na svetovni razstavi v Parizu 1900). Fabiani je bil vsestransko razgledan, po duhu 
svetovljan. Bil je tudi velik mislec, ki je svoja filozofska spoznanja strnil v knjigi Acma 
- L‘Anima del Mondo (Acma - Duša sveta, 1946). Čeprav je več let bival v tujini, je ostal 
tesno povezan z Ljubljano. V arhitekturi je ustvarjal v secesijskem slogu, kasneje 
je zagovarjal predvsem preproste linije v službi funkcionalnosti, kar je popolnoma 
ustrezalo njegovi racionalistični usmerjenosti. Bil je zelo daljnosežen urbanist, saj 
njegovi načrti še danes niso izgubili na aktualnosti. Posebej je treba omeniti njegove 
načrte za obnovo Ljubljane po potresu leta 1895 in rekonstrukcijo Gorice po prvi 
svetovni vojni. Njegove zamisli so bile velikopotezne in drzne. Svetovljanski arhitekt 
se je po prvi svetovni vojni vrnil v Štanjel, se posvetil njegovi obnovi ter obnovam 
med vojno uničenih vasi na Goriškem. 

Povzeto po

Slovenska biografija, Verena Koršič

1 - Hiša Bartoli, Trst; 2 - Portois & Fix, Dunaj;
3 - Hribarjeva hiša, Ljubljana; 4 - Palača Urania, 
Dunaj; 5 - Krisperjeva hiša, Ljubljana;  
6 - Vrt vile Ferrari, Štanjel

Fotografije Miran Kambič
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Ivan Vurnik (1884–1971), arhitekt in urbanist 

Vurnik velja poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija za pionirja moderne arhitekture 
in za utemeljitelja urbanizma na Slovenskem. Arhitekturo je študiral na Visoki tehnični 
šoli na Dunaju. Eno leto se je izpopolnjeval pri arhitektu Ottu Wagnerju. Med letoma 
1913 in 1915 je deloval kot pomožni arhitekt izgradnje novega cesarskega dvora, 
dunajskega Hofburga. Leta 1919 se je naselil v Ljubljani. Zaslužen je za ustanovitev 
arhitekturnega oddelka na Tehnični fakulteti v Ljubljani, ki je bil kasnejši temelj 
Fakulteti za arhitekturo. Med letoma 1925 in 1957 je vodil arhitekturni seminar, ki so 
mu rekli Vurnikova šola. Vurnik je v začetku svojega arhitekturnega dela razvijal t. i. 
narodni slog, pozneje pa se je usmeril k funkcionalizmu. Bil je poznavalec sodobnih 
kulturnih tokov in socialno občutljiv, njegov projekt delavske kolonije v Mariboru je 
primer izvirnega arhitekturno urbanističnega načrtovanja blizu takratnim svetovnim 
gradbenim projektom. V njegovem zelo raznolikem opusu izstopajo dela izrazite 
inovativnosti. Vurnikovo ustvarjanje je zaznamovalo tudi življenje s Heleno Kottler 
Vurnik, na Dunaju rojeno in  akademsko izšolano slikarko, grafičarko ter ilustratorko, 
s katero sta sodelovala predvsem pri delih za cerkvene naročnike. Pomemben je 
tudi arhitektov prispevek k prenovi spomeniških objektov.

Povzeto po

Zloženka Vurnikovi dnevi 2014

Jože Plečnik (1872–1957), arhitekt 

Plečnik je študiral na Dunaju pri profesorju Ottu Wagnerju. Po koncu študija leta 
1898 je odšel na študijsko potovanje po Italiji in Franciji, kar je pustilo močan pečat 
v njegovem kasnejšem ustvarjanju. Leta 1901 je na Dunaju odprl lastni arhitekturni 
atelje. Načrtoval je javne in zasebne stavbe na Dunaju, kasneje v Pragi, kjer je 
po koncu prve svetovne vojne delal za predsednika Masaryka (grad Hradčani - 
predsedniška rezidenca, dvorišča in vrtovi). Leta 1911 je v Pragi postal profesor na 
Umetniško-obrtni šoli in leta 1921 na Tehnični šoli v Ljubljani. Deloval je na področju 
urbanizma, oblikovanja krajine, arhitekture, prenove, notranje opreme ter oblikovanja 
pohištva in predmetov umetne obrti. Zasnoval je številne stavbe na Dunaju, v Pragi, 
Ljubljani ter drugod po Sloveniji in Jugoslaviji. Posebej se je ukvarjal s sakralno 
arhitekturo, največji pečat pa je pustil na ureditvi Ljubljane, saj je s svojimi posegi v 
prostor: Tromostovje, arkade z mestno tržnico in ribarnico, zapornica na Ljubljanici, 
stavba NUK, osrednje sprehajališče v Tivoliju, Čevljarski most, mestno pokopališče 
Žale, celostna prenova številnih ambientov … Ljubljani je dal rdečo nit, ki jo danes 
imenujemo Plečnikova Ljubljana.

Povzeto po

Slovenska biografija, France Stele

1 - Pokopališče Žale, Ljubljana; 2 - Cerkev sv. Mihaela 
na Barju, Črna vas pri Ljubljani; 3 - Zacherlova 
hiša, Dunaj; 4 - Narodna in univerzitetna knjižnica, 
Ljubljana; 5 - Cerkev sv. Frančiška Asiškega, Ljubljana; 
6 - Tromostovje, Ljubljana

Fotografije Miran Kambič

1 - Škofijska kapela, Trst; 2 - Zadružna gospodarska banka, Ljubljana; 3 - Vurnikova delavska kolonija, Maribor;
4 - Letno kopališče, Radovljica; 5 - Sokolski dom tabor, Ljubljana; 6 - Cerkev Sv. Petra, Ljubljana

Fotografije Miran Kambič
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SKUPINA 1

Manca Zupan (FA UL), Mladen Mavrović (FA UL), Nina Brezovec (FGPA UM), Ana Nežmah (FD UP)

