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Analiza stanja

Južna in jugozahodna lega pobočju na katerem leži rafutska posest daje
izhodišče za osončeno in posledično ugodno mikroklimo. Zaradi tega je privlačna
kot lokacija za bivanje (gradnjo hiš) in rastje rastlinja iz sredozemskega okolja in
drugih toplejših območij. Nagnjenost terena omogočajo višj lege poglede v
okolico (zaradi zaraščenosti terena je to trenutno mogoče le iz vrha vile) in
posameznih kotičkov v vrtu. Enako velja za poglede iz širšega prostora na na
kompleks.
Edini dostop do posesti med vstopnima objektoma iz Kostanjevške ceste je
zaradi prometne obremenjenosti zahteven. Okrog območja urejanja tečejo dokaj
frekventne komunikcije (Kostanjeviška cesta, Škrabčeva ulica) prvenstveno
namenjene motornemu prometu.

Zgodovina območja

Najstarejše kartografske upodobitve območja kažejo, da sta bili obe brežini
konec 18. stoletja poraščeni z vinogradom. V kmetijski rabi so bile tudi v začetku
19. stoletja, enako velja razumeti tudi arhivsko karto iz leta 1874, kjer pa je
mogoče videti, da je del površin v zaraščanju. Vila Palm in Laščakova vila s
prepoznavno dostopno potjo sta prvič vidni na karti iz leta 1930. Prav tako so
vidni pomožni objekti ob današnji Kostanjeviški cesti.

Analiza stanja

Južna in jugozahodna lega pobočju na katerem leži rafutska posest daje
izhodišče za osončeno in posledično ugodno mikroklimo. Zaradi tega je privlačna
kot lokacija za bivanje (gradnjo hiš) in rastje rastlinja iz sredozemskega okolja in
drugih toplejših območij. Nagnjenost terena omogočajo višj lege poglede v
okolico (zaradi zaraščenosti terena je to trenutno mogoče le iz vrha vile) in
posameznih kotičkov v vrtu. Enako velja za poglede iz širšega prostora na na
kompleks. Edini dostop do posesti med vstopnima objektoma iz Kostanjevške
ceste je zaradi prometne obremenjenosti zahteven.
Na starejših fotograﬁjah je mogoče videti, da so v neposrednji bližini zraven
kostanjeviškega samostana dokaj zgodaj zrasli tudi drugi objekti. Vendar sta
pečat prostoru in današnjo podobo dali vila Palm na zahodni strani območja
(danes ruševine) in Laščakova vila na vzhodnem pobočju.
Območje rafutskega parka je prostorsko vpeto med kostanjeviški samostan in
goriški grad in pomembno zaradi vodnega vira, ki je sooblikoval relief. Zaradi
zasebnega lastništva so tranzitne poti tekle vedno mimo območj urejanja.
Deloma je neposredno okolico dobršen del polpretekle zgodovine sooblikovala
tudi državna meja.

Dinamika urejanja
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Obsežni investicijski vložki zahtevajo premišljeno dinamiko urejanja tako nujnih
sanacijskih in rekonstrukcijskih ukrepov na stavbah Vile kot vzdrževanju in
urejanje parka. Fazno izvajanje v zaključenih celotah ki omogočajo dolgoročni,
sukcesivni razvoj in ohranitev spomenika mora biti premišljeno glede na naravne
danosti, hierarhijo vrednotenja spomenika in učinkovita uporabnost.
Park in Vili sta medsebojno nerazdružljivi substanci njivo členjenje v podenote
pa zgolj pogojno izvedljiva.
V prvo fazo uvrščamo nujnost sanacije in rekonstrukcije Vile Laščak s
pripadajočim Vstopnim objektom in gospodarskim objektom. K oživitvi
zapuščene dediščine je neobhodno nujna rekonstrukcija parka ki zaokrožuje
posest, konkretno vzhodni del parka Rafut. V drugi fazi se kažejo nujni ukrepi
obnove zahodnega parka pod opuščeno Vilo Palm. Ne zgolj iz podatkov
historiata, je zahodni del parka vsaj enakovreden vzhodnemu parku v diverziteti
in starosti pa še bogatejši. Oba parka, ki prepletata zgodovino pozabljenih imen
Slovenskega in Italijanskega rodu in sta si delila posest Rafut danes lahko
delujeta povezano. Predlog reintepretirane Vile Palm je funkcionalna in
vsebinska popestritev arboretuma, ki povzema prostorsko prezenco nekdanje
Vile Palm. Genius loci.
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Komunikacija

Zraven obstoječega historičnega vstopa skozi vstopni objekt (dostava - pogojno,
pešci) predlagamo ureditev vstopa iz severne strani s Škrabčeve ceste (urgenca,
dostava, peš) z grebena, dostop iz Gorice po via Della Capella in vstop preko
Sončne ulice (pešci), vstop iz Tomažičeve ulice (pešci). V bližini vseh vstopov,
razen vstopa iz Sončne ulice, so obstoječa in načrtovana parkirišča za avtomobile
in kolesa. Posebej bi ureditvi dodali še navezavo na območje vrtov Kostanjevice in
poti na severnem pobočju parka namenjeno izključno sprehajalcem.
Vsa potrebna infrastruktura je načrtovana v obstoječih in novih poteh.
Obstoječe poti v parku se sanirajo, načrtovane poti se oblikujejo enako, kot
obstoječe. Enako velja tudi za peš poti in stopnice ter oporne zidove. Potek novih
poti se določi v sodelovanju s službama varstva kulturne dediščine in narave na
način, da se v območja dreves kar najmanj posega.
Obstoječo ograjo bi bilo potrebno že v začetni fazi obnove sanirati/obnoviti v
tolikšni meri, da bi preprečili dostop nepovabljenim gostom (divje svinje
povzročajo evidentno škodo).
Vse ureditve so prilagojene spoštovanju osnovnega historičnega koncepta
ureditve in njenemu ohranjanju. Ohranja se razmerje sajenih in tratnih površin,
ponovno se vspostavijo historične poti in zagotovi se redno vzdrževanje.
Odstranjen bambus se v največji možni meri uporabi pri prenovi in gradnji
objektov povsod tam kjer se načrtuje les in je njegova uporaba primerna.

Promet

Na območju obdelave so predvideni trije parkirni žepi, locirani na severni, južni in
zahodni strani. Novo glavno napajanje prometa se vrši iz južne strani iz
Kostanjeviške ceste. Predvidena je dvo-faznost izgradnje. Parkirišče prve faze se
predvidi na območju novega vhodnega objekta (Visiting center), dokler le ta ni
zgrajen. Predvideva 60 parkirnih mest. Istočasno se zgradi parkirišče za avtobuse
z obračališčem.
Druga faza se gradi sočasno z novim vhodnim objektom in predvideva 39
parkirnih mest. Namenjeno je obiskovalcem celotnega parka Rafut.
Parkirišče na zahodu z dostopom iz Tomažičeve ulice je primarno namenjeno
obiskovalcem Vile Rafut. Predvideva 21 parkirnih mest. Na severu se predvidijo
dodatna parkirna mesta v primeru povečanega števila obiskovalcev parka.
Parkirišče se napaja iz Škrabčeve ulice mimo Frančiščanskega samostana
Kostanjevica. Predvideva 28 parkirnih mest.
Predvideno končno število parkirnih mest je 88.

Predlog ureditve

Predlog je oblikovan po vsebinsko-prostorskih sklopih in fazno. Območje urejanja
je namenjeno dnevnim obiskovalcem za občudovanje veličastnega rastlinja, v
objektu na lokaciji Palmove vile dnevnim dogodkom s področja ustvarjalne in
poustvarjalne umetnosti, v objektu Laščakove vile protakolarni objekt z
možnostjo večjih in manjših sestankovalnih/sejnih prostorov in možnostjo
namestitve, v objektu današnjih garaž gostinsko-prireditveni objekt, v vstopnih
paviljonih razstaviščni prostor in v objektu KS varovana stanovanja.
Z načinom urejanja in dosaditvami bi parku dali dodaten edukativen pomen
(drevesa opremljena z informacijami) in z izborom drevesnih in grmovnih vrst
značaj arboretuma. Izhodišče za določanje posegov v parkovni del bi morala biti
arboristična ocena rastlinskega fonda. Na osnovi izdelane ocene je potrebno v
sodelovanju s službama varovanja kulturne dediščine in narave določiti vsebinski
in časovni okvir posegov v »zeleni sistem«. Vsekakor pa morajo biti gradnik
celotnega koncepta urejanja rastline iz prvotne zasnove.
Območje bi veljalo programsko navezati tudi na kostanjeviški samostan,
predvsem zaradi večje in lažje dostopnosti.
V prvi fazi so vse načrtovane ureditve znotraj območij opredeljenih v veljavnih
prostorskih dokumentih, v II. fazi pa bi bilo potrebno izvesti spremembo
namenske rabe za zemljišča, kamor bi bilo umeščeno večje parkirišče (parcele št.
1669, 1670, 1671 in 1672).
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Zaznavna analiza

večina dreves robinj je manjših dimenzij in v redu - se naj ohranjajo; vmes se pojavlja
lovorikovec, tisa, lovor; talna podlaga je večinoma prekrita z zimzelenom; mestoma se
pojavlja lobodika - brez večjih posegov, nadaljevanje z občasno košnjo posameznih
območij da se ne zaraščajo

v tem območju se naj dodatno presodi odstranitev samosevnih dreves robinje, smreke
(cca. 100 robinij, prva in druga faza odrasle dobe, prevladuje višinski razred 15 do 20
m, ocenjen povprečni obseg debla je 140 cm (pozor pri odpiranju tal na tem območju invazivne rastlinske vrste!); veliko je robid, nekaj barvilnice
ohranja se naj jelke, bore, tise, siprese, lovorikovec, lovor,..

