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Dr. Darko Likar, univ. dipl. inţ. arh. 

 

Osnutek scenarija za vsebino 

POMNIKA  BRANITELJEM  SLOVENSKE  ZEMLJE  NA  CERJU 

 

Uvodna arhitekturna pojasnila za dobro sodelovanje vseh sodelujoče pri uresničevanju 

(dokončevanju) vsebine pomnika. 

 

Pomnik je v zaključni realizaciji načrtovan kot preseţek. Dosedanji delavni vloţki so dobro 

izhodišče za doseganje načrtovanih ciljev. V nadaljevanju je potrebno vzdrţevati in vlagati 

najboljše rešitve s katerimi bo pomnik postal trajna atrakcija, ki bo privabljala tako domače 

kot tujo občinstvo. Vsak sodelujoči pri zaključevanju mora slediti načrtovanim ciljem in v 

pomnik vloţiti najboljše ustvarjalne rešitve, ki jih v Sloveniji premoremo in ne delati to kar je 

trenutno pri nas običajno, vgrajevati svoje vsakodnevne rešitve (konvencija) ali celo reševati 

svoje trenutne ekzistencialne probleme za parmesečno preţivetje. 

 

Dosedanji delovni vloţki, hotenja in stopnja uresničevanja ter uspešnost realizacije 

načrtovanih ciljev POMNIKA. 

 

Dosedanja dela na pomniku so uspešno uresničila izhodišče osnovnega cilja pobude in 

osnovnega programa Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR primorske (v 

nadaljevanju društvo TIGR), pridobitev posebne stavbe, ki naj bi s svojo arhitekturo in 

programom obeleţila posebnost primorskega vprašanja in delovanje organizacije TIGR. 

Pobudi so se priključila veteranske organizacije  in druga domoljubna društva. V dogovoru je 

bil razširjen program, ki je poleg prvotne programske in prostorske pobude, zajel celovito 

problematiko prelomnih časov slovenske osamosvojitve in dolgotrajne priprave obdobij 

zorenja potrebnega za prelomno osamosvojitev, oziroma kot pravijo v tujini da se je 

»Slovenija najbolj inteligentno odcepila« (Pahor, 2001, 86). 

 

Z društvom TIGR smo izoblikovali in predloţili program, ki so ga po usklajevanju sprejele 

tudi vse ostale pristopnice kot skupen dogovorjen program. V obdobju iskanja in razgovorov 

med člani zdruţenj in arhitekti, je bila izraţena tudi izjemno pomembna ţelja, kako izkustvo 

generacij neposredno udeleţenih v zgodovinskih dogajanjih, na prijazen, privlačen in zanimiv 

način predstaviti sodobnim generacijam mladih in tudi kako sporočati ključne izkušnje 

prihodnjim generacijam. Z vključitvijo teh ţelja v arhitekturni koncept in načrte smo cilje 

dokončno sprejeli. Odkar so bili načrti sprejeti so cilji uresničitve, postali obveza in 

odgovornost arhitektov. 

 

To kar smo obljubili, smo vzeli za obvezo, ki jo moramo izpolniti. V dosedanjem delu smo 

uspeli uspešno pripeljati nalogo do glavnega cilja v časih, ki niso ugodni (pripravljeni) za 

vzpostavljanje kakovosti v arhitekturi in stavbarstvu. 

 

Zgodovinarji so stavbo razumeli kot muzej in napravili scenarije za muzejsko prezentacijo 

(predvsem zavezani znanstveni objektivnosti). Arhitekti smo zavezani projektiranju 

(ustvarjanju) in gradnji boljše prihodnosti, tudi z umetniškim  slavljenjem preteklosti (npr. 

pretiranim poudarjanjem). Arhitekti smo izhajali iz dejstev, da je tovrstne vsebine ţe dovolj 

razkropljene po muzejih, poleg tega je za prezentacijo kakršnih koli muzejskih eksponatov 

potrebno vzpostaviti drago infrastrukturo vzdrţevanja klime in najrazličnejše varnosti 

eksponatov. Zato smo arhitekturno zasnovali na nov inovativni namen stavbe, kakršnega v 

Sloveniji še ni, pomnik. Pomnik je mnemotehnično sredstvo za ohranjanje usodnih prelomnih 
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točk kolektivnega spomina iz evolucijske poti naših prednikov uresničenih s pogledom uprtim 

v bolšjo prihodnost in predano nam kot dar in navdih, da skupaj ustvarjamo novo za vse 

Slovenske drţavljane boljšo prihodnost. 

 

Avtor razume arhitekturo pomnika na Cerju, kot instrument za vzpostavitev komunikacije 

med generacijami preteklosti, sodobnost in prihodnosti s prenosom bistvenih sporočil za 

preţivetje in preseţno napredovanje ter kot simulator za povabilo na pripravo usposobljenosti 

drţavljanov in drţave za eksistenčni boj v globalizacijskem svetu (višjo organizacijsko raven 

učinkovitosti in uspešnosti skupnosti), če noče Slovenija postati ţrtev bolj sposobnih. 

 

Ideja zasnove arhitekture pomnika zato sloni predvsem na uporabi učinkovitih zgodovinskih 

izkušenj Slovencev in pa tudi velikih civilizacij, kako preţiveti in v najteţjih kriznih trenutkih 

preţivetja vzeti to za največji izziv in ob tem najučinkoviteje, oziroma celo prelomno 

napredovati. 

 

Zato smo zbrali za izhodiščni koncept arhitekture tri vsebinsko problemske sklope zaporedij 

iz slovenske zgodovine.  

1. Osrednje zaporedje spremlja spreminjanje prostora in ambienta skozi čas (od 

prazgodovine do 20. stol.) in opazuje nastajanje slovenske biti v povezavi z zemljo. 

Na stopnišču kot simbolu dvigovanja in razvoja je zato prezentirano nastajanje 

značilne slovenske identitete in kontinuiteta ambientov na domači zemlji (v domu, 

domačiji, domovini) skozi celotno zgodovino. Prezentacija prikazuje le tiste 

zakonitosti in doseţke iz katerih se lahko prikaţe nastajanje slovenske arhitekture in 

prostora in iz katerih bi pravzaprav morali graditi tudi prihodnost našega značilnega 

okolja – prizorišča ţivljenja, seveda ob upoštevanju najnaprednejših svetovnih 

globalizacijskih strategij in sestavin trajnega sonaravnega razvoja. 

2. Iz te zgodovinsko - prostorske kontinuitete (ki odslikuje in predstavlja celoten 

zgodovinski tok kot proces osamosvajanja) izstopajo štiri najteţje preizkušnje 

preţivetja in napredovanja Slovencev, ki jih poveţemo tudi v lastno simbolno pot ker 

predstavljajo odločilna razpotja po katerih je bilo potrebno preiti do slovenske 

osamosvojitve. Potovanje je organizirano po sedmih točkah s pričetkom v neznani 

preteklosti in vstopom s pisavo v zgodovino. Pot sledi skozi štiri odločilna razpotja do 

prelomnega dogodka vzpostavitve lastne drţave. Simbolno potovanje se zaključi z 

vstopom v prihodnost, kjer se prične nov izziv.  Saj nas je dosedanja zgodovinska pot 

učinkovito pripravila, če smo se iz nje pripravljeni kaj naučiti. Prezentacija predstavlja 

zaporedje kriz v katere smo bili Slovenci porinjeni in kako smo jih uspešno rešili, ter 

kronali z največjim prelomnim uspehom – osamosvojitvijo. 