VURNIKOVA SOBAFABIANIJEVA SOBA PLEČNIKOVA SOBA

Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo

FABIANIJEVA, PLEČNIKOVA IN VURNIKOVA SOBA V HOTELU UNION

FABIANIJEVA SOBA
SKUPINA 1:  IME SKUPINE  Manca Zupan (FA LJ), Mladen Mavrović (FA LJ), Nina Brezovec (FGPA UM), Ana Nežmah (FD UP)
Mentorji: doc. mag. Polona Filipič u.d.i.a., doc. Robert Potokar u.d.i.a., izr. prof. dr. Jasna Hrovatin, asist. Sinan Mihelčič
Ljubljana, junij 2018
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Koncept

Zasnova tlorisa temelji na kroženju, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi omogoča prehod okoli postelje, za katero se nahajata 
pisarniški in barski del, drugi pa ustvarja prehod skozi sanitarije in kopalnico. 
Glavni element tlorisne zasnove je postelja, ki je s tem namenom locirana v sredini prostora. Na ta način je spalni prostor razdeljen 
na tri dele. V prvem se nahaja salon, z dizajnerskimi elementi, ki obiskovalcu omogočajo sproščanje in uživanje v razgledu. Drugi 
del je sama postelja, ki je center pozornosti in katera daje stilske smernice preostali sobi. Tretji del pa je pisarniški. 
V slednjem se nahaja omara, ki se razprostira preko celotne dolžine sobe. Površina omare je fiksna in je namenjena pisarniški 
podlagi oziroma podlagi za grelnik vode ali priprave katere druge pijače. Pod njo se nahajata dva elementa, ki sta pomična. Tovrstna 
mobilnost omogoča pomik pisarniškega dela k oknu. 

Stil postelje v Fabianijevi sobi je narekovala geometrija, ki smo jo zasledili med raziskovanjem njegovih del. Postelja je vstavljena 
v kubični element iz medenine, kateremu je dodano mehko vzglavje. Nočni omarici sledita principu kocke in sta mobilni, saj se 
ju lahko uporablja v salonu ali ob postelji. Medenina se pojavi tudi kot ogrodje odprtega dela omare v predsobi in pa v kopalnici. 
Tu keramične ploščice odgovarjajo stilu sobe s sivo barvo in zlatimi fugami. Hkrati pa njihov vzorec daje občutek valovanja, ki je 
značilno za Fabianijeve fasade.

Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
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FABIANIJEVA, PLEČNIKOVA IN VURNIKOVA SOBA V HOTELU UNION

PLEČNIKOVA SOBA
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Mentorji: doc. mag. Polona Filipič u.d.i.a., doc. Robert Potokar u.d.i.a., izr. prof. dr. Jasna Hrovatin, asist. Sinan Mihelčič
Ljubljana, junij 2018
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Zasnova tlorisa temelji na kroženju, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi omogoča prehod okoli postelje, za katero se nahajata 
pisarniški in barski del, drugi pa ustvarja prehod skozi sanitarije in kopalnico. 
Glavni element tlorisne zasnove je postelja, ki je s tem namenom locirana v sredini prostora. Na ta način je spalni prostor razdeljen 
na tri dele. V prvem se nahaja salon, z dizajnerskimi elementi, ki obiskovalcu omogočajo sproščanje in uživanje v razgledu. Drugi 
del je sama postelja, ki je center pozornosti in katera daje stilske smernice preostali sobi. Tretji del pa je pisarniški. 
V slednjem se nahaja omara, ki se razprostira preko celotne dolžine sobe. Površina omare je fiksna in je namenjena pisarniški 
podlagi oziroma podlagi za grelnik vode ali priprave katere druge pijače. Pod njo se nahajata dva elementa, ki sta pomična. Tovrstna 
mobilnost omogoča pomik pisarniškega dela k oknu. 

Postelja v Plečnikovi sobi združuje dve značilnosti slovenskega arhitekta - teksturo in lok. Vzglavje vključuje dva različna materiala, 
les in kamen. Kamen se skriva na steni odprtine, ki je v vzglavje vrezana v obliki loka. Ta površina nadomešča nočne omarice. 
Preko samega loka potekajo tudi svetila. V salonskem delu sobe so leseni stoli, ki s svojo barvo odgovarjajo kamnu. Prav tako 
se stilsko s posteljo povezuje tudi mizica. V kopalnici se namesto keramike pojavi kamen, v enakih odtenkih, kot drugod po sobi. 
Temu je dodana lesena odlagalna površina ob umivalniku.

Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo
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Koncept

Zasnova tlorisa temelji na kroženju, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi omogoča prehod okoli postelje, za katero se nahajata 
pisarniški in barski del, drugi pa ustvarja prehod skozi sanitarije in kopalnico. 
Glavni element tlorisne zasnove je postelja, ki je s tem namenom locirana v sredini prostora. Na ta način je spalni prostor razdeljen 
na tri dele. V prvem se nahaja salon, z dizajnerskimi elementi, ki obiskovalcu omogočajo sproščanje in uživanje v razgledu. Drugi 
del je sama postelja, ki je center pozornosti in katera daje stilske smernice preostali sobi. Tretji del pa je pisarniški. 
V slednjem se nahaja omara, ki se razprostira preko celotne dolžine sobe. Površina omare je fiksna in je namenjena pisarniški 
podlagi oziroma podlagi za grelnik vode ali priprave katere druge pijače. Pod njo se nahajata dva elementa, ki sta pomična. Tovrstna 
mobilnost omogoča pomik pisarniškega dela k oknu. 

Vurnikovo fasado smo abstrahirali v piksle, med katerimi so prevladovali rdeči odtenki. Ta korak nam je narekoval oblikovanje 
mehkega vzglavja, sestavljenega iz kvadratkov različnih odtenkov rdeče barve. Da bi postelja ostala prevladujoč element v 
prostoru, so preostali elementi v sivih tonih. V eni od linij med kvadratki na vzglavju se nahaja svetilo. V primeru Vurnikove postelje 
je površina nočne omarice zagotovljena tako, da je skrita v škatli postelje in se jo po potrebi lahko dvigne. Svetila v pisarniškem 
delu odgovarjajo logiki pikslov, saj so kvadratne oblike in omogočajo različne barve svetlobe. V kopalnici se ponovi igra z rdečimi 
odtenki na keramičnih ploščicah. 
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Zasnova tlorisa tem
elji na kroženju, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi om

ogoča prehod okoli postelje, za katero se nahajata 
pisarniški in barski del, drugi pa ustvarja prehod skozi sanitarije in kopalnico. 
G

lavni elem
ent tlorisne zasnove je postelja, ki je s tem

 nam
enom

 locirana v sredini prostora. Na ta način je spalni prostor razdeljen 
na tri dele. V prvem

 se nahaja salon, z dizajnerskim
i elem

enti, ki obiskovalcu om
ogočajo sproščanje in uživanje v razgledu. Drugi 

del je sam
a postelja, ki je center pozornosti in katera daje stilske sm

ernice preostali sobi. Tretji del pa je pisarniški. 
V slednjem

 se nahaja om
ara, ki se razprostira preko celotne dolžine sobe. Površina om

are je fiksna in je nam
enjena pisarniški 

podlagi ozirom
a podlagi za grelnik vode ali priprave katere druge pijače. Pod njo se nahajata dva elem

enta, ki sta pom
ična. Tovrstna 

m
obilnost om

ogoča pom
ik pisarniškega dela k oknu. 

