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SVET VMES
SVET VMES je bil ustanovljen leta 2010 v Ljubljani, Sloveniji, z namenom, da s svojimi posegi v prostor postavlja pod 
vprašaj obstoječe razumevanje in dojemanje vmesnih prostorov ter prostorskih ostankov v javnih in izobraževalnih 

ustanovah ter izpostavlja njihov oblikovni ter prostorski potencial.

ATRIJ GIMNAZIJE 
POLJANE
Ime projekta: Atrij

avtorjI projekta: SVET VMES, d.o.o.: Jure 
Hrovat, m.i.a., Ana Kosi, u.d.i.a., Ana Kreč, m.i.a., 

Ognen Arsov, u.d.i.a., Žiga Rošer, u.d.i.a. in krajinski 
arhitekt: Nejc Florjanc, u.d.i.k.a.

InvestItor: Gimnazija Poljane

FotograF: Matevž Paternoster

Lokacija: Strossmayerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Leto načrtovanja: 2015

Leto Izvedbe: 2017

pozIdana površIna: 602 m2

Pri prenovi obstoječega atrija Gimnazije Polja-
ne v Ljubljani, ki je danes registrirana kot objekt 
kulturne dediščine, smo izhajali iz naravnega, or-
ganskega, fragmentiranega vzorca ponavljajočih 
se elementov. Za osnovo smo vzeli mehko, zao-
bljeno obliko nepravilnega trikotnika, ki glede na 
prostor in funkcijo spreminja velikost, razmerja 
in v manjši meri tudi obliko. Fragmentirani vzo-
rec smo interpretirali kot poudarjen pozitiv (tri-
kotni elementi s točno določenim programom) 
in negativ (medprostor, ki povezuje posamezne 
elemente). Sledenje principu fragmentiranega 
vzorca ustreza vsem funkcionalnim in oblikov-
nim izhodiščem projekta (odmik od fasade, ne-
usmerjenost trga, različni programski otoki). Na 

tak način je v atriju nastala grafično zanimiva ur-
bana krajina, ki kot oblikovno sproščena ‘peta fa-
sada’ prek oken komunicira z vsemi šolskimi hod-
niki, orientiranimi na notranje šolsko dvorišče.

Nabor rastlin je bil prilagojen rastnim razme-
ram v šolskem atriju. Senčno rastišče, omejen 
prostor za rast korenin in urbana lokacija z mno-
žico uporabnikov so pogojevali izbor rastlin, ki so 
razmeroma nezahtevne. Izbrali smo listopadne 
vrste, ki s svojim spreminjanjem skozi leto v šol-
ski prostor vnašajo življenje, dinamiko in pestrost 
(zgodnje olistanje, cvetenje v času šolskega leta, 
jesenske barve). Zaradi skladnosti z drugimi  ma-
teriali na trgu smo izbor omejili na rastline z beli-
mi ali neizrazitimi cvetovi.

Z večletnim opazovanjem in postopnim 
interveniranjem SVET VMES analizi-
ra obstoječe, razpadajoče, pozablje-

ne, notranje in zunanje vmesne prostore ter 
jih transformira v prostore dogodka, udobja, 
interakcije, pogajanja, navdušenja in odmika, s 
čimer opozarja na potencial, lepoto in pomen 

vmesne, dvoumne cone v (šolski) arhitekturi, 
ki nikakor ne bi smela biti razumljena kot nekaj 
odpadnega oziroma »tretjega« temveč kot bi-
stvena identiteta javnih objektov.

Biro, ki ga vodita arhitekta Jure Hrovat in Ana 
Kreč, se je v zadnjih letih stalno spreminjal in 
bil leta 2015 prepoznan kot »venturous design 

practice« (drzna oblikovalska praksa) z močno 
socialno agendo in kot tak uvrščen v medna-
rodno raziskovalno mrežo ADAPT-r ITN -Ar-
chitecture, Design and Art Practice Training-
research. Ustvarjanje biroja je bilo že večkrat 
lokalno in mednarodno priznano, objavljeno 
ter nagrajeno.
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9 OKVIRJEV
Ime projekta: 9 okvirjev, prenova vstopne avle

avtorjI projekta: SVET VMES, d.o.o.: Jure 
Hrovat, m.i.a., Ana Kosi, u.d.i.a., Ana Kreč, m.i.a.