3. V tretjem zaporedju potujemo skozi arhaične fragmente mitološkega izročila 

Slovencev dopolnjenega z arhaičnimi simboli iz svetovne zakladnice kultur. Ti 

simboli kaţejo in nam odkrivajo skrite pomene in vrednote sporočil prednikov 

potrebne za izločanje bistvenega iz našega kozmosa – bit ter vrednote, ki omogočajo 

preţivetje in preseţno napredovanje. Ti arhaični znaki so preţiveli iz najstarejših 

časov in se iz arhetipske domovine preselili v našo domovino kot zapisi izročila naših 

prednikov skriti kot znaki v prostoru, kulturni dediščini in običajih. So tesno povezani 

s skrivnostmi ţivljenja, narave, samobiti Slovencev in ţelje po preseganju omejenosti 

ţivljenja. Namen te prezentacije je potovati skozi tisto kar je preţivelo vse čase in 

omogočalo največje doseţke. 
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Te tri bistvene vsebinske oblike, ki so dokaz dosedanjega učinkovitega preţivetja in 

napredovanja smo v arhitekturni koncept vključili kot najmočnejše izhodišče za 

kontinuiteto preţivetja in napredovanja v sodobnosti in prihodnosti. 

 

Za ta namen smo tri izhodišča konceptualno predelali kot tri simulacijske poti (zgodbe za 

pot v prihodnost) s katerimi se učinkovito pripravimo na izhod iz odločilnih kriz in 

istočasni gradnji boljše prihodnosti, ter to sporočamo tudi prihodnjim generacijam.  

 

1. Simulacijska zgodba – prezentirana kot dvigovanje (pot)  po logičnem zaporedju 

sedmih spominskih prostorih stolpa. Pot pričeta v kleti je zaključena na razgledni 

ploščadi. Med sedmimi nadstropji predstavlja pet usodnih toč preţivetja in 

teţavnostnih stopenj napredovanja skozi usodne krize. Pri prestopu nadstropja je 

potrebno ustrezno rešiti teţavnostni problem, ki ga zahteva krizna točka 

preţivetvenega odločilnega razpotja. Vsaka krizna točka razpotja skriva v sebi dva 

ekstrema: propad ali izziv v prelomno napredovanje). Vsaka problemska točka 

nadstropja se teţavnostno stopnjuje do cilja. Kdor prehodi učinkovito to simulacijsko 

pot je ustrezno pripravljen na učinkovito reševanje problemov prihodnosti. Problem 

nadstropja je bil nekoč realen problem naše zgodovine. Simulacija predstavlja pot naše 

osamosvojitve. Ogled prezentacije učinkovite zgodovinske poti v programu pomnika, 

ki je bila grajena s pogledom uprtim v boljšo prihodnost je vzgled prednikov namenjen 

potomcem kako lahko skupaj ustvarjamo prihodnost. 

2. Simulacijska zgodba – prezentirana kot razvojno dvigovanje po stopnišču. Druga 

razvojna zgodba poteka po enakem postopku kot prva z drugačno vsebino. Prepoznati 

je potrebno kako so naši predniki predelali tuje prostorske vplive v lastno razpoznavno 

identiteto in kontinuiteto. Ta simulacija nas pripravlja na ohranitev lastne biti pri 

izkoristku prednosti globalizacije (intrenacionalizacije). Rešuje nalogo ustvarjanja 

višje vrednosti skrit v problematiki doseganja enotnosti in hkrati bogastva različnosti.   

3. Simulacijska zgodba – prezentirana v omreţju simbolov po celi stavbi. Zaporedje je 

zapisano v zasnovi kot moţnosti gibanja po ambientih stavbe in specifičnem 

oblikovanju. Ko obvladamo prvi dve simulaciji se lahko lotimo najteţje tretje, 

potovanje skozi arhaične simbole. Čeprav lahko vsakdo hitro spozna arhaično 

problematiko in zgodbo o smislu kratkega ţivljenja in zadnjem obračunu. Je za 

prestop skozi vrata preseţnega potrebno najprej jasno vnaprej razgrniti cilje, korake do 

ciljev, teţavnostno stopnjo cilja in obljubljeno izpolniti. Spustitev v preseţno z oceno 

teţavnostne stopnje obljubljenih programov in ali je kandidat svoje obljube drţal, 

ocenjuje zbor tistih, ki so ţe dosegli preseţno in ponesli s svojim zglednim ţivljenjem 

in kakovostnim preseţnim delom Slovenijo v zgodovino. Osnova te zgodbe je v 

pomniku ţe v večini realizirana v simbolnih oblikah arhitekture stavbe, prostorov in 

stavbne opreme. 

 

Izhodiščni del vseh treh je stimulacijskih vsebin pomnika je tudi glavna horizontalna 

slavnostna os objekta, ki je eden od dveh bistvenih komponent geometrijske zasnove 

arhitekturnega koncepta. Vertikalni, na zunaj od daleč naokoli privlači pozornost in orientira. 

V notranjosti omogoča vertikalno potovanje navzgor in dviguje obzorje opazovanja okolice 

ter mentalno povezuje stolp pomnika z omreţjem drugih slovenskih orientirjev-znamenj. 

Horizontalna komponenta sloni na slavnostni osi kot kompozicijskem regulativu vseh ostalih 

ravni arhitekturne zasnove. V sedmih bistvenih točkah  izmenjav vstopov in prostorov 

ustvarja prelivajoč ambient potovanja od slavnostnega vstopa Slovencev v zgodovino z 

besedo ter prvimi oblikami samozavedanja in iskanja poti do cilja, ki se v najsodobnejši obliki 
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poveţe z bitjo vseh slovenskih znamenj od arhaičnih arhetipskih zasnov, ter vseh 

spreminjajočih oblik nenehnega iskanja ustreznih učinkov znamenj skozi čas, do danes. 

V pojavnosti znamenj je zapisano dvoje:  

1. iskanje povezave s preminulimi predniki, ohranjanje spomina nanje, ter iskanje 

večnega vprašanja zaključka omejenega ţivljenja, nadaljevanje vrste ter iskanja oblik 

preţivetja po koncu ali najrazličnejših ravni preseţnega ţivljenja v smislu Plečnikove 

formula: Minljiv si le tvoja dela so tvoj spomin. 

2. v arhaičnem praznamenju je skrita bit prelomnega napredka človeštva, simulacijski 

instrument po vzorcu praumetnosti, skozi izdelavo pomanjšanega modela 

nerazumljenega stahospoštujočega (kar neobhodno potrebuješ a se hkrati izjemno 

bojiš), skozi stranska vrata spoznavaš preko modela original in skozi simulacijo 

(nekoč obred) odstranjuješ svoj strah pred neznanim in postajaš spretnejši ter 

učinkovitejši od ostalih ker preventivno vadiš (ob tem pa vnaprej mentalno srečaš 

probleme, ki jih bojo ostali občutili v stvarnosti, ko je največkrat prepozno). 

 

Arhaična bit je preţivela vse čase, ker je v tem za današnje čase najpreprostejšem instrumentu 

skrit vzrok za vsa napredek antropogenega. 