Stil postelje v Fabianijevi sobi je narekovala geom
etrija, ki sm

o jo zasledili m
ed raziskovanjem

 njegovih del. Postelja je vstavljena 
v kubični elem

ent iz m
edenine, katerem

u je dodano m
ehko vzglavje. Nočni om

arici sledita principu kocke in sta m
obilni, saj se 

ju lahko uporablja v salonu ali ob postelji. M
edenina se pojavi tudi kot ogrodje odprtega dela om

are v predsobi in pa v kopalnici. 
Tu keram

ične ploščice odgovarjajo stilu sobe s sivo barvo in zlatim
i fugam

i. Hkrati pa njihov vzorec daje občutek valovanja, ki je 
značilno za Fabianijeve fasade.

Zasnova tlorisa vseh treh sob temelji na kroženju, 
ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi omogoča prehod 
okoli postelje, za katero sta pisarniški in barski 
del, drugi pa ustvarja prehod skozi sanitarije in 
kopalnico.

Glavni element tlorisne zasnove je postelja, ki je 
s tem namenom postavljena v sredino prostora. 
Tako je spalni prostor razdeljen na tri dele. V prvem 
je salon, z dizajnerskimi elementi, ki obiskovalcu 
omogočajo sproščanje in uživanje v razgledu. 
Drugi del je sama postelja, ki je v središču 
pozornosti in daje stilske smernice preostali sobi. 
Tretji del je pisarniški. V slednjem je omara, ki se 
razprostira prek celotne dolžine sobe. Površina 
omare je fiksna in je namenjena pisarniški podlagi 
oziroma podlagi za grelnik vode ali pripravo drugih 
pijač. Pod njo sta dva elementa, ki sta pomična. 
Tovrstna mobilnost omogoča pomik pisarniškega 
dela k oknu.

Vurnikovo fasado Zadružne 
gospodarske banke smo 
abstrahirali v piksle, med katerimi 
so prevladovali rdeči odtenki. 
Ta korak nam je narekoval 
oblikovanje mehkega vzglavja, 
sestavljenega iz kvadratkov 
različnih odtenkov rdeče. Da 
bi postelja ostala prevladujoči 
element v prostoru, so preostali 
elementi v sivih tonih. V eni od 
linij med kvadratki na vzglavju 
je svetilo. V primeru Vurnikove 
postelje je površina nočne 
omarice zagotovljena tako, da 
je skrita v škatli postelje in se jo 
po potrebi lahko dvigne. Svetila 
v pisarniškem delu odgovarjajo 
logiki pikslov, saj so kvadratne 
oblike in omogočajo različne 
barve svetlobe. V kopalnici se 
ponovi igra z rdečimi odtenki na 
keramičnih ploščicah.

Postelja v Plečnikovi sobi 
združuje dve značilnosti del tega 
slovenskega arhitekta – teksturo 
in lok. Vzglavje vključuje dva 
materiala, les in kamen. Kamen 
se skriva na steni odprtine, ki je 
v vzglavje vrezana v obliki loka. 
Ta površina nadomešča nočne 
omarice. Prek loka potekajo tudi 
svetila. V salonskem delu sobe 
so leseni stoli, ki s svojo barvo 
odgovarjajo kamnu. Prav tako se 
stilsko s posteljo povezuje tudi 
mizica. V kopalnici se namesto 
keramike pojavi kamen v enakih 
odtenkih kot drugod po sobi. 
Temu je dodana lesena odlagalna 
površina ob umivalniku.

Stil postelje v Fabianijevi sobi je 
narekovala geometrija, ki smo jo 
zasledili med raziskovanjem njegovih 
del. Postelja je vstavljena v kubični 
element iz medenine, temu je dodano 
mehko vzglavje. Nočni omarici sledita 
obliki kocke in sta mobilni, saj se ju 
lahko uporablja v salonu ali ob postelji. 
Medenina se pojavi tudi kot ogrodje 
odprtega dela omare v predsobi in 
v kopalnici. Tu keramične ploščice 
odgovarjajo stilu sobe s sivo barvo in 
zlatimi fugami. Hkrati pa njihov vzorec 
daje občutek valovanja, ki je značilno 
za Fabianijeve fasade.
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SKUPINA 2

Neža Brankovič (FA UL), Neža Jaki (FA UL), Teja Samsa (FD UP)

FABIANIJEVA SOBAPLEČNIKOVA SOBA

Koncept sobe temelji na transformaciji (pra)
elementov Plečnikove arhitekture. Za arhitekta 
je značilna zadržanost do secesijske živahnosti, 
monumentalnost ter vpeljevanje zgodovinskih 
elementov v arhitekturo.

Sobo odlikuje steber, povzet po stebru iz Cerkve 
gospodovega vnebohoda v Bogojini, na katerem 
temelji tlorisna zasnova sobe. Steber sobo deli 
na spalni del, dnevno bivalni del, predsobo in 
kopalnico. Umeščen v interier hotelske sobe 
ponazarja Plečnikovo monumentalnost. Za 
dodaten poudarek lokov stebra se ti ponovijo 
še kot negativ – v obliki dveh krogov. Kot 
vzglavje večji definira posteljo, manjši pa v obliki 
marmornate stenske obloge atribut sobe – 
prostostoječo kad v kopalnici. 

Sekundarno fokalno točko sobe predstavljajo 
kavna mizica ter mizici ob postelji, ki so 
interpretacija Plečnikovega stopnišča na 
Južnem vrtu Praškega gradu.