v liniji terase je priporočena prednostna odstranitev cca. 30 robinij,
(rastejo na brežini ali zgornjem robu brežine, nekaj tudi nad cesto in so nagnjene)
prva in druga faza odrasle dobe, prevladuje višinski razred 10 do 15 m, ocenjen
povprečni obseg debla je 80 cm

Obrambni jarek 1. svetovne vojne

priporočena prednostna odstranitev cca. 50 robinij (rastejo
znotraj bambusa!)
prva faza odrasle dobe, prevladuje višinski razred 10 do 15 m,
ocenjen povprečen obseg debla je 120 cm

Ostanki Vile Palm

Zaznavna analiza prikazuje sistem obstoječih vegetacijskih struktur, ki so vidne
znotraj območja parka. Arboristična študijam bo zastavila kriterije na osnovi
katerih se bodo določili ukrepi obnove in revitalizacije parka. Poleg stavb Vile in
pripadajočih objektov je v okolju mnogo opuščenih grajenih struktur vrtne
ureditve kot so robniki, mulde, podstavki za svetila, klopi in stopnice. Značajna
posebnost parka poleg drevesnih eksot so nasadi bambusa. Nasadi bambusa
bistveno ne posegajo izven izoblikovanega reliefa.
Znotraj parka je možno zaznati trase opuščenih sprehajalnih poti za katere
predlagamo rekonstrukcijo in ponovno oživitev. Izjemna kvaliteta prostora je
reliefna razgibanost in členjenost parka. Brežine v različnih orientacijah,
razgibane terase in zavite poti prostor formirajo v kompleksno strukturo z
mnogimi edinstvenimi mikro ambienti.
Posegi v zemeljski ustroj za potrebe prizidav in širitev prostorskih kapacitet,
komunalne posodobitve in gradnje je na področju Rafutskega parka lahko
povzroči neaktivne posledice zaradi izpostavljenosti erozijskega območja kot tudi
zaradi zaščite drevesne podrasti. Posegi v zemlji in relief mora zato temeljit na
ukrepih s čim manjšimi tveganji. Podzemni prizidave, komunalni razvodi skozi
park, trasiranje novih poti lahko povzroči negativne posledice in prekomerne
stroške.

Gospodarsko
poslopje

strm odsek

verjetno terasa
Laščakova vila

izravnava terena

Oblikovalski principi

Pri posegih v prostor je ključnega pomena zgodovinski kontekst ter z njim
prepoznane kvalitete in posebnosti naravno in kulturne dediščine. Park Rafut je
imel nedvomno daljšo zgodovino kot je Laščakova vila. Prav tako sta ta prostor
zaznamovali obe svetovni vojni. Rafut je imel pomembo geostrateško lego v Prvi
svetovni vojni predvsem v času bombardiranja Gorice.
Investitor Mestna občina Nova Gorica, namerava območje Rafutskega parka
vključno z Laščakovo vilo in pripadajočimi objekti obnoviti, ter ponovno oživiti. Na
podlagi do sedaj pripravljenega gradiva za posege na območje Rafutskega parka
z Laščakovo vilo namerava investitor pridobiti izhodišča za izdelavo projektne
dokumentacije, ki bo osnova za pridobivanje ﬁnančnih sredstev in izvedbo
predvidenih del.
S predlagano idejno zasnovo prenove so povzete ugotovitve in podane rešitve, ki
vključujejo prezentacijo historičnih artefaktov, prepoznane kvalitete prostora in
usmeritve za razvoj.
Idejna zasnove predstavlja niz novih programov ki jih Mestna občina Nova Gorica
lahko vključi v oživitev parka. Programi kot so lokalni turizem in prosti čas,
arboretum, drevesnica, gostinstvo, diplomatsko-kongresni turizem, nastanitev,
botanični vrt,... lahko realizira v obliki javno zasebnih partnerstev. Pri vseh
načrtovanih posegih pa veljajo primarni principi oblikovanja ki ne predstavljajo
negativnih vplivov na okolje, s čim bolj omejenimi posegi v teren in relief ter
predvsem po principu trajnostne gradnje z uporabo lokalnih materialov in
enostavnimi oblikami kasnejše odstranitve intervencijskih posegov.
Pri prostorskih intervencijah ki so paviljon ob Vili Rafut in Vili Palm predlagamo
uporabo lokalnega lesa za konstrukcijo, predelanim bambusom iz lokalnega
prostora ( sečnja po parcialni odstranitvi ) za senčila, fasade, ipd. Steklo, strešna
opeka in kamen so uveljavljeni materiali ki zaznamujejo grajen prostor.

Srebrna ekonomija

S človekom se zelo dinamično oblikujejo nove vrednote novi življenjski stili. Ne
glede ali je to emancipacija žensk, strukturne spremembe družin in družinskih
skupnosti, zahtevni življenjski slogi povezani s sodobnimi delovnimi okolji,
mobilnost in delovna ﬂeksibilnost in še mnogo drugih. Novi življenjski slogi
oblikujejo nove družbene prioritete in nova pojmovanja vrednot. Kaj so torej
nove oblike bivanja in kakšna naj bodo nova mesta? V kolikšni meri lahko
inovativne oblike bivanja in zelena mesta in arhitektura sodobnih bivalnih okolij
omehča vrzel med željo po doseganju visoke starosti in premagovanjem strahu
pred »biti star«. V času velikih demografskih sprememb je na področju bivalne
kulture prav gotovo v ospredju kvaliteta zelenih mest in zdravega bivalnega
okolja. Z vztrajno konjunkturo pričakovane življenjske starosti se prav gotovo
povečujejo tudi potrebe po zelenih površinah in parkih, domiselnosti novih
bivališč, na način da starejši čim dlje bivajo samostojno in v samoorganizirani ter
neodvisni skupnosti.

Vrtna veža
kolup - Kupola

Vhodni objekt
posestva Rafut

območje Zahodnega in Vzhodnega dela parka

priporočena izvedba ukrepov na sklenjenih sklopih rastlin
ali linijah žive meje, glede na stanje 2019 (Grmovšek, 2019)

lokacija rastline - geodetsko neopredeljena

zaznane opuščene poti, glede na stanje 2019

241 enot

lokacija rastline - okvirna določitev na terenu
763 enot

(Grmovšek, 2019)

priporočeno nadaljnje ohranjanje linije prostega prehoda ob ograji, kjer meji na
bambus - izsekavanje bambusa, glede na stanje 2019

priporočena prednostna odstranitev lesnate rastline, glede na stanje 2019 (Grmovšek, 2019)
530 enot

izvir vodotoka, glede na stanje 2019

nasadi bambusa, glede na stanje 2019 (Grmovšek, 2019)

os vodotoka, glede na geodetaski posnetek

priporočena prednostna odstranitev bambusa, glede na stanje 2019

enote nepremične kulturne dediščine - grajene strukture

lokacija linije žive meje - okvirna določitev na(Grmovšek,
terenu 2019)

mesta kvalitetnih odprtih razgledov

V sklopu strateške odločitve lokalne skupnosti prepoznavamo izreden pomen
parka Rafut kot kvaliteten ambient za generacije starejših. To pomeni poleg
organiziranega javnega prevoza iz predelov Nove Gorice do parka z javnim
prometom tudi možnost gradnje varovanjih stanovanj v okolici Rafuta. Prvi
možen potencial predstavlja že stavba Krajevne skupnosti NG zahodno od
Vstopnega objekta. Stavba meji na park in dopušča kvalitetna varovana
stanovanja. Srebrna ekonomija "silver economy" je globalni trend v skrbi za
starejše prepoznan tudi s operacijami ﬁnančnih spodbud EU. Ugodna klima, park
in zdravo okolje je prepoznan potencial za naglo naraščajočo starejšo populacijo.
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Ureditvena situacija

VSTOP v park iz grebena

navezava na širitev parka
med vrtove Kostanjevice

Vstop v park iz grebena
navezava na širitev parka pod vrtove Kostanjevice

Nov vstop iz Sončne ulice

VSTOP v park
iz Sončne ulice

Razgledna terasa

Rekonstrukcija ograje - varovano območje
Ohranitev vzdrževalne poti ob ograji
"Bambusova soba"

B
Paviljon Palmove vile

A

WC - javni sanitariji

razgledna terasa - pot v zraku
Rekonstrukcija gospodarskega poslopja
Oživitev poti do Palmove vile