Ni vzroka, da tega instrumenta ne bi uporabili v smislu Fabianijevega opozorila, da preţivijo 

in se razvijejo najbolje usposobljeni. Instrument je tudi najučinkovitejše osnovno zdravilo za 

zdravljenje vseslovenske neupravičene bolezni (»kroničnega virusa, ki se skriva v 

podzavesti«) kompleksa nepomembnosti in majhnosti. 

 

S tem je pojasnjen glavni namen in cilj arhitekture pomnika, ki ga arhitekti strogo 

zasledujemo od sprejetja programov (junij 2005), s čemer drţimo in strogo uresničujemo 

obljubljeno. 

 

Pomnik je danes dovolj zaključen, da lahko takoj priče delovati za namen za kateri je bil 

zgrajen. Pri simulatorju ni bistveno ali katerikoli del oziroma celota grša ali lepša od trenutno 

modnih stavb. Temveč ali ga znaš izkoristiti in uporabljati. Zato je bistveno vprašanje ali 

bodo znali »inštuktorji« ter slovenski drţavljani in drţava napravo pomnik uspešno 

učinkovito pognati. Slovenskemu umu ni problem naprave pognati za rešitev krize, ki jo 

večina drţavljanov ţe močno čuti, če mu je to dovoljeno, oziroma če domače razprtije to ne 

preprečijo.  

 

Stopnja zaključenosti Pomnika na Cerju 

 

Pomnik je v glavnem zaključen po zgoraj prikazanem prvotnem programu. Tudi vsi scenariji 

zgodovinarjev iz maja 2006 čakajo na uresničitev (1. etaţa - dr. Branko Marušič - dr. Petra 

Svoljšak, 2. etaţa - dr. Milica Kacin Wohinc -  dr. Egon Pelikan, 3. etaţa - dr. Boris Mlakar - 

dr. Nevenka Troha) . Enako kot scenarij dr. Petra Fistra po knjigi P. F. 1986: Umetnost 

stavbarstva na Slovenskem, Cankarjeva zaloţba, ki nam ga je avtor ţe junija 2005, dovolil 

uporabiti (tekst in podobe) in avtorsko dovoljenje ponovno potrdil marca 2011.   

 

Vsi prostori in inštalacije so pripravljeni za uresničitev sprejetega programa.  

Zaradi pomanjkanja sredstev v dosedanji izvedbi ni bilo mogoče izvesti vseh načrtovanih 

zamisli za namenjenih za pripravo programa. Koncept »govoreče arhitekture« je zahteval 

zaradi cenejše rešitve, takojšnjo uresničitev dela posebne stavbne opreme skupaj s tistim 

delom opreme prostora, ki bi ob začasni rešitvi  močno dvignil cene ob zaključnem delu ali bi 

začasna rešitev škodovala kasneje ţe vgrajenim konstrukcijam, drugi opremi ali obiskovalcem 

(npr. talni oktagram). Manjši del zamisli je zaradi omejenih sredstev le konstrukcijsko 
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pripravljen in zaprt (prostor in instalacije za avtomatske zatemnitvena roloje spominskih sob 

skrit v vencih), začasno delno zaprt (okenske niše spominskih sob na stopnišče), začasno 

pokrit (luknje v tleh za vertikalno vizualno povezavo laserja v barvah trobojnice).  Prav tako 

je začasno zaprta, vendar pripravljena za loputno zaslonko, ki bo na dan vstopa Slovenije v 

Evropsko skupnost prepustila projekcijo sončnega ţarka skozi špranjo na tla glavne tridelne 

spominske sobe skoz severno poţarno loputo – svetlobnika.  

 

 

Pripravljeno vendar nedokončano 

 

Plošče elipse 

Načrtovani način zbiranja z donatorskimi sredstvi je še vedno odprt pri ploščah elipse. 

Nadaljevati po načrtu. 

Plazme in okvirji nameščeni na steno stopnišča (polirski načrt list 28, v nadaljevanju 

PN)  

Načrtovano je tudi donatatorsko prispevanje računalnikov (nameščenih v tehničnih prostorih 

stopnišč), pozlačenih lesenih okrašenih okvirjev za ekrane plazem, ki pa še ni bilo pričeto. 

Manjkajoča oprema štirih spominskih sob v stolpu (PN, list 28) 
Štiri projekcijske mize. (PN, list 28), 4x - bel mat relief za projekcijske mize (merilo 

prilagojeno izboru območja prezentacije in velikosti projekcijske mize). 

Štiri računalniški projektorji za projiciranje na mizo. 

Projektorji za projiciranje na steno. 

4x Maska za projektorje, konzolni nosilci in hladilni sistem,  

Pripravljeni so električni kabli za roloje in prostor za njih v vencu vendar je trenutno zaprt. 

Pripravljene so odprtine v tleh za vertikalno lasersko povezavo med spominskimi sobami v 

barvi trobojnice (trenutno zaprti venci in začasno pokrite odprtine). Manjkajo obloji in 

laserski projektor. 

Začasno so zaprte kot niše štiri okenske odprtine iz sob na stopnišče, v načrtu pripravljene za 

umetniško označitev vsebine sobe, vidno kot kazalo na stopnišču. 

 

Manjkajoča oprema glavne troprostorne spominske sobe v pritličju (PN, 23,  24) 

 

1. Ţarek na dan vsopa v Evropo 

Nadsvetlobnik je pripravljen za glavno atrakcijo pomnika. Na dan vstopa Slovenije v Evropo 

bo sončni ţarek vstopil skozi svetlobnik in loputno zaslonko ter na tleh označil dogodek.  

Celota je okvirno pripravljena ţe v fazi arhitekturnega projekta. Čaka na detajlno načrtovanje.  

Pripravljena je električna povezava za elektromotor loput zaslonke. Ideja je domišljena, 

vendar ni dokončana zaradi pomanjkanja denarja in časa. 

 

2. Portal stela – vhod v preseţno (PN, 23 in nadomestilo triptiha) 

Manjka glavni posebno oblikovan kamnit portal pomnika iz belega marmorja, ki simbolizira 

stelo v obliki vrat prehoda v preseţno. Portal je okvir trobojnice in led osvetlitve za njo, ki 

iznačuje leto 1848. Portal obkroţata bočna valjčna stebra, ki drţita traverzo nad portalom v 

obliki znamenja ozvezdja tehtnica. 

 

3. Vertikalna znamenja posvečena znamenitim osebnostim slovenskih in primorskih 

literatov in umetnikov (PN. 23) 

Vertikalna lesena ali kamnita znamenja za vpis izbora najznamenitejših primorskih pisateljev 

pesnikov in drugih umetnikov, ki tvorijo moralni sodni zbor, ki so s svojim vzgledom merilo 

za vstop v preseţno. 
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Simon Gregorčič, Srečko Kosovel, France Bevk , Ivan Trinko… (spisek vrhunskih primorskih 

pesnikov in pisateljev, nosilcev Slovenske kakovosti na svetovni ravni po mnenju Borisa 

Pahorja (v Trţaški ozivi): Krelj, Svtokriški, Marica Nadlišek-Bartol, Gradnik, Gruden, Josip 

Ribičič, Pregelj, Stanko Kosovel, Janko in Smiljan Samec, Joţe Pahor, Andrej Budala, brati 

Širok, Vladimir Bartol, Joţa Lavrenčič, Trink, Ciril Kosmač, Rob, Vuk) 

 

Primoţ Trubar, France Prešeren sta na najpomembnejšem mestu v avli ob Slovenskem portalu 

ali na njegovi notranji strani. 
 