Barvna shema Plečnikove sobe v naravnih, 
zemeljskih tonih poudarja monumentalnost 
prostorskih elementov sobe.

Koncept sobe temelji na transformaciji (pra)
ele mentov Fabianijeve arhitekture, za katero 
je značilna modernizacija klasičnih historičnih 
elementov, kar smo želeli povzeti v interierju sobe.

Sobo odlikuje stena, ki je interpretacija 
fasade Hribarjeve hiše v Ljubljani. Valovita ter 
kasetirana fasada je tako prenesena v interier 
ter predstavlja osrednjo točko sobe. Širši 
izbočeni element poudari posteljo, ožji pa atribut 
sobe – prostostoječo kad v kopalnici. Poleg 
estetske funkcije ima tudi praktično funkcijo, saj 
se v izbočenih delih nahajajo vgrajena svetila, 
obposteljni kasetirani elementi pa so iz stene 
izbočeni in se transformirajo v nočne omarice. 

Sekundarna fokalna točka sobe je stropno 
svetilo, ki je nastalo kot reinterpretacija okenske 
rešetke s stopnišča palače Artaria na Dunaju.

Barvna shema v nežnih, pastelnih tonih poudarja 
Fabianijev feminiziran slog.
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SKUPINA 3

Nace Mohorč (FA UL), Eva Sevšek (FA UL), David Obrovnik (FGPA UM), Eva Sešek (FD UP)

Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo

Naša skupina je med študijem dela izbranih arhitektov ugotovila, da vsak izmed njih pri delu uporablja vzorce in teksture, ki so 
postali nezamenljiv del njihove arhitekture. Prav gotovo lahko tudi laiki prepoznajo nekatere njihove najbolj znane vzorce, zato smo 
se odločili, da se pri opremljanju sobe osredotočimo na abstrahirane arhitektu in obdobju lastne vzorce. 
Drug še bolj pomemben element je okno. Prav vsi arhitekti pri svojem delu uporabljajo okna. Izbrani arhitekti so jih uporabljali na 
različne načine, pri tem pa so se posluževali različnih tehnologij vgradnje. Pri vseh treh smo poiskali okno, ki je zanje najbolj značilno 
in ga postavili v steno med kopalnico in dnevni prostor. Tako smo v prostor, ki je ponavadi temen in utesnjen, pripeljali naravno 
svetlobo, ki močno dviga kvaliteto bivanja v prostoru.
Tlorisno je prostor razdeljen na tri dele: vhodno nišo z garderobno omaro, kopalnico z oknom ter spalni del z delovnim kotičkom. 
Soba je opremljena s kosi pohištva, ki se uporabljajo v vseh sobah in tvorijo podlago za naše intervence - garderobna omara, delovni 
pult s predalnikom, postelja in dvojni umivalnik v kopalnici. Za vsako od treh sob smo izbrali še elemente, ki dodatno pripomorejo k 
prijetnemu in arhitekturno obarvanem vzdušju v sobi - nočna omarica, fotelj, čajna mizica in delovni stol.
  

Okno pravokotne oblike med kopalnico in bivalnim delom je močno drugačno zaradi vidne jeklene traverze, ki nosi razpon nad 
odprtino. Fabiani je takšna okna uporabil na več objektih, ki jih je projektiral v opazovanem obdobju. Najbolj znani stavbi sta gotovo 
stavba Mladike v Ljubljani in palača Artaria na Dunaju. 
Okrasni vzorec je abstrakcija vzorcev, ki se pojavljajo na fasadah Hribarjeve hiše na Miklošičevi in stavbe Narodnega doma v 
Trstu. Vzorec v sobo prinese duh arhitekta in obdobja, ki ga predstavlja. Ker sta izrazit vzorec in okno dva zelo močna in vplivna 
oblikovalska elementa, so drugi kosi opreme nekoliko bolj zadržani.
Vhodna vrata so prvi stik obiskovalcev z vsako hotelsko sobo. Odločili smo se, da uporabimo vratno krilo, ki ga bo hotel izbral za 
vse sobe. Arhitektov podpis pa dodamo s kljuko, oblikovano na način, ki predstavlja arhitekta. Forma se navezuje na obliko okna, 
kot najmočnejšega elementa v sobi - hkrati pa izpostavi obliko, ki se pogosto pojavlja v arhitektovem opusu. Kvadratna oblika 
Fabianija nakazuje na red in pravilne oblike ter vzorce v njegovi arhitekturi. 

FABIANIJEVA, PLEČNIKOVA IN VURNIKOVA SOBA V HOTELU UNION

FABIANIJEVA SOBA
SKUPINA 1:  IME SKUPINE  Nace Mohorič (FA LJ), Eva Sevšek (FA LJ), David Obrovnik (FGPA UM), Eva Sešek (FD UP)
Mentorji: doc. mag. Polona Filipič u.d.i.a., doc. Robert Potokar u.d.i.a., izr. prof. dr. Jasna Hrovatin, asist. Sinan Mihelčič
Ljubljana, junij 2018
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Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo

FABIANIJEVA, PLEČNIKOVA IN VURNIKOVA SOBA V HOTELU UNION

PLEČNIKOVA SOBA
Naša skupina je med študijem dela izbranih arhitektov ugotovila, da vsak izmed njih pri delu uporablja vzorce in teksture, ki so 
postali nezamenljiv del njihove arhitekture. Prav gotovo lahko tudi laiki prepoznajo nekatere njihove najbolj znane vzorce, zato smo 
se odločili, da se pri opremljanju sobe osredotočimo na abstrahirane arhitektu in obdobju lastne vzorce. 
Drug še bolj pomemben element je okno. Prav vsi arhitekti pri svojem delu uporabljajo okna. Izbrani arhitekti so jih uporabljali na 
različne načine, pri tem pa so se posluževali različnih tehnologij vgradnje. Pri vseh treh smo poiskali okno, ki je zanje najbolj značilno 
in ga postavili v steno med kopalnico in dnevni prostor. Tako smo v prostor, ki je ponavadi temen in utesnjen, pripeljali naravno 
svetlobo, ki močno dviga kvaliteto bivanja v prostoru.
Tlorisno je prostor razdeljen na tri dele: vhodno nišo z garderobno omaro, kopalnico z oknom ter spalni del z delovnim kotičkom. 
Soba je opremljena s kosi pohištva, ki se uporabljajo v vseh sobah in tvorijo podlago za naše intervence - garderobna omara, delovni 
pult s predalnikom, postelja in dvojni umivalnik v kopalnici. Za vsako od treh sob smo izbrali še elemente, ki dodatno pripomorejo k 
prijetnemu in arhitekturno obarvanem vzdušju v sobi - nočna omarica, fotelj, čajna mizica in delovni stol.
 