Vrtni paviljon z gostinskim vrtom za Laščakovo vilo

Oživitev opuščenih terasnih sprehajalnih poti

Rekonstrukcija opuščenih terasnih sprehajalnih poti
Restavracija in rekonstrukcija Vile Laščak

Letni oder, naravni amﬁteater ( sedenje na travi )

Rekonstrukcija južnega vrta Vile Laščak

Parkirišče "P2" za obiskovalce 21 PM od skupno 100 PM

Revitalizacija pergole

C

F

"Soba ob izviru"

E

Vrtna veža kalup - Kupola

D

Obmova vrtnega stopnišča s opornimi zidovi

VSTOP v park
iz Tomažičeve
Vodni motiv

Parkirišče "P1" za obiskovalce 38PM od skupno
Novi vstopni objekt "Visiting center"
Parkirišče "P1" za avtobuse 3 PM

BUS

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt II. faza

Arboretum - vzgoja drevnin - grede
Vstopni objekt "Arboretum Rafut" II. faza

Obmova stavbe KS Nova Gorica v "Varovana stanovanja"

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt I. faza

Vstopni drevored se obnovi v skladu s historičnim načrtom ureditve. V dogovoru s službo
varovanja kulturne dediščine se določi raster saditve in izbere drevesna vrsta.
Zahodno od vhoda se prosor sčisti preraslih dreves in grmovnic (obrezovanje,
odstranitev) v dogovoru s službo varovanja kulturne dediščine. V primeru, da bi v objektu
(danes KS - ni predmet projekta) bile načrtovane in izvedene namestitvene kapacitete
npr. varovanih stanovanj, bi ta del vrta bil namenjen uporabnikom objekta, oblikovan za
njihove potrebe in intimnejši. Temu bi bilo potrebno prilagoditi opremo in izvedbo poti.
Uredijo se brežine potoka in prehodi čezenj. Poudarek je na sonaravni ureditvi brežin in
točkovni saditvi vodoljubne vegetacije. Ob potoku se na zahodni strani izvede nova pot, ki
bo omogočala pogled na izvir. V bambusovem sestoju se uredi »soba ob izviru« (lesena
ploščad položena na obstoječa tla, z možnostjo sedenja) za individualno doživljanje
vodnega motiva. Na severni strani tega dela potoka se izvede še pot, ki priključuje vstop iz
Tomažičeve s sistemom poti v parku.
Ureditev vzhodnega dela parka med potokom in vilo se ohranja v največji možni meri. V
tem delu se zgolj odstranijo propadle rastline, odstranijo samonikle in sanirajo obstoječe
poti in ostali grajeni elementi. Površina med potjo in kalupom kupole se minimalno utrdi
in popeska. Pergola z glicinijami se po potrebi sanira, enako velja za stopniščno pot.
GSPublisherVersion 0.0.100.6

V zahodnem delu parka med potokom in lokacijo vile Palm predlagamo uporabo naravne
konﬁguracije terena za letni oder, pri čemer se na južni strani pred bambus umesti zgolj
lahka mobilna konstrukcija, ki služi kot oder, drugi elementi urejanja niso predvideni.
Občinstvo izkoristi zatravljeno pobočje kot avditorij za posedanje na travi. Sprehajalna pot
na lokaciji historične uokvirja avditorij, vključno z robno zasaditvijo. Ob stiku je načrtovana
povezava (na lokaciji historične poti) s potjo v stopniščni izvedbi.
Na lokaciji Palmove vile se uredi paviljonski objekt, prostor okrog njega pa se sčisti
pregost in propadle vegetacije. Severovzhodno se uredi razgledišče, ki omogoča poglede
na park in izven, hkrati predstavlja stičišče poti vstopa iz Sončne ulice in navezave poti do
vrtov Kostanjevice. Razgledna terase je lesen podest položen na tla, z možnostjo sedenja.
Na severnem pobočju se uredi pot, ki povezuje vstop z grebena z izstopom med
Kostanjeviške vrtove in Sončno ulico. V tem delu predlagamo odstranitev samonikle
robinije in dosaditev drevesnih vrst iz parka, predvsem zimzelenih vrstv različnih
kultivarnih oblikah. S tem bi poudarili arboristični značaj parka. Za dodatno edukativno
noto bi predstavnike posamezne vrste opremili z informacijskimi tablicami. Način izvedbe
je potrebno uskladiti s službama varovanja kulturne dediščine in varstva narave.

V delu med obema vrtoma se v sestoju bambusa uredi »bambusova soba« na enak način
kot razgledne terase z na tla poleženo leseno konstrukcijo vključno z dostopno potjo.
Namenjena je občudovanju bambusa v vseh letnih časih.
V območju vzhodnega pobočja nad Laščakovo vilo, na lokaciji nekdanje obrambne linije
predlagamo reminiscenčno ureditev obrambne linije, ki je oblikovana kot dostopna pot do
razgledne ploščadi nad krošnjami dreves. Ta bo omogočala nekdanjo funkcijo
opazovalnice širšega prostora, vizualno povezavo s sosednjim ozemljem in atrakcijo,
zanimivo vsem generacijam dnevnih obiskovalcev parka. Zaradi dvignjenosti nad
obstoječi teren za 14 m, bo omogočala še posebej zanimiv pogled na park iz ptičje
perspektive. Takšna izkušnja je v organsko oblikovanih parkih za obiskovalce še posebej
dobrodošla.
Na vzhodnem pobočju se ohranja kvalitetna grmovna in drevesna vegetacije, ki se po
potrebi (zaradi potrebnih odstranitev) nadomešča in dopolnjuje. Oporni zidci se sanirajo
in vzdržujejo, posebna ureditev in saditev (trte, sadno drevje ipd.) zaradi zahtevnosti
vzdrževanja ni predvideno.
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Koncept ureditve

Sprehajalna pot speljana na povzdignjen balkon
obiskovalca dvigne nad strmo brežino 14
metrov v zraku. Nad krošnami se odpirajo
odprta veduto na Laščakovo vilo v ospredju in
in panorama na Gorico v ozadju.

Uredijo se brežine potoka in prehodi čezenj. Poudarek je na sonaravni ureditvi
brežin in točkovni saditvi vodoljubne vegetacije. Ob potoku se na zahodni strani
izvede nova pot, ki bo omogočala pogled na izvir. V bambusovem sestoju se
uredi »soba ob izviru« (lesena ploščad položena na obstoječa tla, z možnostjo
sedenja) za individualno doživljanje vodnega motiva. Na severni strani tega dela
potoka se izvede še pot, ki priključuje vstop iz Tomažičeve s sistemom poti v
parku.

Izsek znotraj bambusivega nasada tvori
"naravno sobo" med bambusi. Filtrirana svetloba
in stebeljna struktura oblikujeta posebnost
ambienta.

Ureditev vzhodnega dela parka med potokom in vilo se ohranja v največji možni
meri. V tem delu se zgolj odstranijo propadle rastline, odstranijo samonikle in
sanirajo obstoječe poti in ostali grajeni elementi. Površina med potjo in kalupom
kupole se minimalno utrdi in popeska. Pergola z glicinijami se po potrebi sanira,
enako velja za stopniščno pot.
V zahodnem delu parka med potokom in lokacijo vile Palm predlagamo uporabo
naravne konﬁguracije terena za letni oder, pri čemer se na južni strani pred
bambus umesti zgolj lahka mobilna konstrukcija, ki služi kot oder, drugi elementi
urejanja niso predvideni. Občinstvo izkoristi zatravljeno pobočje kot avditorij za
posedanje na travi. Sprehajalna pot na lokaciji historične uokvirja avditorij,
vključno z robno zasaditvijo. Ob stiku je načrtovana povezava (na lokaciji
historične poti) s potjo v stopniščni izvedbi.

Nova sprehajalna pot ob potoku med
pokončnimi stebli bambusov, speljana iz smeri
Tomažičeve ulice.

Odprta jasa na južnem delu zahodnega dela
parka s padcem ptroti jugu dopušča kulturne
prireditve.
Sedenje na travi in naravni amﬁteater dopuščata
sproščeno sobivanje s parkom.
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Vstopni drevored se obnovi v skladu s historičnim načrtom ureditve. V dogovoru
s službo varovanja kulturne dediščine se določi raster saditve in izbere drevesna
vrsta.
Zahodno od vhoda se prosor sčisti preraslih dreves in grmovnic (obrezovanje,
odstranitev) v dogovoru s službo varovanja kulturne dediščine. V primeru, da bi v
objektu (danes KS - ni predmet projekta) bile načrtovane in izvedene
namestitvene kapacitete npr. varovanih stanovanj, bi ta del vrta bil namenjen
uporabnikom objekta, oblikovan za njihove potrebe in intimnejši. Temu bi bilo
potrebno prilagoditi opremo in izvedbo poti.