Prešerna slavimo, ker v njem vidimo izraz najţlahtnejših prvin naše duhovnosti, poveličujemo ga, ker 

nam je dal, legitimacijo za vstop v svetovno knjiţevnost. (B. Pahor) 
Trubar nas je vključil v kulturo Evrope (B. Pahor) 

 

 

4. Zgodovinski prapori Slovencev 

Zaporedje zgodovinskih praporov pod katerimi so bili Slovenci ter praporov Slovencev so 

kazalci postopnega pridobivanja in napredovanje pri formiranju zavesti o sebi, ki je na kraju 

pripeljala do osamosvojitve in v nadaljevanju do suverene vključitve v Evropo in Svet. 

 

5. Kopiji - maketi plastik kneţjega kamna in vojvodskega prestola (PN, 23 in 24)  ali druga 

cenejša oblika izvedbe. 

Simbol zgodnje arhaične demokracije izveden s slovensko besedo, ki je vplival na formiranje 

ameriške ustave. 

 

Permanentno dopolnjevanje programov (izpopolnjevanje) pomnika 

 

Zaključevanje programov pomnika je predvideno v fazah v skladu s priporočili Evropskih 

izvedencev. Fazno delo in permanentno delo na programih omogoča stalno zanimivost za 

obiskovalce. 

 

Poročilo izvedencev Sveta Evrope (1994/96): Kulturna dediščina št. 43, priporoča za podobne 

objekte kot je Pomnik na Cerju, ki ponazarjajo zgodovino in kulturno dediščino postopno 

oziroma permanentno dopolnjevanje in spreminjanje vsebine - prikazov, da s svojo 

privlačnostjo stalno priteguje obiskovalce in ne postane zastarela. Zato vloga stalnega dajanja 

nove privlačnosti mara biti razumljen kot prostor kulturnega dogajanja, ki nudi tudi moţnost 

za kulturno izobraţevanje in razvijanje kulturne identitete in s tem vzpodbuja razvoj 

skupnosti. Sodelovanje nacionalnih, regionalnih in lokalnih institucij bi morali bolj ali manj 

nenehno pripravljati nove programe za posebne tematske prezentacije s čemer se ohranja 

stalna privlačnost in tvorno sodelovanje pri razvijanju krajev in deţele. Samo s takim zgoraj 

prikazanim načinom uprave prispevajo k napredku in pomembno soustvarjajo razvoj deţele. 

 

Priprava pomnika na jesensko otvoritev 

 

Pri dokončevanju pomnika s programi in opremo je potrebno je potrebno upoštevati skromna 

razpoloţljiva investicijskima sredstva  in nerešeno vprašanje  upravljavca. 

 

Doslej je uspelo pomnik uresničevati relativno kakovostno. Pri nadaljevanju del je potrebno 

upoštevati dosedanji princip dela s katerim smo permanentno kakovostno nadgrajevali 

prejšnja stanja. Ker so v pomniku uporabljene simbolne barve in ambienti nedokončani, je 

potrebno opozoriti, še posebno ker sodobniki nismo več navajeni tovrstnega kolorita, da je 
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konvencionalen vtis prostorov (posebej po stopnišču) le začasen. Načrtovani pozlačeni okvirji 

slik z ekrani gosto posajeni po stenah bojo izgleda ambienta kakovostno povsem spremenili in 

izboljšali. Enako bo oprema in načrtovana prezentacija programa pomnika, izjemno 

nadgradila, če bojo uporabljene le najboljše rešitve s pomočjo spretnosti za preseganje 

predhodnega. Na to je potrebno izjemno paziti, ker lahko slabe nepremišljene rešitve izničijo 

vsa dosedanji trud in namesto preseţka na katerega bomo vsi ponosni dobimo konvencionalno 

rešitev. Posebno pozornost je potrebno nameniti izvajalcem (velja tudi za snovalce in 

opremljevalce prezentacije programov), ki operativno teţijo k vgrajevanju svojih najboljših ţe 

drugje uporabljenih rešitev. To je za pomnik, pripravljen za preseţek premalo. Za vrhunsko 

rešitev mora vsak soudeleţenec podati svojo promocijsko in ne konkurečno trţno rešitev.  

Vrhunsko delo zahteva čas, še posebej, če so zanj na razpolago sredstva za konvencionalne 

rešitve. V principu je projekt izjemno blizu dobre rešitve, zato je potrebno vzdrţati in ne nekaj 

na hitro narediti. 

 

Za rešitev problema kaj narediti do otvoritve jeseni predlagam le izvedbo razstave o poteku 

dosedanje izgradnje pomnika in načrtovanem ali kaj in kako se namerava pomnik 

zaključevati. Cilj razstave je pritegniti obiskovalce za soudeleţbo in jih navdušiti za izziv v 

sodelovanju pri ustvarjanju preseţka. Po mojem osebnem prepričanju lahko, če bi uspeli 

animirati obiskovalce lahko uresničimo tudi najambicioznejše cilje, ki jih Slovenija doslej še 

ni uspela uresničiti. Še posebej, če pomislimo, da nam je doslej vsem skupaj uspelo zgraditi 

največji spomenik s katerim smo kdajkoli razpolagali. Ostane nam še, da ga dopolnimo tudi v 

najboljše. 

 

Zgibanke in zapisi o namenu in programu pomnika 

 

Obstaja več vrst zgibank in zapisov o namenu in programu pomnika narejenih za različne 

priloţnosti. Le eden je neveljaven. Vsi ostali v principu podajajo isto idejo in vsebino, vendar 

so podani v različnih zahtevnostnih stopnjah. Poljudnoznanstveno za najširši javni krog, ter 

bolj ali manj sofisticirano v skladu z zahtevnostmi normativi posamezne skupine.  

 

Edina neveljavna zgibanka Pod svobodnimi zvezdami, se ni drţala vnaprej obljubljene in v 

najširšem krogu demokratično sprejete  oblike programa, za katero zdruţenja naročnikov 

potrebovale tri leta, da so se uskladile, temveč je sprejeto samovoljno spremenila popolnoma 

nov spremenjen program, ki ne omogoča simulacije in treningov pridobivanja spretnosti na 

osnovi zgodovinskih izkušenj. Prav tako je ta nov program izrinil pobudnika za obeleţje 

primorskim rodoljubom TIGR na obrobje (oziroma ga ukinil), kateremu so se pridruţila vsa 

domoljubna zdruţenja in razširila program na program osamosvojitve.uporabne za. Omenjeni 

program je obrnil vse na glavo in podal še eno muzejsko prezentacijo od mnogih. Čeprav je 

osem glavnih ciljev razstave, kot pravi osma točka ―Na privlačen, ţivahen, enostaven in 

razumljiv muzejski način predstaviti obiskovalcu (domačemu in tujcu) veliko zgodovino 

malega evropskega naroda.‖ Korektnih, je muzejsko podajanje velike zgodovine malega 

evropskega naroda, prav nasprotno osnovnemu cilju in namenu pomnika. Pripravi drţavljanov 

na izzive kriz - preţivetje in preseţno napredovanje, ki je mogoče le s pomočjo 

simulacijskega pridobivanja spretnosti na osnovi ţe prehojenih izkušenj. Osnovni namen 

arhitekture koncipiran kot pomik simulator in komunikator je bil v temelju spremenjen zgolj v 

vlogo pasivnega komunikatorja za obiskovalce. Izraţeno v metaforični obliki je to enako kot 

da bi vadbo za pridobivanja spretnosti in igranje na violino zamenjali zgolj s poslušanjem. 