Glavni element v sobi - okno - išče navdih v velikanskem oknu, ki razbija masivnost na cerkvenem zvoniku cerkve Srca Jezusovega 
v Pragi. Kakor izvirni okni osvetljujeta notranjost prostorov zvonika, tako okno v sobi osvetljuje kopalnico in tako močno dviga 
kvaliteto uporabe in bivanja v prostoru. Preprosta mreža znotraj okroglega okna predstavlja Plečnikov, za obdobje secesije, 
izrazito moderni značaj.
Vzorec v kopalnici je abstrakcija fasade na Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Kombinacija opeke in kamna, močno 
značilna za Plečnika ustvarja močan kontrast materialov, tekstur in barv. Vzorec je prenešen na keramiko v kopalnici in tapeto na 
steni v bivalnem delu.
Vhodna vrata so prvi stik obiskovalcev z vsako hotelsko sobo. Odločili smo se, da uporabimo vratno krilo, ki ga bo hotel izbral za 
vse sobe. Arhitektov podpis pa dodamo s kljuko, oblikovano na način, ki predstavlja arhitekta. Forma se navezuje na obliko okna, 
kot najmočnejšega elementa v sobi - hkrati pa izpostavi obliko, ki se pogosto pojavlja v arhitektovem opusu. Pri Plečniku smo 
uporabili okroglo kljuko - spominja na okno v sobi ter številne stebre ter cevi, ki jih je uporabljal.
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Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo

FABIANIJEVA, PLEČNIKOVA IN VURNIKOVA SOBA V HOTELU UNION

VURNIKOVA SOBA
Naša skupina je med študijem dela izbranih arhitektov ugotovila, da vsak izmed njih pri delu uporablja vzorce in teksture, ki so 
postali nezamenljiv del njihove arhitekture. Prav gotovo lahko tudi laiki prepoznajo nekatere njihove najbolj znane vzorce, zato smo 
se odločili, da se pri opremljanju sobe osredotočimo na abstrahirane arhitektu in obdobju lastne vzorce. 
Drug še bolj pomemben element je okno. Prav vsi arhitekti pri svojem delu uporabljajo okna. Izbrani arhitekti so jih uporabljali na 
različne načine, pri tem pa so se posluževali različnih tehnologij vgradnje. Pri vseh treh smo poiskali okno, ki je zanje najbolj značilno 
in ga postavili v steno med kopalnico in dnevni prostor. Tako smo v prostor, ki je ponavadi temen in utesnjen, pripeljali naravno 
svetlobo, ki močno dviga kvaliteto bivanja v prostoru.
Tlorisno je prostor razdeljen na tri dele: vhodno nišo z garderobno omaro, kopalnico z oknom ter spalni del z delovnim kotičkom. 
Soba je opremljena s kosi pohištva, ki se uporabljajo v vseh sobah in tvorijo podlago za naše intervence - garderobna omara, delovni 
pult s predalnikom, postelja in dvojni umivalnik v kopalnici. Za vsako od treh sob smo izbrali še elemente, ki dodatno pripomorejo k 
prijetnemu in arhitekturno obarvanem vzdušju v sobi - nočna omarica, fotelj, čajna mizica in delovni stol.
 

Šilasto obokano okno v Vurnikovi sobi smo našli na zgradbi Sokolskega doma v Ljubljani. Arhitekt je z oknom odgovoril na iskanje 
slovenskega nacionalnega sloga, s katerim se je takrat aktivno ukvarjal. Tako v arhitekturi objekta, kjer okno stoji, kot v sami obliki 
okna je mogoče zaznati orientalski pridih, ki ga je v Vurnikov opus najverjetneje prinesla njegova sestra - misijonarka na Tajskem. 
Okno je členjeno v preprosto mrežo, s tremi vertikalnimi in dvema horizontalnima prebojema.
Vzorec na stenah sta navdahnili fasada Zadružne gospodarske banke na Miklošičevi in vzorec iz Vurnikove cerkve v Ribnici. 
Abstrahiran in dekoloriziran vzorec se pojavi na steni kopalnice, sobe in na notranji strani vhodnih vrat.
Vhodna vrata so prvi stik obiskovalcev z vsako hotelsko sobo. Odločili smo se, da uporabimo vratno krilo, ki ga bo hotel izbral 
za vse sobe. Arhitektov podpis pa dodamo s kljuko, oblikovano na način, ki predstavlja arhitekta. Forma se navezuje na obliko 
okna, kot najmočnejšega elementa v sobi - hkrati pa izpostavi obliko, ki se pogosto pojavlja v arhitektovem opusu. Nekoliko igriva 
- zaobljena kljuka pri Vurniku tudi tu pokaže navezavo na razmišljanje in delo arhitekta.
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Šilasto obokano okno v Vurnikovi sobi smo našli na zgradbi Sokolskega 
doma v Ljubljani. Arhitekt je z oknom odgovoril na iskanje slovenskega 
nacionalnega sloga, s katerim se je takrat aktivno ukvarjal. Tako v 
arhitekturi objekta, kjer okno stoji, kot v sami obliki okna je mogoče zaznati 
orientalski pridih, ki ga je v Vurnikov opus najverjetneje prinesla njegova 
sestra – misijonarka na Tajskem. Okno je členjeno v preprosto mrežo, s 
tremi vertikalnimi in dvema horizontalnima prebojema.

Vzorec na stenah sta navdahnili fasada Zadružne gospodarske banke 
na Miklošičevi in vzorec iz Vurnikove cerkve v Ribnici. Abstrahiran in 
dekoloriziran vzorec se pojavi na steni kopalnice in sobe.

Naša skupina je med študijem dela izbranih arhitektov ugotovila, 
da vsak izmed njih pri delu uporablja vzorce in teksture, ki so 
postali nezamenljivi del njihove arhitekture. Prav gotovo lahko 
tudi laiki prepoznajo nekatere njihove najbolj znane vzorce, zato 
smo se odločili, da se pri opremljanju sobe osredotočimo na 
abstrahirane, arhitektu in obdobju lastne vzorce. 