Na lokaciji Palmove vile se uredi paviljonski objekt, prostor okrog njega pa se
sčisti pregost in propadle vegetacije. Severovzhodno se uredi razgledišče, ki
omogoča poglede na park in izven, hkrati predstavlja stičišče poti vstopa iz
Sončne ulice in navezave poti do vrtov Kostanjevice. Razgledna terase je lesen
podest položen na tla, z možnostjo sedenja.
Na severnem pobočju se uredi pot, ki povezuje vstop z grebena z izstopom med
Kostanjeviške vrtove in Sončno ulico. V tem delu predlagamo odstranitev
samonikle robinije in dosaditev drevesnih vrst iz parka, predvsem zimzelenih
vrstv različnih kultivarnih oblikah. S tem bi poudarili arboristični značaj parka. Za
dodatno edukativno noto bi predstavnike posamezne vrste opremili z
informacijskimi tablicami. Način izvedbe je potrebno uskladiti s službama
varovanja kulturne dediščine in varstva narave.
V delu med obema vrtoma se v sestoju bambusa uredi »bambusova soba« na
enak način kot razgledne terase z na tla poleženo leseno konstrukcijo vključno z
dostopno potjo. Namenjena je občudovanju bambusa v vseh letnih časih.

V območju vzhodnega pobočja nad Laščakovo vilo, na lokaciji nekdanje
obrambne linije predlagamo reminiscenčno ureditev obrambne linije, ki je
oblikovana kot dostopna pot do razgledne ploščadi nad krošnjami dreves. Ta bo
omogočala nekdanjo funkcijo opazovalnice širšega prostora, vizualno povezavo s
sosednjim ozemljem in atrakcijo, zanimivo vsem generacijam dnevnih
obiskovalcev parka. Zaradi dvignjenosti nad obstoječi teren za 14 m, bo
omogočala še posebej zanimiv pogled na park iz ptičje perspektive. OPIS
OBJEKTA TU ALI PRI OBJEKTIH?? Takšna izkušnja je v organsko oblikovanih
parkih za obiskovalce še posebej dobrodošla.
Na vzhodnem pobočju se ohranja kvalitetna grmovna in drevesna vegetacije, ki
se po potrebi (zaradi potrebnih odstranitev) nadomešča in dopolnjuje. Oporni
zidci se sanirajo in vzdržujejo, posebna ureditev in saditev (trte, sadno drevje
ipd.) zaradi zahtevnosti vzdrževanja ni predvideno.
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Pritličje - namestitven program

01

Laščakova vila

Projektna rešitev opredeljuje dva programa, oba umeščena tako, da so potrebni
posegi v preoblikovanje prostorov minimalni oz. predvideni le kot »čiščenje«
skozi čas izvedenih priteklin. Umestitev dvigala je zasnovana in predvidena kot
ukrep statične sanacije in zasnove novega jedra objekta, ki je v strukturo stavbe
vpet brez večjih posegov.
Obstoječ glavni vhod na južni fasadi se v celoti revitalizira in na ta način odredi
kontrola pristopa med dnevnimi obiskovalci parka in obiskovalci programa v
okviru Laščakove Vile.
Variantni rešitvi obravnavata umestitev dveh programov (protokolarnega in
gastronomsko/namestitvenega. V obeh primerih se v zaledju stavbe predvidi
paviljonski objekt, ki s svojim večnamenskim programom dopolnjuje osnovi
program predviden v historičnem objektu.
Umestitev novih vsebin je izvedena decentno in subtilno s končnim ciljem
revitalizacije objekta in zagotavljanja njegove pričevalnosti ob doslednem
upoštevanju zahtev konzervatorskega načrta.
Pri protokolarnem programu so v pritlični etaži urejeni prostori kavarne ali
slaščičarne s pripadajočimi pomožnimi prostori. Organizacija tlorisa tako
omogoča uporabo splošne javnosti kot tistim gostom, ki bi želeli večjo stopnjo
zasebnosti. Programsko razširitev pa predstavlja prizidek imenovan »vrtni
Paviljon«, ki znotraj gabarita ponuja povsem odprt in večnamensko uporaben
prostor z možnostjo organizacije velike dvorane.
Prvo in drugo nadstropje sta v celoti podrejena seminarjem, kongresom,
protokolarnim srečanjem in kulturnim dogodkom. V obstoječe sobe so tako
umeščeni prostori sejnih in konferenčnih sob, predavalnih dvoran itd.
Pri namestitvenem programu je razporeditev dnevnega bara z recepcijo
dopolnjena z manjšo jedilnico v sicer podobni funkciji kot pri protokolarnem
programu. V nadstropju sta načrtovani dve dvoposteljni sobi in en večji apartma
(dva do štiri ležišča). V drugem nadstropju umeščeni trije apartmaji. Prav tako je
izkoriščena strešna terasa, ki služi kot razgledna točka z možnostjo
večnamenske rabe.
Sanitarni blok je umeščen v severo vzhodnem vogalu tik ob povezavi med
historičnim in novo predvidenim objektom in napaja oba objekta.
Velik potencial in zanimivost je na vrhu objekta urejena razgledna terasa, ki
dopolnjuje oba programa.

Vrtni paviljon

Nov Vrtni paviljon, ki programsko dopolnjuje historični objekt tako v
protokolarnem kot namestitvenem programu je predviden kot rekonstrukcija in
razširitev servisnega objekta, današnje garaže, pri čemer se ohranijo deli
obstoječe garaže grajeni leta 1952, kasneje zgrajeni deli pa se odstranijo
(pomožni objekt). Enostavna in racionalna zasnova omogoča odprt tloris in
kvalitetno zasnovan prostor namenjen različnim programom in funkcijam.
Stavba je tako lahko bodi si velika konferenčna predavalnica, galerijski prostor ali
High- end restavracija s »show cooking« kuhinjo in prijetnim ambientom, ki ga
dopolnjujeta park in bogat historični objekt.
Obstoječ oporni zid prevzame dodatno funkcijo in se nadaljuje mimo magnolije,
do jugozahodnega vogala Laščakove vile.
Na oporni zid se nasloni lahka konstrukcija ozelenjene strehe. Pri snovanju
objekta smo posebno pozornost namenili pogledom usmerjenim v park, zato
ima južno in zahodno steno v celoti zastekljeno. Del prvotne garaže služi vhodu,
skladišču in dnevnemu baru, ki se nadaljuje v show kitchen/cuisin in jedilnico. V
nadaljevanju so še trije nivojsko ločeni deli, ki jih je mogoče spremeniti v
amﬁteter namenjen skupinam, ki so prevelike za prostore v vili, lahko pa tudi za
zunanje uporabnike. Izmik na lokaciji ohranjene magnolije služi kot dodaten vir
dnevne svetlobe za sam servisni objekt. V nadaljevanju proti jugu je urejena še
manjša zunanja terasa. Enako velja tudi za prostor ob Laščakovi vili na severni
strani ob cedri, kjer je oblikovana terasa za dnevne goste, ki bi se v parku ustavili
na kavo ali manjši prigrizek. Objekt je načrtovan na način, da je odprtega tipa in
služi tako dnevnim gostom, kot progamu v vili. Zaradi tega bi bil objekt primeren
za javno-zasebno partnerstvo tako investicijsko, kot vsebinsko. Vsi predvideni
ukrepi tako ostajajo v območju dovoljenih gradenj (območju centralnih
dejavnosti).
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VP A

Palmova vila

Na lokaciji ruševin nekdanje Palmove vile se v lahkotni konstrukciji izvede
paviljonski objekt namenjen prireditvam (kulturnim, znanstvenim, itd.).
Lahkotna konstrukcija oblikuje prostor in zaščito obstoječih ruševin, skozi katere
je oblikovana dostopna točka v objekt ter omogočeno doživljanje slednjih.
Orientacija sever-jug oblikuje kontroliran pogled v park skozi veliko fasadno
odprtino na južni fasadi. Slednja je oblikovana v večnamenski prostor, ki služi kot
razgledišče oz. se v primeru prireditve uporabi kot oder orientiran bodisi v
notranjost ali zunanjost stavbe. Zahodna in vzhodna fasada z uporabo lesa in
stekla preigravata drobne fragmente - poglede s neprekinjeno igro svetlobnih
snopov in senc.

Visiting center

V vznožju parka, tik ob glavni cesti južno od obstoječega vstopnega objekta je
predviden nov vstopni objekt imenovan »Visiting center«, ki je hkrati nova
vstopna točka v park kot tudi doživljajska izkušnja razstavišča različnih
rastlinskih vrst. V okviru kompleksa Visiting center so predvideni prostori za
prodajo vstopnic, manjša spominska trgovina, sanitarni prostori, garderobe in
večnamenska dvorana ter razstavišče, skozi katero pot popelje do obstoječega
vhodnega objekta.

Vstopni objekt

Obstoječ vstopni objekt se v celoti revitalizira na način da se povrne v prvotno
stanje z dodeljenim programom razstavišča v zahodnem in vzhodnem traktu.
Zahodni objekt bi bil namenjen razstavi o vili in družini Palm, vzhodni objekt pa
Laščaku in njegovi vili. Razstavišče bi bilo oblikovano s likom in delom Antona
Lanščaka in družine Palm.
Kot primerno rabo objekta zahodno od glavnega vhoda ocenjujemo umestitev
varovanih stanovanj in/ali podobno, saj je okolje več kot primerno za tovrstno
dejavnost. Objekt bi se obnovil v obstoječih gabaritih, z odstranitvijo sekundarno
zgrajenega povezovalnega dela.