 

 

 



9 

 

Vse uradne verzije podajamo v prilogi. 

 

V nadaljevanju podajamo operativno verzijo razlage arhitekture pomnika za informiranje med 

disciplinami za preprečevanju nesporazumov. Pri tem je potrebno upoštevati, da je podajanje 

arhitekture, ki je pravzaprav svojevrsten jezik oblik (podob in prispodob) izjemna 

poenostavitev v pisani obliki. Teţavo, ki jo imajo arhitekti pri razlagi arhitekture pojasni 

najbolje Trstenjak (1981: Psihologija ustvarjalnosti). Meni, da je simbol splošna podoba 

uresničena v realnem svetu. Ustvarjalcu se v simbolu posreči tista sinteza, ki jo je v filozofiji 

zaman poskušal Platon: uresniči splošnost v svetu stvarnosti. Kar je (bilo in je za vedno) 

nemogoče pri idejah ali splošnih pojmih, da bi bivali v stvarnem svetu, to doseţemo v 

umetnosti pri splošnih podobah ali prispodobah, ki pa jih kljub temu uresničimo v stvarnem 

(čutnem, vidnem, otipljivem, slušnem) svetu. 

 

 

 

BISTVENI NAMEN IN CILJ TER IDEJA POMNIKA  

 

Osnovna ideja stavbe in delovanja programa 

 

Osnovna ideja arhitekturne zasnove pomnika temelji na izpeljavi misli arhitekta Maks 

Fabianija, o nujni dolžnosti priprave dežele in državljanov na preživetje in presežno 

napredovanje, oziroma na to: »da so bolje usposobljeni za eksistenčni boj, če nočejo postati 

ţrtev drugih narodov«.  

 

Zato trajen pomnik v kamnu, ki osvetljuje celovito pripravljalno pot procesa slovenske 

osamosvojitve, do prelomnega dogodka pridobitve nove drţave. Za učinkovito prelomno 

rešitev vzpostavitve lastne drţave, ki ji v tujini priznajo najbolj inteligentni odcep iz druge 

drţave je bilo potrebno: prehoditi dolgo civilizacijsko pot iskanja biti, identitete in 

kontinuitete Slovencev pri vzpostavljanju lastne  domovine, rešiti pet najteţjih preţivetvenih 

teţavnostno stopnjujočih se kriz na odločilnih razpotjih pri potovanju iz neznane preteklosti v 

svobodno prihodnost in najti in uporabiti neskončnokrat preizkušene arhaične vrednote, ki so 

v fragmentih (tudi naše arhetipske dediščine) preţivele vso antopogeno evolucije zapisane v 

prikritih znakih, znamenjih in mitih, kot simbol vsebine tistega, kar vztraja, je trajno, 

povezano s silami ohranitve, sodeluje z večnim in je edina oprijemljiva čeprav skrita (zaradi 

prekrivajočih vedno novih miselnih preoblek nevidna) opora preţivetja.  

 

Pomnik hrani tri različne  vsebinske plasti naše samobitnosti v času (zgodovina) in prostoru 

(domovina in arhetipska domovina), ki so nam omogočile doslej preţiveti in prelomno 

preseţno napredovati. Kot nas uči zgodovina, učinkovito preţivetje in napredovanje v 

preteklosti še ni zadostna zadostno jamstvo za sedanjost in prihodnost, če prepoznamo 

bistvenih vsebinskih sporočil. Da bi učinkovito premagovali odločilne krize tudi sedanjosti in 

izkušnje o tem vprašanju prenašali tudi prihodnjim generacijam je pomnik zamišljen 

predvsem kot simulator usposabljanja za eksistenčni obstoj (v smislu Fabianijevega citata) in 

komunikator med generacijami preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

 

Pomnik je kljub omejenim moţnostim v glavnem fizično zaključen in pripravljen kot dobro 

izhodišče za uresničitev načrtovanega preseţka.  

 

Za uspešno nadaljevanje začrtanih korakov do cilja je bistveno, da vsi sodelujoči jasno 

poznajo idejo iz zamisel pomnika in osnovne poti osamosvojitve pripravijo tako, da lahko 
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delujejo kot tri simulacijske poti simulatorja za pripravo učinkovite usposobljenosti za izhod 

iz kakršnekoli krize in izkoristka pojava teţav za prelomen napredek po vzoru 

osamosvojitvene poti. Druga simulacija je namenjena treningu iskanja lastne učinkovite poti v 

obdobju globalizacije na katero so nas je ţe ustrezno pripravile generacije prednikov s svojim 

specifičnim iskanjem identitete in kontinuitete, ki je vsak vzor in vpliv prikrojila po svoje v 

specifično značilnost lastne zemlje - svoje domovine. Kaţe način kako še nadalje dosegati 

bogastvo različnosti z identiteto (prepoznavno značilnost) in kontinuiteto (izročilo prenosa 

identitete skozi generacije) s predelavo globalizacijskih vplivov. 

Tretja simulacija pripravlja na učinkovito preseţno ustvarjalnost z odstranjevanjem lastnih 

zavor konvencionalnosti, s pomočjo arhaičnih instrumentov po principu skupka pravil in 

določil za javno slovesno dejanje. Arhaični obredi vrednotenja nagrajujejo trud (ţrtvovanje) 

za doseţke v javno dobro (cenijo vnaprejšnjo napoved in drţanje obljube), prezirajo 

izogibanje neodločnih preračunljivcev in kaznujejo zlonamerne zaviralce javnega s prikritimi 

licemerskimi in hinavskimi nameni. 

 

Tretja simulacija v pomniku je instrument za pospeševanje kulture kot jo v zgoščeni obliki na 

najboljši način sporoča javnosti pisatelj Boris Pahor v knjigi Trţaški odzivi (Eseji, govori in 

ugovori, Mohorjeva Celovec, Celovec-Ljubljana-Dunaj 2001) kjer pravi: »V Slovarju 

slovenskega knjižnega jezika ob izrazu kultura beremo: kultura je skupek doseţkov, vrednot 

človeške druţbe kot rezultat človeškega delovanja, ustvarjanja. Kar po mojem ti definiciji 

manjka, je omemba, da gre pri kulturi predvsem za duhovne doseţke; res je sicer, da definicija 

govori o vrednotah in tudi o ustvarjanju, a zdi se mi, da ob izrazu kultura ne mislimo toliko na 

materialne doseţke, ki so tudi vrednote, ampak na tisti razmah človeškega duha, ki se izraţa v 

delih, v katerih je odsev Človekovega razmerja do kozmosa, odmev njegove usode in njegove 

eksistenčne stiske. Kultura torej, ki je osebnosten odziv in morebiti tudi izziv, vsekakor pa 

neposredno soočanje z resnico človekovega bivanja tako v njegovem bliţnjem ţivljenjskem 

prostoru kakor v razmerju do makrokozmosa.« 

 

 

V sodobnem jeziku bi tri simulacije imenovali: 

Urjenje za reševanje najzahtevnejših kriznih problemov, kondicijski trening za zahtevno 

ustvarjalno spretnost in pripravljalna vadba intuicije za doseganje visokih najambicioznejših 

rezultatov. 