Drugi, še bolj pomemben element je okno. Prav vsi arhitekti pri 
svojem delu uporabljajo okna. Izbrani arhitekti so jih uporabljali 
na različne načine, pri tem pa so uporabljali različne tehnologije 
vgradnje. Pri vseh treh smo poiskali okno, ki je zanje najbolj 
značilno, in ga postavili v steno med kopalnico in dnevni prostor. 
Tako smo v prostor, ki je po navadi temen in utesnjen, pripeljali 
naravno svetlobo, ki močno dviga kakovost bivanja v prostoru.

Tlorisno je prostor razdeljen na tri dele: vhodno nišo z garde robno 
omaro, kopalnico z oknom ter spalni del z delovnim kotičkom. Soba 
je opremljena s kosi pohištva, ki se uporabljajo v vseh sobah in 
tvorijo podlago za naše posege – garderobna omara, delovni pult 
s predalnikom, postelja in dvojni umivalnik v kopalnici. Za vsako 
od treh sob smo izbrali še elemente, ki dodatno pripomorejo k 
prijetnemu in arhitekturno obarvanemu vzdušju v  
sobi – nočna omarica, fotelj, čajna mizica in delovni stol.

Glavni element v sobi – okno – išče navdih v velikanskem oknu, ki razbija 
masivnost na cerkvenem zvoniku cerkve Srca Jezusovega v Pragi. Kakor 
izvirni okni osvetljujeta notranjost prostorov zvonika, tako okno v sobi 
osvetljuje kopalnico in tako močno dviga kakovost uporabe in bivanja v 
prostoru. Preprosta mreža znotraj okroglega okna predstavlja Plečnikov – 
za obdobje secesije izrazito moderni – značaj.

Stenski vzorec v kopalnici je abstrakcija fasade 
na Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. 
Kombinacija opeke in kamna, tako zelo 
značilna za Plečnika, ustvarja močan 
kontrast materialov, tekstur in barv. 
Vzorec je prenesen na keramiko 
v kopalnici in tapeto na steni 
v bivalnem delu.

Okno pravokotne oblike med kopalnico in bivalnim delom je zelo drugačno 
zaradi vidne jeklene traverze, ki nosi razpon nad odprtino. Fabiani je takšna 
okna uporabil na več objektih, ki jih je projektiral v opazovanem obdobju. 
Najbolj znani stavbi sta gotovo stavba Mladike v Ljubljani in palača Artaria 
na Dunaju. 

Okrasni vzorec je abstrakcija vzorcev, ki se pojavljajo na fasadah Hribarjeve 
hiše na Miklošičevi in stavbe Narodnega doma v Trstu. Vzorec v sobo 
prinese duh arhitekta in obdobja, ki ga predstavlja. Ker sta izraziti vzorec 
in okno dva zelo močna in vplivna oblikovalska elementa, so drugi kosi 
opreme nekoliko bolj zadržani.

VHODNA VRATA 

Vhodna vrata so prvi stik obiskovalcev z vsako hotelsko sobo. 
Odločili smo se, da uporabimo vratno krilo, ki ga bo hotel izbral za 
vse sobe. Arhitektov podpis pa dodamo s kljuko, oblikovano na 
način, ki predstavlja arhitekta. Forma se navezuje na obliko okna 
kot najmočnejšega elementa v sobi – hkrati pa izpostavi obliko, ki 
se pogosto pojavlja v arhitektovem opusu.

Pri Plečniku smo uporabili okroglo kljuko – spominja na okno v 
sobi in številne stebre ter cevi, ki jih je uporabljal. 

Kvadratna oblika Fabianija nakazuje na red, pravilne oblike in 
vzorce v njegovi arhitekturi. 

Nekoliko igriva, zaobljena kljuka pri Vurniku pa tudi tu pokaže 
navezavo na razmišljanje in delo arhitekta.

VURNIKOVA SOBAFABIANIJEVA SOBA PLEČNIKOVA SOBA
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Mateja Bavčar (FA UL), Matic Hlede (FA UL), Mike Kovač (FD UP), Loredana Štumberger (FGPA UM)

TLORIS SOBE

Fabianijeva, Plečnikova in Vurnikova soba v Hotelu Union

Avtorji: Mateja Bavčar (FA LJ), Matic Hlede (FA LJ), Mike Kovač (FD UP), Loredana Štumberger (FGPA UM) I Mentorji: doc. mag. Polona Filipič u.d.i.a., doc. Robert Potokar u.d.i.a., izr. prof. dr. Jasna Hrovatin, asist. Sinan Mihelčič I Ljubljana, junij 2018
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V predsobi se nahaja omara, v katerem je prostor za garderobo, kovčke, likalno 
desko, sef, mini bar ter kavni avtomat. Kopalnica in wc sta ločena. V kopalnici se 

nahajajo dva umivalnika, kopalna kad ter tuš s savno. V spalnici pa poleg postelje še 
prostor za počitek ter čajni in delovni kotiček.

Kot pripadnika dunajske avantgarde so Fabianija 
vodili svetovljanstvo, napredne ideje in vizionarstvo. 
Spada v obdobje secesije, a je sam secesijsko 
organsko okrasje nerad uporabljal. Kjer se je dalo, 
je rastlinske ornamente raje pretvoril v geometrične 
poenostavitve, poleg tega pa kot del umetnosti 
uporabil tudi sodobne tehnološke inovacije. 
Sporoča nam, da arhitektura preživi svoj čas in se 
zato ne more podrejati vsakokratnemu modnemu 
slogu. Poleg arhitekturnega je Ljubljani pustil tudi 
pomemben urbanistični pečat. 

Njegovo vizionarstvo, uporabo tehnologije, 
geometrizacijo vzorcev ter raster kot del urbanizma 
smo poskušali vpeljati tudi v sobo. Zasnovali 
smo mrežo iz medeninastih cevi, ki se vije skozi 
predsobo v sobo in kopalnico, vanjo pa so vstavljene 
vse potrebne funkcije.