VP B

VP A

Visiting center
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Vila Palm
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Gorica na starih zemljevidih; Innerösterreich (1784–1785) - First Military Survey
Vir: https://mapire.eu/en/map/ﬁrstsurvey-inner-austria

Gorica na starih zemljevidih; 1930 Stab Passero

Original plan for the Rafut Villa and Park. Photo: Regional Archives Nova Gorica

Vir: http://www.geog.ucsb.edu/mapsandsociety/slides/historical_maps/index.html

https://nonument.org/nonuments/rafut-park-and-villa/

Analiza stanja

Južna in jugozahodna lega pobočju na katerem leži rafutska posest daje
izhodišče za osončeno in posledično ugodno mikroklimo. Zaradi tega je privlačna
kot lokacija za bivanje (gradnjo hiš) in rastje rastlinja iz sredozemskega okolja in
drugih toplejših območij. Nagnjenost terena omogočajo višj lege poglede v
okolico (zaradi zaraščenosti terena je to trenutno mogoče le iz vrha vile) in
posameznih kotičkov v vrtu. Enako velja za poglede iz širšega prostora na na
kompleks.
Edini dostop do posesti med vstopnima objektoma iz Kostanjevške ceste je
zaradi prometne obremenjenosti zahteven. Okrog območja urejanja tečejo dokaj
frekventne komunikcije (Kostanjeviška cesta, Škrabčeva ulica) prvenstveno
namenjene motornemu prometu.

Zgodovina območja

Najstarejše kartografske upodobitve območja kažejo, da sta bili obe brežini
konec 18. stoletja poraščeni z vinogradom. V kmetijski rabi so bile tudi v začetku
19. stoletja, enako velja razumeti tudi arhivsko karto iz leta 1874, kjer pa je
mogoče videti, da je del površin v zaraščanju. Vila Palm in Laščakova vila s
prepoznavno dostopno potjo sta prvič vidni na karti iz leta 1930. Prav tako so
vidni pomožni objekti ob današnji Kostanjeviški cesti.

Analiza stanja

Južna in jugozahodna lega pobočju na katerem leži rafutska posest daje
izhodišče za osončeno in posledično ugodno mikroklimo. Zaradi tega je privlačna
kot lokacija za bivanje (gradnjo hiš) in rastje rastlinja iz sredozemskega okolja in
drugih toplejših območij. Nagnjenost terena omogočajo višj lege poglede v
okolico (zaradi zaraščenosti terena je to trenutno mogoče le iz vrha vile) in
posameznih kotičkov v vrtu. Enako velja za poglede iz širšega prostora na na
kompleks. Edini dostop do posesti med vstopnima objektoma iz Kostanjevške
ceste je zaradi prometne obremenjenosti zahteven.

IV. ETAPA

III. ETAPA

Vila Palm

Na starejših fotograﬁjah je mogoče videti, da so v neposrednji bližini zraven
kostanjeviškega samostana dokaj zgodaj zrasli tudi drugi objekti. Vendar sta
pečat prostoru in današnjo podobo dali vila Palm na zahodni strani območja
(danes ruševine) in Laščakova vila na vzhodnem pobočju.
Območje rafutskega parka je prostorsko vpeto med kostanjeviški samostan in
goriški grad in pomembno zaradi vodnega vira, ki je sooblikoval relief. Zaradi
zasebnega lastništva so tranzitne poti tekle vedno mimo območj urejanja.
Deloma je neposredno okolico dobršen del polpretekle zgodovine sooblikovala
tudi državna meja.

3. FAZA

II. ETAPA

1. FAZA

I. ETAPA

Dinamika urejanja

Vila Laščak s pavilijonom

Javna cesta
Območje Parka Rafut
Obstoječe poti znotraj parka
Rekonstruirane in nove sprehajalne poti znotraj parka

4. FAZA

Pretežno ohranjen nasad bambusa

Visiting Center

Obstoječa drevesa
Obvezna ohranitev dreves
Varovana stanovanja

1. FAZA
Vstopni objekt

Obnova parka I. ETAPA

1. FAZA

Rekonstrukcija in restavracije Vile Laščak z vrtnim paviljonom

Obnova parka II. ETAPA

2. FAZA

Palmova vila - večnameski paviljon za kulturo in izobraževanje

Obnova parka III. ETAPA

3. FAZA

Razgledna galerija in reinterpretacija obrambnega jarka

Obnova parka IV. ETAPA

4. FAZA

Novi vstopni objekt arboretuma "Visiting center"

4
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2
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1

+3,20

P ±0,00 = 122,60 m n.v.

Stanja zahodne fasade po načrtih za gradbeno dovoljenje.
Slednje se nekoliko razlikuje od izvedenega stanja glede na dostopno
arhivsko gradivo.

Izvedeno stanje zahodne fasade,
Slednje se nekoliko razlikuje od izvedenega stanja glede na dostopno
arhivsko gradivo.

povzeto po "Prenova vile Rafut - Sandi Premrl " magistrsko delo

povzeto po "Prenova vile Rafut - Sandi Premrl " magistrsko delo

prikaz stavbe po izvirnih načrtih

prikaz stavbe po dokumentirani izvedbi

Prikaz stanja zadnje fasade po sanaciji poškodb iz
obdobja 2. svetovne vojne. Stavba je bila v tem času
sanirana zasilno, ni povzemala prvinskih rešitev, ter je
kot takšen zanemarila in razvrednostila izgled stavbe.
Ob naslednjih sanacijah je potrebno stavbo vrnit v
stanje, povzeto obstoječe stanje, razbrano iz arhivskih
dokumentov.

povzeto po arhivskih načrtih za
pridobitev GD

povzeto po "Prenova vile Rafut - Sandi Premrl "
magistrsko delo

prikaz stavbe danes

prikaz minareta načrtovano - izvedeno
4

+14,62

3

+ 11 ,87

2

+7,68

1

+3,20

P ±0,00 = 122,60 m n.v.

Trenutno stanja zahodne fasade s prikazom elementov, ki jih
potrebno odstranit in nadomestit s originalnimi.

Prikaz posegov v Vilo Rafut po rušitvi s namenom vzpostavitve
pričevalnosti objekta - po načrtih arhitekta Anton Laščaka in pričevalni
arhivski dokumentaciji.

Prikaz stajna po prenovi istovetno stanju po načrtih arhitekta Anton Laščaka
oz. izvedeno stanju povzetem po dostopnih arhivskih dokumentih.

povzeto po "Prenova vile Rafut - Sandi Premrl " magistrsko delo

povzeto po "Prenova vile Rafut - Sandi Premrl " magistrsko delo

povzeto po "Prenova vile Rafut - Sandi Premrl " magistrsko delo
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realizirano stanje, posnetek obstoječega
stanja

Obsežni investicijski vložki zahtevajo premišljeno dinamiko urejanja tako nujnih
sanacijskih in rekonstrukcijskih ukrepov na stavbah Vile kot vzdrževanju in
urejanje parka. Fazno izvajanje v zaključenih celotah ki omogočajo dolgoročni,
sukcesivni razvoj in ohranitev spomenika mora biti premišljeno glede na naravne
danosti, hierarhijo vrednotenja spomenika in učinkovita uporabnost.
Park in Vili sta medsebojno nerazdružljivi substanci njivo členjenje v podenote
pa zgolj pogojno izvedljiva.
V prvo fazo uvrščamo nujnost sanacije in rekonstrukcije Vile Laščak s
pripadajočim Vstopnim objektom in gospodarskim objektom. K oživitvi
zapuščene dediščine je neobhodno nujna rekonstrukcija parka ki zaokrožuje
posest, konkretno vzhodni del parka Rafut. V drugi fazi se kažejo nujni ukrepi
obnove zahodnega parka pod opuščeno Vilo Palm. Ne zgolj iz podatkov
historiata, je zahodni del parka vsaj enakovreden vzhodnemu parku v diverziteti
in starosti pa še bogatejši. Oba parka, ki prepletata zgodovino pozabljenih imen
Slovenskega in Italijanskega rodu in sta si delila posest Rafut danes lahko
delujeta povezano. Predlog reintepretirane Vile Palm je funkcionalna in
vsebinska popestritev arboretuma, ki povzema prostorsko prezenco nekdanje
Vile Palm. Genius loci.