 

Bistveni namen pomnika 

 

Instrument za: 

 doseganje operativne enotnosti dežele z istočasnim ohranjanjem bogastva različnosti 

(enotnost), 

 spodbujanje participacije in udejstvovanja državljanov na skupnih projektih 

izboljšav obstoječega stanja in boljše prihodnosti (sodelovanje,) 

 spodbujanje dosežka gradnje samobitnosti, identitete in kontinuitete (zavednost) 

 spodbujanje dosežkov pri naprednem soustvarjanju globalizacije na način 

skladnosti s samobitnostjo oziroma doseganja učinkovite uporabo globalnega ob 

istočasni vgradnji značilnega (realizacijo enotnosti v različnosti 

 pripravo na uspešno reševanje odločilnih kriz na razpotjih preživetja in doseganje 

prelomnih dosežkov z učenjem iz največjih dosežkov lastne zgodovine (samozavest) 

 stvarno operacionalizacijo najsodobnejše strategije trajnega sonaravnega razvoja  

 vzpostavitev vrednot napredka in samoohranitve na osnovi dosežkov prednikov 

(pogled uprt v boljšo prihodnost) 
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 komunikacijo izkušenj preživetja in pravil doseganja presežkov med generacijami 

preteklosti sedanjosti in prihodnosti (skupno ustvarjanje prihodnosti) 

 komunikacije med različnimi generacijami sedanjosti (nesebičen prenos znanja in 

spretnosti) 

 

Vsebinski Scenarij za SPOMENIK  BRANITELJEM  SLOVENSKE  ZEMLJE  NA  CERJU 

 

Osnovna slavnostna os Pomnika 

Po daljši poti skozi kraško pokrajino se postopno pribliţamo pomniku in stopimo na 

slavnostno ploščad pred slavnostni pilon (troplastni vhod), ki nas vabi na pozoren vstop, 

prestop in potovanje v drugačni svet.  

 

Glavne točke slavnostne osi:  

Slavnostna os je zasnovana po principu najstarejših arhaičnih pravzorcev za prostore 

posebnega posvečenega pomena, ki je edini zardi izjemne učinkovitosti preţivel vse čase, ne 

glede na to, da so ga poskušali: izničiti, odpraviti, prekriti, prevzeti mesto ali mu na vse 

načine pretvarjati vsebine in forme.  Gre za zaporedje poti mnemotehničnih toč od vstopa na 

posvečeno mesto z opozorilom na posebno pot do cilja, vodeno potovanje po programu 

pomenskih zaporedij in cilja z najmočnejšim sporočilom. Kot pravi Pallasmaa Potovanje 

skozi »arhitekturni prostor uokvirja, zadrţuje , krepi in osredotoča naše misli in skrbi, da se ne 

zgubijo. Lahko sanjamoin se počutimo zunaj ali znotraj, potrebujemo pa arhitekturmo 

geometrijo zaporedja sob, da lahko jasno mislimo.« S pomočjo simbolov obogatena 

arhitektura, naredi vidno kako se nas svet dotika in sporoča bistveno za preţivetje, 

napredovanje in preseţno (označevanje spomina na prednike, opozarjanje na kratkost in 

osmišljanje ţivljenja, pot v zgodovino).   

 

1. Slavnostni troplastni vhod (pilon s portalom in vrati in simboli: vhod-vrata*, 

slavolok*, ozvezdje* orion (kosci), temen in svetel konj*, osovini* in krili vrat*, 

kamen*) 

2. Vhodna veţa (prostor prvega vtisa, razmisleka in preudarne odločitve, Simbola: 

razpotje*, potovanje*) 

3. Slavnostni Primorski portal (posvečen Primorski, Simbol: slavolok*) 

4. Centralni osmerokotni prostor (Simboli: kupola* z ozvezdjem na dan osvoboditve in 

priznanja, in simbol oktagram* z briţinskim napisom, poletni in zimski solsticij*) 

5. Slavnostni Slovenski portal  (posvečen Sloveniji, Simboli: slavolok, triglav*, zrcali*-

trajnost*) 

6. Ciljni troprostorni prostor poslednje presoje doseţkov in zaslug (prostor je načrtovan 

in pripravljen za najpomembnejše sintezno sporočilo celotnega kompleksa pomnika, 

vendar še ni dokončan in opremljen. V smislu Plečnikovega stavka v Kriţankah 

minljiv si le tvoja dela so tvoj spomin. Oprema: bočna prostora: vojvodski stol in 

kneţji kamen - spominjata in opominjata na zgodnjo povezanost slovenske besede in 

simbola arhaične demokracije, okrog sten osrednjega prostora so razporejeni 

prostostoječi stebri* z imeni  najznamenitejših primorskih umetnikov (literati), ki 

predstavljajo sodni zbor* ocenjevalcev preseţnega. Prapori Slovencev. Osrednji 

simbol: projekcija sončnega ţarka* na tla na dan vstopa v Evropsko skupnost. 

7. Ciljni slavnostni portal-stela*, predstavlja vhod v preseţno (Simboli: vhod, ki ga ni 

mogoče fizično odpreti, ozvezdje tehtnica*, trobojnica, leto 1848) 

 

Op. * simboli podani posebej 
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Arhitekturno snovanje je proces, ki vodi od ideje do rešitve in grafično predstavlja način za 

materialno realizacijo ciljev. Tradicionalna arhitektura ni nikoli pojasnjevala načinov in 

vzrokov za projektne rešitve. Risba in realizacija sta namreč najprikladnejša načina za opis 

objekta, ne pa njegova utemeljitev, ki kompleksno poenostavlja in vzpostavi celovito moţnim 

banalizacijam. 

 

Za ustrezno učinkovito prezentacijo scenarijev vsebine odgovarjajočim osnovni arhitekturni 

ideji je potrebno minimalno pojasnilo v pisanem jeziku, razumljenem vsem ostalim 

sodelujočim pri uresničenju vsebine. 

 

Arhitektura Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju je namenjena trajnemu 

ohranjanju izkušenj iz najteţjih obdobij preţivetja Slovencev in učenju iz prelomnih 

doseţkov, ki so bili ob tem uresničeni. Osnovno sporočilo je zapisano v arhitekturi in 

predstavitvi programov. Za zapis sporočila v arhitekturno so uporabljena arhaični arhetipski 

elementi sporočil, ki so se ohranili iz najzgodnejših obdobij obstoja Slovencev v fragmentih, 

dopolnjeni z arhaično simboliko iz svetovne zakladnice ljudstev o tem kako preţiveti in 

preseţno napredovati. Osnovnemu sporočilu simbolov uresničenemu v obliki arhitekture je 

dodana izkušnja poti osamosvojitve prikazana skozi pet od sedmih točk odločilnih razpotij s 

katerimi smo prišli skozi najteţje preizkušnje Slovencev do enkratnega prelomnega dogodka 

osamosvojitve in lastne drţave. Če pot odločilnih razpotij, točkovnih epizod v dolgi zgodovini 

Slovencev, prikazana v stolpu kot časovno dvigovanje v napredovanju. Je kompleksna pot 

zgodovine nastajanja naše značilne identitete (razpoznavna značilnost –bit) in kontinuitete 

(prenos spoznanj – sporočil prednikov o doseţkih identitete skozi generacije) domovine 

prikazana po stopnišču stolpa, kot simbolu napredovanja. 