Plečnik je bil mnenja, da je arhitektura nadgradnja 
gradbeništva, saj vsebuje tudi monumentalno in 
simbolno komponento. Ne sme se načrtovati po 
trenutnih modnih smernicah, zato se je odločil ubrati 
svojo pot, ki je slonela na zgodovinskih temeljih, 
predvsem antičnih. Ta je tudi danes lepa, brezčasna. 
Arhitektura torej mora zadostiti potrebam katerega 
koli časa. Uporabljal je klasične arhitekturne 
elemente in čiste geometrične oblike. Velik pomen 
je dajal simbolizmu – v njegovi arhitekturi je tako 
vedno pomembno gibanje, kako se stavbi približamo, 
kako vanjo vstopamo in kako se vzpenjamo po 
stopnišču. Človeka v svojih stavbah vedno postavi 
v obredno vlogo, številne stavbe posvetne narave 
pa monumentalizira oziroma sakralizira. Njegova 
izraznost temelji na posebni napetosti in kontrastu. 
V Plečnikovi sobi smo tako poudarili pomen gibanja 
in doživljanja prostora, svetlobo in monumentalnost. 
Predsoba, prehod iz javnega v intimo, je temna, soba 
pa je v svetlejših odtenkih. S stropno osvetlitvijo in 
dodatnimi stebri pa se ji doda monumentalnost in s 
tem pri gostu ustvari občutek, kakor da je vstopil v 
tempelj počitka.

Vurnikov opus lahko razdelimo v 
predfunkcionalistični ter funkcio na
listični. V svojem predfunkcionalističnem 
obdobju si je prizadeval vzpostaviti načela 
slovenskega narodnega arhitekturnega 
sloga, kar se kaže predvsem v zanimivih 
poslikavah z uporabo vzorcev in značilnih 
barv: bele, modre, rdeče in zlatorumene. 
To, kar v ornamentu najbolj impresionira, 
pa je njegova abstraktnost, geometrizacija 
in dejstvo, da je uporabljen neklasično. 
Na neki točki se od ornamentov poslovi, 
njegova arhitektura postane preprosta, 
čista, funkcionalna. Njegovo razpetost 
med ornamentiranjem in funkcionalistično 
čistostjo ter tehnološko dovršenostjo smo 
skušali prikazati tudi v sobi. Predsoba 
je z ornamenti bolj zasičena, soba pa je 
izčiščena in z ambientalno osvetlitvijo tudi 
tehnološko dovršena.

VURNIKOVA SOBAFABIANIJEVA SOBA PLEČNIKOVA SOBA
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SKUPINA 5

Urh Wiegele (FA LJ), Veronika Kozamernik (FD), Katarina Kobal (FGPA MB)

Zaradi Fabianijevega izjemno širokega in raznolikega opusa je arhitekt 
vse prej kot enostaven za interpretacijo. Obsežna raziskava njegovih del, 
predvsem pa življenja, nam je pomagala skristalizirati bistvene elemente, ki 
so ga izoblikovali skozi čas.

Izmed vseh značilnosti, ki ga opredeljujejo, ga najmočneje zastopa trojnost – 
trojnost na različnih  ravneh. Povsem opazna je tripartitnost njegovih fasad, 
trojnost v tlorisih, tretjine pri oblikovanju detajlov, prerezov ipd. Ko se zazremo 
nekoliko globlje v njegovo življenje, postane očitna še trojnost njegovega 
življenja, saj je deloval predvsem na treh lokacijah: Dunaj, Ljubljana in Kras. 
Trojnost je mogoče prepoznati tudi v merilih njegovih del, saj se je ukvarjal 
z arhitekturo, urbanizmom in izumiteljstvom (detajl). Trojnost tako postane 
glavno vodilo, ki gostu predstavi Fabianijevo življenje. Celotna soba se razdeli 
na tri dele: vhodni prostor, glavni prostor in kopalnico. Vsak gost se bo med 
svojim obiskom zagotovo zadrževal v vseh treh prostorih in bo tako v celoti 
spoznal glavne značilnosti Fabianijevega življenja.

Prvi del, vhodni prostor, je posvečen Fabianijevemu delu na Dunaju, kar 
predstavljata zlata in schoenbrunnsko rumena, ki sta najbolj značilni 
barvi Dunaja. Prav tako ta prostor predstavlja merilo arhitekture. Glavni, 

FABIANIJEVA SOBA PLEČNIKOVA SOBA

Na podlagi raziskovanja Plečnikovega obširnega opusa tako v Sloveniji 
kot tudi na Dunaju in Pragi smo izluščili, da je bistveni princip dela, ki se 
pojavlja skozi celotno obdobje njegovega ustvarjanja, kontrast. Kontrast 
med starim in novim, kontrast med materiali, kontrast časa in vrednot, 
kontrast barv itd. Slednji se pri Plečniku večkrat izrazi kot prestop iz 
temnega v svetel prostor. Simbolika, ki se skriva v ozadju, predstavlja 
hojo proti svetlobi/znanju/razsvetljenosti. Na tem principu temelji tudi 
Plečnikova soba. Obiskovalec vstopi v temno predsobo. Svetlost sobe, ki 
se definira z belimi stenami, obiskovalcu daje občutek hoje proti svetlobi. 
Če se obrnemo proti vratom, se koncept ponovi. Na vratih je nameščeno 
ogledalo in ustvarja kontrapunkt sobe. Zaradi refleksije bele sobe v ozadju 
dobi obiskovalec tudi pri izstopu iz sobe občutek približevanja svetlobi. 
Kontrast se pojavlja v vseh prostorih sobe in se odraža predvsem v vizualni 
zaznavi barv in materialov.