527225

527225

1.730

Na območju obdelave so predvideni trije parkirni žepi, locirani
na severni, južni in zahodni strani.
Novo glavno napajanje prometa se vrši iz južne strani iz
Kostanjeviške ceste. Predvidena je dvo-faznost izgradnje.
Parkirišče prve faze se predvidi na območju novega vhodnega
objekta (Visiting center), dokler le ta ni zgrajen. Predvideva 60
parkirnih mest. Istočasno se zgradi parkirišče za avtobuse z
obračališčem.
Druga faza se gradi sočasno z novim vhodnim objektom in
predvideva 39 parkirnih mest. Namenjeno je obiskovalcem
celotnega parka Rafut.
Parkirišče na zahodu z dostopom iz Tomažičeve ulice je
primarno namenjeno obiskovalcem Vile Rafut. Predvideva 21
parkirnih mest.
Na severu se predvidijo dodatna parkirna mesta v primeru
povečanega števila obiskovalcev parka. Parkirišče se napaja iz
Škrabčeve ulice mimo Frančiščanskega samostana
Kostanjevica. Predvideva 28 parkirnih mest.
Predvideno končno število parkirnih mest je 88.
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Zraven obstoječega historičnega vstopa skozi vstopni objekt (dostava pogojno, pešci) predlagamo ureditev vstopa iz severne strani s Škrabčeve
ceste (urgenca, dostava, peš) z grebena, dostop iz Gorice po via Della Capella
in vstop preko Sončne ulice (pešci), vstop iz Tomažičeve ulice (pešci). V bližini
vseh vstopov, razen vstopa iz Sončne ulice, so obstoječa in načrtovana
parkirišča za avtomobile in kolesa. Posebej bi ureditvi dodali še navezavo na
območje vrtov Kostanjevice in poti na severnem pobočju parka namenjeno
izključno sprehajalcem.
Vsa potrebna infrastruktura je načrtovana v obstoječih in novih poteh.
Obstoječe poti v parku se sanirajo, načrtovane poti se oblikujejo enako, kot
obstoječe. Enako velja tudi za peš poti in stopnice ter oporne zidove. Potek
novih poti se določi v sodelovanju s službama varstva kulturne dediščine in
narave na način, da se v območja dreves kar najmanj posega.
Obstoječo ograjo bi bilo potrebno že v začetni fazi obnove sanirati/obnoviti v
tolikšni meri, da bi preprečili dostop nepovabljenim gostom (divje svinje
povzročajo evidentno škodo).
Vse ureditve so prilagojene spoštovanju osnovnega historičnega koncepta
ureditve in njenemu ohranjanju. Ohranja se razmerje sajenih in tratnih
površin, ponovno se vspostavijo historične poti in zagotovi se redno
vzdrževanje.
Odstranjen bambus se v največji možni meri uporabi pri prenovi in gradnji
objektov povsod tam kjer se načrtuje les in je njegova uporaba primerna.
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VSTOP v park iz grebena

VSTOP v park
iz Sončne ulice

Vila Palm
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Vila Laščak

10 PM

VSTOP v park
iz Tomažičeve
Vstopni objekt

Visiting Center

Javna cesta
Območje Parka Rafut
Obstoječe poti znotraj parka

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt
FAZA I.

Rekonstruirane in nove sprehajalne poti znotraj parka

P1

39 PM
3 PM

VSTOP v park
skozi Visiting Center
FAZA II.

30 PM

Markirana kolesarska pot
Peš pot do Rafuta
Kontroliran vstop v park
Območje in število novih javnih parkirišč
Območje in število novih parkirišč za kolesa
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Zahodno parkirišče ob Tomažičevi ulici. 21 parkirnih mest.

Severno parkirišče ob Frančiščanskem samostanu Kostanjevica. 28 parkirnih mest.

Južno parkirišče ob Kostanjeviški cesti. 1. faza. 60 parkirnih mest.
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Območje obdelave: zahodni in vzhodni del parka Rafut 62.952,53 m2
Območje parcel v lasti MO Nova Gorica

vir: PISO oktober 2019

Območje parcel v lasti Republike Slovenije vir: PISO oktober 2019
Območje parcel v lasti KS Nova Gorica vir: PISO oktober 2019
Odkup dela zemljišča - stavbna pravica - služnost 1671 in 1672 1.381,72 m2
Območje zazidljivih stavbnih zemljišč po OPN
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Predlog je oblikovan po vsebinsko-prostorskih sklopih in fazno. Območje urejanja
je namenjeno dnevnim obiskovalcem za občudovanje veličastnega rastlinja, v
objektu na lokaciji Palmove vile dnevnim dogodkom s področja ustvarjalne in
poustvarjalne umetnosti, v objektu Laščakove vile protakolarni objekt z
možnostjo večjih in manjših sestankovalnih/sejnih prostorov in možnostjo
namestitve, v objektu današnjih garaž gostinsko-prireditveni objekt, v vstopnih
paviljonih razstaviščni prostor in v objektu KS varovana stanovanja.
Z načinom urejanja in dosaditvami bi parku dali dodaten edukativen pomen
(drevesa opremljena z informacijami) in z izborom drevesnih in grmovnih vrst
značaj arboretuma. Izhodišče za določanje posegov v parkovni del bi morala biti
arboristična ocena rastlinskega fonda. Na osnovi izdelane ocene je potrebno v
sodelovanju s službama varovanja kulturne dediščine in narave določiti vsebinski
in časovni okvir posegov v »zeleni sistem«. Vsekakor pa morajo biti gradnik
celotnega koncepta urejanja rastline iz prvotne zasnove.
Območje bi veljalo programsko navezati tudi na kostanjeviški samostan,
predvsem zaradi večje in lažje dostopnosti.
V prvi fazi so vse načrtovane ureditve znotraj območij opredeljenih v veljavnih
prostorskih dokumentih, v II. fazi pa bi bilo potrebno izvesti spremembo
namenske rabe za zemljišča, kamor bi bilo umeščeno večje parkirišče (parcele št.
1669, 1670, 1671 in 1672).
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večina dreves robinj je manjših dimenzij in v redu - se naj ohranjajo; vmes se pojavlja
lovorikovec, tisa, lovor; talna podlaga je večinoma prekrita z zimzelenom; mestoma se
pojavlja lobodika - brez večjih posegov, nadaljevanje z občasno košnjo posameznih
območij da se ne zaraščajo

v tem območju se naj dodatno presodi odstranitev samosevnih dreves robinje, smreke
(cca. 100 robinij, prva in druga faza odrasle dobe, prevladuje višinski razred 15 do 20
m, ocenjen povprečni obseg debla je 140 cm (pozor pri odpiranju tal na tem območju invazivne rastlinske vrste!); veliko je robid, nekaj barvilnice
ohranja se naj jelke, bore, tise, siprese, lovorikovec, lovor,..

v liniji terase je priporočena prednostna odstranitev cca. 30 robinij,
(rastejo na brežini ali zgornjem robu brežine, nekaj tudi nad cesto in so nagnjene)
prva in druga faza odrasle dobe, prevladuje višinski razred 10 do 15 m, ocenjen
povprečni obseg debla je 80 cm

Obrambni jarek 1. svetovne vojne

priporočena prednostna odstranitev cca. 50 robinij (rastejo
znotraj bambusa!)
prva faza odrasle dobe, prevladuje višinski razred 10 do 15 m,
ocenjen povprečen obseg debla je 120 cm

Ostanki Vile Palm

Gospodarsko
poslopje

strm odsek

verjetno terasa
Laščakova vila

izravnava terena

Zaznavna analiza

Zaznavna analiza prikazuje sistem obstoječih vegetacijskih struktur, ki so vidne
znotraj območja parka. Arboristična študijam bo zastavila kriterije na osnovi
katerih se bodo določili ukrepi obnove in revitalizacije parka. Poleg stavb Vile in
pripadajočih objektov je v okolju mnogo opuščenih grajenih struktur vrtne
ureditve kot so robniki, mulde, podstavki za svetila, klopi in stopnice. Značajna
posebnost parka poleg drevesnih eksot so nasadi bambusa. Nasadi bambusa
bistveno ne posegajo izven izoblikovanega reliefa.
Znotraj parka je možno zaznati trase opuščenih sprehajalnih poti za katere
predlagamo rekonstrukcijo in ponovno oživitev. Izjemna kvaliteta prostora je
reliefna razgibanost in členjenost parka. Brežine v različnih orientacijah,
razgibane terase in zavite poti prostor formirajo v kompleksno strukturo z
mnogimi edinstvenimi mikro ambienti.
Posegi v zemeljski ustroj za potrebe prizidav in širitev prostorskih kapacitet,
komunalne posodobitve in gradnje je na področju Rafutskega parka lahko
povzroči neaktivne posledice zaradi izpostavljenosti erozijskega območja kot tudi
zaradi zaščite drevesne podrasti. Posegi v zemlji in relief mora zato temeljit na
ukrepih s čim manjšimi tveganji. Podzemni prizidave, komunalni razvodi skozi
park, trasiranje novih poti lahko povzroči negativne posledice in prekomerne
stroške.