 

Vse tri temeljne zgodbe iz preteklosti (omreţje simbolov, točke odločilnih razpotij in razvoj 

nastajanja domovine), ki nedvomno dokazujejo sposobnost preţivetja in napredovanja 

Slovencev so v pomniku namenjene kot inspiracija iz dragocenih neposrednih izkušenj 

današnjim in prihodnjim generacijam za preţivetje in doseganje preseţkov. 

 

Da bi današnje in prihodnje generacije bolj učinkovito (na uporaben način) črpale te izkušnje 

so tri zgodbe preteklosti pripravljene ob pomoči arhitekture na poseben način tudi kot tri 

zgodbe za učinkovito pot v prihodnost ali kot simulator (v preteklosti so to vlogo imeli 

obredi) s simulacijo treh poti za trening:  

 problemskega reševanja najteţjih preţivetvenih kriz (individualnih in kolektivnih) in 

doseganja doseţkov sluţi pot sedmih postaj skozi točke odločilnih razpotij.  

 trening spoznanja (odkrivanja) lastne narodne biti in ohranjanja značilne identitete in 

kontinuitete v globalizacijskem svetu omogoča pot razvoja domovine. 

 Priprava na uigranost doseganja enotnosti in presežnega, omogoča trening po poti 

simbolov, izumljenih-postavljenih v dobi, ko so se skupine  začele usklajevati, da bi 

sestavile nacionalno (državno) sintezo.  

 

Osnovni namen pomnika na Cerju je komunikacija med generacijami preteklosti, sedanjosti 

in prihodnosti in sporočanje izkušenj kako iz najtežjih trenutkov preživetja in kako v takih 

trenutkih doseči celo prelomni razvoj. 

 

Dejansko problematiko namena doseganja enotnosti, ustreznih vrednot in potrebne spretnosti 

je bistveno izrazil Maks Fabijani v misli, ki jo je izoblikoval neposredno po izhodu iz izkušenj 

po dveh svetovnih vojnah »Narodu je treba vcepiti občutek za disciplino in dolţnost, če noče 
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postati ţrtev drugih narodov, ki so bolje usposobljeni za eksistenčni boj.« (Maks Fabiani 

1946/1999: Akma, Duša sveta, Štanjel, Ustanova Maks Fabiani, str. 143.) 

 

Smiselno velja misel še vedno v obdobju globalizacije – obstanejo in napredujejo le najbolje 

usposobljene skupnosti, čeprav je prvi del misli nastal po neposredni izkušnji vojne, kar je 

potrebno ustrezno upoštevati. 

 

 

Bistvo zapisa problematike v Pomniku na Cerju, danes na najučinkovitejši sintezen način  

kaţe javnosti tudi pisatelj Boris Pahor rojen leta 1913 v Trstu. Zavzema se za slovensko 

samobitnost, tako npr. v knjigi Trţaški odzivi odpira temeljne pomote mišljenja, ki skupnost 

vodijo stran od usposobljenosti za eksistenco in doseganje preseţnega ter hkrati kaţe pravilne 

poti kako postati učinkoviti. 

 

Nasilju globalizacije, nemorali in ekološki neogovornosti se lahko učinkovito zoperstavijo le 

ustrezno pripravljene in uigrane skupnosti (tiste, ki posedujejo ustrezno: znanje, ustvarjalnost  

iznajdljivost in so dobro organiziranost), ki pravočasno prepoznajo svoje lastne teţave, jih ne 

prikrivajo in odločno ter pogumno odgovorijo nanje tako kot so Slovenci odgovarjali 

učinkovito v obdobjih prikazanih v Pomniku na Cerju. 

 

Arhitekturni koncept 

 

Geometrija: 

Pomnik je zasnovan (ustvarjen) kot stolp branik na nevidni piramidalni projektni shemi. V 

temeljni zasnovi je poudarjeno kvadratno središče iz katerega izstopajo osnovne strani neba 

ter navpična razseţnost zenit-nadir. 

Kompozicija ima sedem etaţ, eno pod zemljo in šest nad zemljo. 

Tridimenzionalna masa pomnika je načrtovana kot sončna ura gnomon (senca označuje). 

Nagnjenost ploskev na zunaj vidnih delov stavbe predstavljajo nasprotno vlogo sončnih 

ţarkov kot pri gnomonu (ujetje sončnega ţarka v najpomembnejšem prostoru pomnika skozi 

špranjo v stroku stavbe).  

Osnovni arhitekturni koncept je govoreča arhitektura, ki temelji na arhaičnih simbolnih 

sporočilih. Kjer je bilo mogoče, zaradi skromne in fragmentalne ohranjenosti praslovenske 

arhaike, je uporabljena ta, dopolnjena iz svetovne zakladnice arhetipskega z vnosom 

prepoznavnih pomenskih značilnosti deţele Slovencev. 

 

Arhitekturni geometrijski proporcijski ključi:  

trikotnik, kvadrat, krog, pentagram, šesterokotnik, oktagram,  

 

Arhaična simbolika: 

Vsi simboli so namenjeni povečanju učinkovitosti rezultatov in so usmerjeni k pozitivnemu 

končnem cilju. Namenjeni so prenašanju najteţjih človeških spoznanj skozi generacije, kako 

obstati in preseţno napredovati. Generacije na osnovi preţivetih grenkih izkušenj poskušajo 

preko sporočil simbolov obvarovati, naslednje generacije, da ne bi padle v skrite pasti 

kontradikcij, med dobrim in zlim vsebovanem v vsakem pojavu. Povedano v prispodobi so 

simboli večpomenski kamenčki mozaika vsem dosegljivih temeljnih a parcialnih spoznanj, ki 

zdruţeni podajo sliko nove zahtevnejše preseţne ravni spoznanj, ki po zgolj ločenih parcialnih 

ravneh ni nikoli dosegljiva. Zato je parcialno branje in razlaganje posameznega simbola 

napačno. Bistveno je skupno sporočilo.  
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Arhitekti se ponavadi izogibamo predstavitve simbolov (še posebej pri arhaičnih simbolih), da 

ne pride do zlorabe ali banalizacije uporabe. 

Saj je v arhaičnih simbolih prikrito vso kulturno-civilizacijsko znanje, spoznanje in vsa 

evolucija človeštva. 

 

V oporo razumevanju pomnika podajamo samo nekaj najpomembnejših načrtno vgrajenih 

arhaičnih simbolov s skrajšanimi povzetki iz najrazličnejših slovarjev simbolov in z nekaj 

minimalnimi komentarji. 

 

 

 

 

 

 

KRATEK SLOVARČEK NAJPOMEMBNEJŠIH SIMBOLOV UPORABLJENIH V 

POMNIKU NA CERJU: 

 

*STARO 

Sama podoba arhitekture pomnika se navezuje na simbolno predstavitev občutka starega, 

arhaičnega – podoba starinske značilnosti.  

 

V skrivnostnih globinah se pridruţi tistemu, kar je vir obstanka in s katerim sodeluje v 

privilegirani meri. Tisto, kar je staro, nekdanje, sugerira otroštvo, prvo dobo Človeštva, nekaj 

kot prvo dobo osebe, izvir reke ţivljenja. Obarvano je z ugledom izgubljenega raja.  

Zato: Arhetip, pradomovina, domovina, kontinuiteta, identiteta, predstavljajo obstoj. 

 

V simboliki staro ni tisto, kar je zastarelo, preţivelo, marveč tisto, kar vztraja, kar je trajno, 

kar sodeluje z večnim. Staro govori o nekakšni zvezi z nadnaravnimi silami ohranitve. 