Glavni oblikovni poudarek, ki označuje Plečnikovo sobo, je lesen strop. 
Strop je razdeljen na kvadratne lesene plošče, ki spominjajo na tekstilna 
polja. Lesene plošče se na strop pritrjujejo z medeninastimi nosilci v obliki 
črke T. Detajli so namenoma vidni tudi s spodnje strani, kar je v kontrastu s 

največji prostor hotelske sobe je posvečen Fabianijevi Ljubljani. V skladu s 
filozofijo skupine, da se primarno ukvarjamo s stropom, se na njem nahaja 
abstrahiran zemljevid Ljubljane, s poudarjenim obrisom Fabianijevega ringa, 
ki je neizpodbitno njegov najpomembnejši projekt za Ljubljano. Z zlato 
barvo, ki se poveže z delom sobe, ki zastopa Dunaj, se nakaže navezavo 
obeh lokalitet. Glavni prostor predstavlja merilo urbanizma. Zadnji prostor, v 
katerega vstopi gost, je tudi kronološko zadnji prostor, v katerem je Fabiani 
ustvarjal. Kopalnica predstavlja Kras, ki je pomembno zaznamoval njegovo 
življenje. Kraški prostor zaznamujeta izbor materiala, kraškega kamna, kot 
tudi njegovo oblikovanje. Repen – Marmor Sežana, na primer. Kamen in 
voda nastopata kot najbolj značilna elementa krasa. Odnos med vodo in 
kamnom, v katerega ta pronica, se najbolj nazorno prikaže tudi na umivalniku, 
ki obenem kaže tudi na invencijsko žilico Fabianija. To narekuje tudi tretje 
merilo Fabianijevega opusa– izumiteljstvo. 

Zaporedje teh treh prostorov obiskovalcu predstavi splošni oris Fabianijevega 
življenja in lokalitet, ki so najbolj zaznamovale njegovo delo. Cilj sobe je, da 
obiskovalcem, ki razumejo in si želijo spoznati njegove zgodbe, to nazorno 
predstavi, pri drugih obiskovalcih pa ustvari zanimanje in jih spodbudi, da na 
lastno pest raziščejo in odkrijejo njegovo zgodbo.

sodobnimi trendi, kjer se detajli skrivajo za minimalistično »fasado«. Vidni 
detajli nakazujejo na Plečnikov princip poudarjanja manjših detajlov in 
iskanje skrite simbolike. Lesene plošče se z enakim principom pritrjevanja 
pojavijo tudi v predsobi, tako na stropu kot tudi steni. Detajl nosilca plošč 
prevzame dvojno vlogo. Stropni nosilec tako postane stenski nosilec, ki 
prevzame tudi vlogo obešalne kljuke. Detajli v sobi nakazujejo na Plečnikov 
vsestranski princip oblikovanja prostora in iskanje večne arhitekture. 

Kopalnica je tako kot predsoba temna. Obložena je s črnim marmorjem, 
ki ga je Plečnik uporabljal pri svojih najboljših delih. Kontrast v kopalnici 
se ustvari med temnimi stenami in belo sanitarno opremo. Umivalnik 
je oblikovan kot kapitel stebrov, kar znova simbolno nakazuje Plečnikov 
neklasični princip uporabe klasičnih arhitekturnih elementov.

Kompozicija lesenih plošč z medeninastimi detajli spominja na fasado Sv. 
Srca Jezusovega in tako predstavlja Plečnika v Pragi. Medeninasti detajli 
predstavljajo Plečnika na Dunaju oz. njegov secesijski duh. Plečnika v 
Ljubljani predstavlja sama izbira materialov in oblik v kopalnici, ki močno 
spominja na stopnišče Narodne in univerzitetne knjižnice. 
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Soba, oblikovana po navdihu Vurnika, predstavlja tri vidike Vurnikovega 
ustvarjanja: obdobje, ko se je Vurnik zgledoval po dunajski secesiji, 
prehodno obdobje, ko je nanj dunajska secesija še vedno vplivala, a se 
je vendarle že nagibal k vzpostavitvi narodnega sloga, ter obdobje, ko 
je ustvarjal v nacionalnem slogu. Tako obiskovalec doživi vsa obdobja 
Vurnikovega ustvarjanja. Glavna značilnost hotelske sobe je predvsem 
posebno oblikovan strop. Za oblikovanje stropa smo se v skupini odločili 
predvsem na podlagi analize secesije, saj menimo, da je danes strop tisti 
del prostora, ki se mu posveča najmanj pozornosti. 

Predsoba je ovita v rdečo barvo, ki je bila značilna predvsem za obdobje, ko 
je ustvarjal v nacionalnem slogu, za katerega so bile značilne rdeča, modra 
in bela barva v kombinaciji z rumeno. Za rdečo barvo smo se odločili, 
ker ima soba pogled neposredno na eno najbolj prepoznanih Vurnikovih 
del (Zadružna banka Slovenije), ki je tudi med turisti najbolj priljubljena. 
Tako obiskovalec že ob vstopu občuti del Vurnikovega ustvarjanja v 
tem obdobju. V predsobi je v rdeči barvi tudi garderobna omara, kamor 
obiskovalci lahko shranijo svoje stvari. 

VURNIKOVA SOBA

SKUPINA 5

Urh Wiegele (FA LJ), Veronika Kozamernik (FD), Katarina Kobal (FGPA MB)

Glavni prostor (spalni del) predstavlja predvsem vmesno obdobje 
Vurnikovega ustvarjanja (obdobje med posnemanjem dunajske secesije in 
nacionalnega sloga). Na stropu, ki je glavni element prostora, opazimo 3D 
vzorec. Ker je ena izmed glavnih značilnosti Vurnika shematizacija vzorca 
ter njegova repeticija, smo se vprašali, kako bi Vurnik vzorec oblikoval 
danes. Takrat ga je naslikal, danes pa bi morda uporabil najnovejše 
tehnologije ter se odločil za 3D tisk vzorca. Tako strop krasi 3D natisnjeni 
vzorec, ki je v beli barvi, ki je značilna predvsem za obdobje zgledovanja 
po dunajski secesiji. Tudi ostalo pohištvo je v beli barvi, sobo pa poživijo 
posamezni kosi pohištva (tekstil, zavese, stoli), ki so v Vurnikovi značilni 
rdeči barvi. Tako soba predstavlja vsa obdobja Vurnikovega ustvarjanja in 
obiskovalcu nudi nepozabno doživetje. Čez okno ima obiskovalec krasen 
razgled na Vurnikovo delo, Zadružno banko Slovenije, ob ležanju na 
postelji pa mu razgled krasi Vurnikov vzorec na stropu.

Kopalnica je prostor, ki predstavlja obdobje, ko se je Vurnik zgledoval po 
dunajski secesiji. Ovita je v belo barvo. V kopalnici najdemo enak vzorec kot 
na stropu v glavnem prostoru, le da je v kopalnici natisnjen na keramične 
bele ploščice, ki obdajajo kopalniško nišo, ki je primerno tudi osvetljena.
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