Oblikovalski principi

Pri posegih v prostor je ključnega pomena zgodovinski kontekst ter z njim
prepoznane kvalitete in posebnosti naravno in kulturne dediščine. Park Rafut je
imel nedvomno daljšo zgodovino kot je Laščakova vila. Prav tako sta ta prostor
zaznamovali obe svetovni vojni. Rafut je imel pomembo geostrateško lego v Prvi
svetovni vojni predvsem v času bombardiranja Gorice.
Investitor Mestna občina Nova Gorica, namerava območje Rafutskega parka
vključno z Laščakovo vilo in pripadajočimi objekti obnoviti, ter ponovno oživiti. Na
podlagi do sedaj pripravljenega gradiva za posege na območje Rafutskega parka
z Laščakovo vilo namerava investitor pridobiti izhodišča za izdelavo projektne
dokumentacije, ki bo osnova za pridobivanje ﬁnančnih sredstev in izvedbo
predvidenih del.
S predlagano idejno zasnovo prenove so povzete ugotovitve in podane rešitve, ki
vključujejo prezentacijo historičnih artefaktov, prepoznane kvalitete prostora in
usmeritve za razvoj.
Idejna zasnove predstavlja niz novih programov ki jih Mestna občina Nova Gorica
lahko vključi v oživitev parka. Programi kot so lokalni turizem in prosti čas,
arboretum, drevesnica, gostinstvo, diplomatsko-kongresni turizem, nastanitev,
botanični vrt,... lahko realizira v obliki javno zasebnih partnerstev. Pri vseh
načrtovanih posegih pa veljajo primarni principi oblikovanja ki ne predstavljajo
negativnih vplivov na okolje, s čim bolj omejenimi posegi v teren in relief ter
predvsem po principu trajnostne gradnje z uporabo lokalnih materialov in
enostavnimi oblikami kasnejše odstranitve intervencijskih posegov.
Pri prostorskih intervencijah ki so paviljon ob Vili Rafut in Vili Palm predlagamo
uporabo lokalnega lesa za konstrukcijo, predelanim bambusom iz lokalnega
prostora ( sečnja po parcialni odstranitvi ) za senčila, fasade, ipd. Steklo, strešna
opeka in kamen so uveljavljeni materiali ki zaznamujejo grajen prostor.

Srebrna ekonomija

SS človekom se zelo dinamično oblikujejo nove vrednote novi življenjski stili. Ne
glede ali je to emancipacija žensk, strukturne spremembe družin in družinskih
skupnosti, zahtevni življenjski slogi povezani s sodobnimi delovnimi okolji,
mobilnost in delovna ﬂeksibilnost in še mnogo drugih. Novi življenjski slogi
oblikujejo nove družbene prioritete in nova pojmovanja vrednot. Kaj so torej
nove oblike bivanja in kakšna naj bodo nova mesta? V kolikšni meri lahko
inovativne oblike bivanja in zelena mesta in arhitektura sodobnih bivalnih okolij
omehča vrzel med željo po doseganju visoke starosti in premagovanjem strahu
pred »biti star«. V času velikih demografskih sprememb je na področju bivalne
kulture prav gotovo v ospredju kvaliteta zelenih mest in zdravega bivalnega
okolja. Z vztrajno konjunkturo pričakovane življenjske starosti se prav gotovo
povečujejo tudi potrebe po zelenih površinah in parkih, domiselnosti novih
bivališč, na način da starejši čim dlje bivajo samostojno in v samoorganizirani ter
neodvisni skupnosti.

Vrtna veža
kolup - Kupola

Vhodni objekt
posestva Rafut

območje Zahodnega in Vzhodnega dela parka

priporočena izvedba ukrepov na sklenjenih sklopih rastlin
ali linijah žive meje, glede na stanje 2019 (Grmovšek, 2019)

lokacija rastline - geodetsko neopredeljena

zaznane opuščene poti, glede na stanje 2019

241 enot

lokacija rastline - okvirna določitev na terenu
763 enot

priporočeno nadaljnje ohranjanje linije prostega prehoda ob ograji, kjer meji na
bambus - izsekavanje bambusa, glede na stanje 2019

(Grmovšek, 2019)

priporočena prednostna odstranitev lesnate rastline, glede na stanje 2019 (Grmovšek, 2019)
530 enot

izvir vodotoka, glede na stanje 2019

nasadi bambusa, glede na stanje 2019 (Grmovšek, 2019)

os vodotoka, glede na geodetaski posnetek

priporočena prednostna odstranitev bambusa, glede na stanje 2019

enote nepremične kulturne dediščine - grajene strukture

lokacija linije žive meje - okvirna določitev na(Grmovšek,
terenu 2019)

mesta kvalitetnih odprtih razgledov

Vila Palm
Vila Laščak

Porušena Laščakova Vila
Obrambni jarek

V sklopu strateške odločitve lokalne skupnosti prepoznavamo izreden pomen
parka Rafut kot kvaliteten ambient za generacije starejših. To pomeni poleg
organiziranega javnega prevoza iz predelov Nove Gorice do parka z javnim
prometom tudi možnost gradnje varovanjih stanovanj v okolici Rafuta. Prvi
možen potencial predstavlja že stavba Krajevne skupnosti NG zahodno od
Vstopnega objekta. Stavba meji na park in dopušča kvalitetna varovana
stanovanja. Srebrna ekonomija "silver economy" je globalni trend v skrbi za
starejše prepoznan tudi s operacijami ﬁnančnih spodbud EU. Ugodna klima, park
in zdravo okolje je prepoznan potencial za naglo naraščajočo starejšo populacijo.
GORIZIA - Monte S. Gabriele e Castagnevizza - IZREZ https://www.ebay.de/itm/GORIZIA-Monte-S-Gabriele-e-Castagnevizza
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GORIZIA GORZ - Borgo Rafut WWI - IZREZ Vir: https://www.ebay.de/itm/GORIZIA-GORZ-Borgo-Rafut
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Odprta jasa na južnem delu zahodnega dela parka s padcem ptroti jugu dopušča kulturne prireditve.
Sedenje na travi in naravni amﬁteater dopuščata sproščeno sobivanje s parkom.

Izsek znotraj bambusivega nasada tvori "naravno sobo" med bambusi. Filtrirana svetloba in stebeljna
struktura oblikujeta posebnost ambienta.

Vstopni drevored se obnovi v skladu s historičnim načrtom ureditve. V dogovoru
s službo varovanja kulturne dediščine se določi raster saditve in izbere drevesna
vrsta.
Zahodno od vhoda se prosor sčisti preraslih dreves in grmovnic (obrezovanje,
odstranitev) v dogovoru s službo varovanja kulturne dediščine. V primeru, da bi v
objektu (danes KS - ni predmet projekta) bile načrtovane in izvedene
namestitvene kapacitete npr. varovanih stanovanj, bi ta del vrta bil namenjen
uporabnikom objekta, oblikovan za njihove potrebe in intimnejši. Temu bi bilo
potrebno prilagoditi opremo in izvedbo poti.

A

Sprehajalna pot speljana na povzdignjen balkon obiskovalca dvigne nad strmo brežino 14 metrov v
zraku. Nad krošnami se odpirajo odprta veduto na Laščakovo vilo v ospredju in in panorama na Gorico
v ozadju.

VSTOP v park iz grebena

navezava na širitev parka
med vrtove Kostanjevice

Vstop v park iz grebena
navezava na širitev parka pod vrtove Kostanjevice

Uredijo se brežine potoka in prehodi čezenj. Poudarek je na sonaravni ureditvi
brežin in točkovni saditvi vodoljubne vegetacije. Ob potoku se na zahodni strani
izvede nova pot, ki bo omogočala pogled na izvir. V bambusovem sestoju se
uredi »soba ob izviru« (lesena ploščad položena na obstoječa tla, z možnostjo
sedenja) za individualno doživljanje vodnega motiva. Na severni strani tega dela
potoka se izvede še pot, ki priključuje vstop iz Tomažičeve s sistemom poti v
parku.

VSTOP v park
iz Sončne ulice

Nov vstop iz Sončne ulice

Razgledna terasa

Rekonstrukcija ograje - varovano območje
Ohranitev vzdrževalne poti ob ograji
"Bambusova soba"

B
Paviljon Palmove vile

A

WC - javni sanitariji

razgledna terasa - pot v zraku
Rekonstrukcija gospodarskega poslopja
Oživitev poti do Palmove vile

Vrtni paviljon z gostinskim vrtom za Laščakovo vilo

Oživitev opuščenih terasnih sprehajalnih poti
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Restavracija in rekonstrukcija Vile Laščak
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VSTOP v park
iz Tomažičeve
Vodni motiv

Parkirišče "P1" za obiskovalce 38PM od skupno
Novi vstopni objekt "Visiting center"
Parkirišče "P1" za avtobuse 3 PM

BUS

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt II. faza

Arboretum - vzgoja drevnin - grede
Vstopni objekt "Arboretum Rafut" II. faza

Obmova stavbe KS Nova Gorica v "Varovana stanovanja"

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt I. faza
Na lokaciji Palmove vile se uredi paviljonski objekt, prostor okrog njega pa se
sčisti pregost in propadle vegetacije. Severovzhodno se uredi razgledišče, ki
omogoča poglede na park in izven, hkrati predstavlja stičišče poti vstopa iz
Sončne ulice in navezave poti do vrtov Kostanjevice. Razgledna terase je lesen
podest položen na tla, z možnostjo sedenja.
Na severnem pobočju se uredi pot, ki povezuje vstop z grebena z izstopom med
Kostanjeviške vrtove in Sončno ulico. V tem delu predlagamo odstranitev
samonikle robinije in dosaditev drevesnih vrst iz parka, predvsem zimzelenih
vrstv različnih kultivarnih oblikah. S tem bi poudarili arboristični značaj parka. Za
dodatno edukativno noto bi predstavnike posamezne vrste opremili z
informacijskimi tablicami. Način izvedbe je potrebno uskladiti s službama
varovanja kulturne dediščine in varstva narave.
V delu med obema vrtoma se v sestoju bambusa uredi »bambusova soba« na
enak način kot razgledne terase z na tla poleženo leseno konstrukcijo vključno z
dostopno potjo. Namenjena je občudovanju bambusa v vseh letnih časih.