InvestItor: Gimnazija Poljane

FotograF: Matevž Paternoster

LokacIja: Strossmayerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

Leto Izvedbe: 2015

pozIdana površIna: 58 m2

S prenove vhodne avle Gimnazije Poljane, usta-
novljene leta 1889, smo izpostavili kvalitete ob-
stoječe historične lupine, kjer so ohranjene pr-
votne stenske in stropne štukature ter umetel-
no izdelani stebri, ki so postavljeni v strogo sime-
trično os. Ta povezuje manjši trg pred objektom, 
vstopno avlo in osrednje stopnišče, ki je glavna 
komunikacijska pot vseh uporabnikov objekta. 

V prostor nove avle smo vstavili stopničast be-
tonski podij, na katerem stoji devet jeklenih pro-
storskih okvirjev različnih dimenzij s transparen-
tnimi polnili, s čimer se ne zastira pogledov pro-

ti osrednjemu stopnišču. Elegantna črna, na pr-
vi pogled skoraj krhka geometrijska telesa v be-
lem historičnem ovoju spominjajo na abstraktno 
umetnino, ki spodbuja k prostorski manipulaciji 
ter postavitvi šolskih razstav. 

Dvignjen betonski podij poudari simetrično 
vstopno os ter vabi k posedanju med odmori, 
opazovanju razstav in naključnih mimoidočih. Z 
velikim minimalističnim svetilom v obliki kroga je 
dodatno osvetljen historični, s cvetličnimi štuka-
turami okrašen strop, ki nakaže reprezentanč-
nost vhodne avle. 
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STUDIO ZA 
FIZIOTERAPIJO 
Ime projekta: Trije kontejnerji

avtorjI projekta: SVET VMES, Jure Hrovat, 
Ana Kosi, Ana Kreč, Katja Paternoster

InvestItor: ARTROS REHA, d.o.o. 

FotograF: Matevž Paternoster 

LokacIja: Ljubljana, Slovenija 

Leto Izvedbe: 2016

površIna: 103 m2

Oblikovanje interierja za potrebe fiziotera-
pevtske dejavnosti izhaja iz treh izhodišč. Z za-
snovo je potrebno zagotavljati fleksibilnost in ra-
znolikost prostora za različne možnosti uporabe 
s pomočjo premičnih panelov, ne da bi pri tem 
trpela zasebnost strank in uslužbencev. Sekun-
darni volumni so zasnovani kompaktno in vse-
bujejo servisne funkcije fizioterapevtske dejav-
nosti (garderoba, skladišče rekvizitov, sedalne 
niše, omare za premične fizioterapevtske apa-
rature...). Z uporabo transparentnih materialov 
je potrebno zagotoviti direktno ali posredno na-
ravne osvetlitev vseh delovnih mest.

Osnovna ideja izhaja iz linijske delitve prostora 
v izmenjujočem se ritmu polno - prazno. Polno je 
sinonim za kompakten volumen, kjer so name-
ščene vse sekundarne funkcije, ki podpirajo pri-
marno dejavnost - fizioterapijo. Interier je zasno-
van tako, da se preko vhodnega parterja, kjer se 

nahaja receptorsko mesto in čakalnica, dostopa 
do vseh ordinacij neposredno. Zasnovani sta dve 
večji ambulanti, ki se lahko združita v eno skupno, 
ter ena manjša, specialistično orientirana ordina-
cija za delo z laserjem. Prostori se medsebojno 
povezujejo preko zložljive predelne stene, preko 
drsnih vrat ali s prehodih skozi osrednji volumen 
skladišč. Glede na potrebe uporabnikov, se pro-
stori med seboj združujejo v večje enote.

Vsak kompakten volumen je zasnovan tako, da 
so na enem mestu združene vse omare in odla-
galne površine za terapevtske rekvizite in apa-
rature, garderobne omarice, sedalne niše za ča-
kajočega, receptorsko mesto.... Prehodi skozi vo-
lumen se obojestransko zapirajo s krilnimi vrati, 
kar v vsakem prehodu ustvarja prehodno garde-
robno sobo z neposrednim dostopom do gar-
derobnih omaric. Niz omaric vzdolž okenskega 
parapeta je namenjen hrambi rekvizitov v zaboj-
nikih na kolesih ali v predalniku na kolesih.n
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