Ureditev vzhodnega dela parka med potokom in vilo se ohranja v največji možni
meri. V tem delu se zgolj odstranijo propadle rastline, odstranijo samonikle in
sanirajo obstoječe poti in ostali grajeni elementi. Površina med potjo in kalupom
kupole se minimalno utrdi in popeska. Pergola z glicinijami se po potrebi sanira,
enako velja za stopniščno pot.
V zahodnem delu parka med potokom in lokacijo vile Palm predlagamo uporabo
naravne konﬁguracije terena za letni oder, pri čemer se na južni strani pred
bambus umesti zgolj lahka mobilna konstrukcija, ki služi kot oder, drugi elementi
urejanja niso predvideni. Občinstvo izkoristi zatravljeno pobočje kot avditorij za
posedanje na travi. Sprehajalna pot na lokaciji historične uokvirja avditorij,
vključno z robno zasaditvijo. Ob stiku je načrtovana povezava (na lokaciji
historične poti) s potjo v stopniščni izvedbi.

D

Nova sprehajalna pot ob potoku med pokončnimi stebli bambusov, speljana iz smeri Tomažičeve ulice.
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E

Kulisa - element vrtne arhitekture iz obstoječega kalupa minaretne kupole.

V območju vzhodnega pobočja nad Laščakovo vilo, na lokaciji nekdanje
obrambne linije predlagamo reminiscenčno ureditev obrambne linije, ki je
oblikovana kot dostopna pot do razgledne ploščadi nad krošnjami dreves. Ta bo
omogočala nekdanjo funkcijo opazovalnice širšega prostora, vizualno povezavo s
sosednjim ozemljem in atrakcijo, zanimivo vsem generacijam dnevnih
obiskovalcev parka. Zaradi dvignjenosti nad obstoječi teren za 14 m, bo
omogočala še posebej zanimiv pogled na park iz ptičje perspektive. OPIS
OBJEKTA TU ALI PRI OBJEKTIH?? Takšna izkušnja je v organsko oblikovanih
parkih za obiskovalce še posebej dobrodošla.
Na vzhodnem pobočju se ohranja kvalitetna grmovna in drevesna vegetacije, ki
se po potrebi (zaradi potrebnih odstranitev) nadomešča in dopolnjuje. Oporni
zidci se sanirajo in vzdržujejo, posebna ureditev in saditev (trte, sadno drevje
ipd.) zaradi zahtevnosti vzdrževanja ni predvideno.

F

"Soba ob izviru" je izsek mad bambusi neposredno ob šumečem izviru potoka.
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Odprta jasa na južnem delu zahodnega dela parka s padcem ptroti jugu dopušča kulturne prireditve.
Sedenje na travi in naravni amﬁteater dopuščata sproščeno sobivanje s parkom.

Izsek znotraj bambusivega nasada tvori "naravno sobo" med bambusi. Filtrirana svetloba in stebeljna
struktura oblikujeta posebnost ambienta.

Vstopni drevored se obnovi v skladu s historičnim načrtom ureditve. V dogovoru
s službo varovanja kulturne dediščine se določi raster saditve in izbere drevesna
vrsta.
Zahodno od vhoda se prosor sčisti preraslih dreves in grmovnic (obrezovanje,
odstranitev) v dogovoru s službo varovanja kulturne dediščine. V primeru, da bi v
objektu (danes KS - ni predmet projekta) bile načrtovane in izvedene
namestitvene kapacitete npr. varovanih stanovanj, bi ta del vrta bil namenjen
uporabnikom objekta, oblikovan za njihove potrebe in intimnejši. Temu bi bilo
potrebno prilagoditi opremo in izvedbo poti.

A

Sprehajalna pot speljana na povzdignjen balkon obiskovalca dvigne nad strmo brežino 14 metrov v
zraku. Nad krošnami se odpirajo odprta veduto na Laščakovo vilo v ospredju in in panorama na Gorico
v ozadju.
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uredi »soba ob izviru« (lesena ploščad položena na obstoječa tla, z možnostjo
sedenja) za individualno doživljanje vodnega motiva. Na severni strani tega dela
potoka se izvede še pot, ki priključuje vstop iz Tomažičeve s sistemom poti v
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Rekonstrukcija opuščenih terasnih sprehajalnih poti
Restavracija in rekonstrukcija Vile Laščak

Letni oder, naravni amﬁteater ( sedenje na travi )

Rekonstrukcija južnega vrta Vile Laščak

Parkirišče "P2" za obiskovalce 21 PM od skupno 100 PM

Revitalizacija pergole

C

F

"Soba ob izviru"

E

Vrtna veža kalup - Kupola

D

Obmova vrtnega stopnišča s opornimi zidovi

VSTOP v park
iz Tomažičeve
Vodni motiv

Parkirišče "P1" za obiskovalce 38PM od skupno
Novi vstopni objekt "Visiting center"
Parkirišče "P1" za avtobuse 3 PM

BUS

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt II. faza

Arboretum - vzgoja drevnin - grede
Vstopni objekt "Arboretum Rafut" II. faza

Obmova stavbe KS Nova Gorica v "Varovana stanovanja"

VSTOP v park
skozi Vstopni objekt I. faza
Na lokaciji Palmove vile se uredi paviljonski objekt, prostor okrog njega pa se
sčisti pregost in propadle vegetacije. Severovzhodno se uredi razgledišče, ki
omogoča poglede na park in izven, hkrati predstavlja stičišče poti vstopa iz
Sončne ulice in navezave poti do vrtov Kostanjevice. Razgledna terase je lesen
podest položen na tla, z možnostjo sedenja.
Na severnem pobočju se uredi pot, ki povezuje vstop z grebena z izstopom med
Kostanjeviške vrtove in Sončno ulico. V tem delu predlagamo odstranitev
samonikle robinije in dosaditev drevesnih vrst iz parka, predvsem zimzelenih
vrstv različnih kultivarnih oblikah. S tem bi poudarili arboristični značaj parka. Za
dodatno edukativno noto bi predstavnike posamezne vrste opremili z
informacijskimi tablicami. Način izvedbe je potrebno uskladiti s službama
varovanja kulturne dediščine in varstva narave.
V delu med obema vrtoma se v sestoju bambusa uredi »bambusova soba« na
enak način kot razgledne terase z na tla poleženo leseno konstrukcijo vključno z
dostopno potjo. Namenjena je občudovanju bambusa v vseh letnih časih.

Ureditev vzhodnega dela parka med potokom in vilo se ohranja v največji možni
meri. V tem delu se zgolj odstranijo propadle rastline, odstranijo samonikle in
sanirajo obstoječe poti in ostali grajeni elementi. Površina med potjo in kalupom
kupole se minimalno utrdi in popeska. Pergola z glicinijami se po potrebi sanira,
enako velja za stopniščno pot.
V zahodnem delu parka med potokom in lokacijo vile Palm predlagamo uporabo
naravne konﬁguracije terena za letni oder, pri čemer se na južni strani pred
bambus umesti zgolj lahka mobilna konstrukcija, ki služi kot oder, drugi elementi
urejanja niso predvideni. Občinstvo izkoristi zatravljeno pobočje kot avditorij za
posedanje na travi. Sprehajalna pot na lokaciji historične uokvirja avditorij,
vključno z robno zasaditvijo. Ob stiku je načrtovana povezava (na lokaciji
historične poti) s potjo v stopniščni izvedbi.

D

Nova sprehajalna pot ob potoku med pokončnimi stebli bambusov, speljana iz smeri Tomažičeve ulice.
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E

Kulisa - element vrtne arhitekture iz obstoječega kalupa minaretne kupole.

V območju vzhodnega pobočja nad Laščakovo vilo, na lokaciji nekdanje
obrambne linije predlagamo reminiscenčno ureditev obrambne linije, ki je
oblikovana kot dostopna pot do razgledne ploščadi nad krošnjami dreves. Ta bo
omogočala nekdanjo funkcijo opazovalnice širšega prostora, vizualno povezavo s
sosednjim ozemljem in atrakcijo, zanimivo vsem generacijam dnevnih
obiskovalcev parka. Zaradi dvignjenosti nad obstoječi teren za 14 m, bo
omogočala še posebej zanimiv pogled na park iz ptičje perspektive. OPIS
OBJEKTA TU ALI PRI OBJEKTIH?? Takšna izkušnja je v organsko oblikovanih
parkih za obiskovalce še posebej dobrodošla.
Na vzhodnem pobočju se ohranja kvalitetna grmovna in drevesna vegetacije, ki
se po potrebi (zaradi potrebnih odstranitev) nadomešča in dopolnjuje. Oporni
zidci se sanirajo in vzdržujejo, posebna ureditev in saditev (trte, sadno drevje
ipd.) zaradi zahtevnosti vzdrževanja ni predvideno.

F

"Soba ob izviru" je izsek mad bambusi neposredno ob šumečem izviru potoka.