Dejstvo, da se je bitje ali stvar upiralo obrabi časa, se občuti kot dokaz trdnosti, pristnosti, 

resnice. Na psihizem vpliva kot stabilizatorski element, daje sigurnost saj je vezano na 

navzočnost tistega kar je preţivilo. Staro je nasprotje od zastarelega, postaranega, kajti slednje 

je duševno povezano z minljivim, krhkim, umrljivim. 

Starost je znamenje modrosti in kreposti ker gre za prefiguracijo dolgoţivosti, dolgotrajno 

pridobivanje izkušenj in razmišljanja, kar je le nepopolna podoba nesmrtnosti.  

 

Ugled pomnika na Cerju je načrtovan na temeljih sposobnosti kritične presoje in 

vzpostavljanja vrednostne distance do modnih nihanj, zato je oblikovan v arhaični obliki in 

jeziku. Vztrajnost arhaičnih lastnosti v kontinuiteti je edina zanesljiva točka za nadaljnje 

preţivetje v kompleksnem svetu sedanjosti in prihodnosti. V njem so zapisani tudi splošni 

recepti za doseganja preseţkov.   

 

*GNONOM 

Je izhodišče, merilna naprava, za spremlja gibanje sonca. V pomniku bo označevala prelomne  

datume slovenske osamosvojitve, s senco stolpa na elipsi podstavka, ko bo ta zaključen. 

Predstavlja začetek prvih odkritij v astronomiji.  

 

Simbolizira sleherno merilno napravo, ki omogoča prodor v skrivnosti časa in prostora, 

dostop do spoznanja tako, da projicira podobo gibanja in poloţajev ter omogoča njih številčno 

preverjanje.  
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*STOLP, BRANIK, UMETNA GORA, PIRAMIDA, so objekti, ki predstavljajo središčno 

točko ali svetovno os in tridelno shemo stvarstva. Iz arhaičnega sveta predstavljajo obstoj in  

vlogo gonilne sile, ki je v vsakomer krepila nagnjenje k razvijanju osebne in družbene zavesti. 

Ker arhaične sile nakazujejo skrite gonilne sile, stavbe s tridelno kozmično shemo podobno 

kot piramida predstavljajo tudi:  simbol vzpona ali dviganja, imajo dvojni pomen integracije 

in konvergence tako na ravni posameznika kot skupnosti, so najskromnejše in najpopolnejše 

podobe sinteze (konvergenca = zmanjševanje razlik, ki delijo kaj enotnega – zbliţevanje in 

razvoj različnosti v isto smer, integracija = povezovanje posameznih enot delov v večjo 

celoto, zdruţevanje), njihova postavitev je bila izraz komaj zavedne sinteze pri ljudeh (toda ko 

je človek konkretno projiciral sad svoje notranje sinteze,  je utrdil svoje nagnjenje k 

nacionalni sintezi). Usmerjenost v družbeno sintezo se je najprej izrazila s konkretno 

projekcijo simbola te sinteze, s postavitvijo monumentalnih stavb v prepoznavni  podobi 

vzpenjajoče se konvergence.  

Kajti sintetična in jasna geometrična koncepcija vedno daje dober regulatorski načrt. 
Simboli zdruţevanja nacionalnega so izjemno pomembni tudi danes, ko navidezno izgledajo 

anahronistično, ato ni. Ker zelo stare kolonizacijske teţnje prodirajo v valih vedno v novi preobleki. 

Nekoč fizična agresivnost, in poskusi z lepa, nato z grda, Danes je kolonizacija kapitalska v imenu 
sveta konkurenčnosti prodira z znanjem, ustvarjalnostjo in spretnostjo v vse kozmične pore tudi v 

najgloblje plasti človekove genetike. 

 

Pomnik je arhitektura za ohranjanje v spominu dogodkov, ki jih naslednje generacije ne smejo 

pozabiti ter morajo zgodaj prepoznati, da bi jih lahko pravočasno preprečile. Pomnik opozarja 

na storjeno in prestano zlo in opominja, da bi bila drugim prihranjena enaka usoda. Pomnik je 

na kratko, znamenje brkih spominov in bridkih spoznanj. 

 

Pomnik kot znamenje je arhaični element pradomovine, prepoznan in predelan po modelu 

arhetipa v značilno slovensko pokrajino kot element biti, kot dopolnilno določilo po katerem 

se določi in razpozna prostor v katerem ţivijo v svoji domovini slovensko govoreči.  

 

Čeprav so različne druţbe skozi čas z močjo spreminjale znamenja kot vidni izraz svojih idej, 

je bilo arhaično arhetipsko izhodišče tako močno, da je vse transformacije preţivelo skrito v 

vsaki zasnovi na novo preoblikovanih znamenj kot instrument preţivetja in kaţipot, postaja k 

cilju rešiti se vseh problemov in obvarovati se vseh nezgod in preseči krhko in omejeno 

ţivljenje s preţivetjem. Od prastarih pokončnih stebrasto oblikovanih kamnov, ki so jim 

nekoč pripisovali kultni pomen (zaradi opravljanja obrednih procesov) se je skozi vse čase 

ohranil kolektivni spomin na izjemno in prelomno učinkovitost instrumenta odnosa treh 

obrazov enote (človek-simulacija srečanja s tegobo na modelu-uresničitev simuliranega na 

originalu). Arhaični instrument o katerem govorimo ni bil razumski temveč intuitivni. Zato je 

skozi čas izgubljal s spremembami in ponovno pridobival na učinkovitosti glede na to ali so, s 

poskusom in zmoto zadeli postopek dejanske učinkovitosti. Skozi čas imamo zato vsemogoče 

namene in v oblikah znamenj: Postavitev znamenj kot: pokoro za storjeno zlo, kot 

zavarovanje s prošnjo pred elementarnimi in drugimi nezgodami, ohranjanje spomina na 

umrle, v zahvalo za rešitev v boleznih in drugih nesrečah, kaţipotov k cilju, označevalcev 

kuge, večnega osvetljevanja na pokopališčih, kazala romarskih poti, znakov specifičnih 

prošenj (proti poţaru, proti poplavi, proti suši,...), postaj procesij (sodobno to imenujemo učne 

poti), preprečevalcev (bolezni, nezgod, nesreč, vojska, reševalcev osebnih ţivljenjskih usod 

(hudi duševni pretresi iz katerih se ne izhoda – danes temu rečemo – stres, kriza),... 

 

Izjemna in prelomna učinkovitost arhaičnega instrumenta o katerem je govor izhaja iz 

prastare človeške psihološke tegobe, ki deluje še danes. To je osebno soočenje z nevarnostjo 

izgube ţivljenja ali pritiska skupnosti na posameznika. Instrument pa je deloval z obredno 
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odstranitev straha iz občutenj neveljavnosti, odstranitve lastnega strahu pred »strašno – 

nevarno« nalogo (oziroma občutka neveljavnosti, nemoči in lastne majhnosti v kozmosu). 

 

Z »razvojem« druţbe, se je ta instrument, v učinkovitih druţbah izpopolnjeval z geometrijsko 

tvorbo, ki je spodbujala organiziranost posameznika v odnosu do skupnosti. S spreminjanjem 

tvorbe in človekovega odnosa do tvorbe, se je spreminjal tudi odnos do sveta in stvari okrog 

njega, ki jih je poslej presojal drugače kakor njegovi predniki oziroma poizkušal dosegati 

vrhunce prednikov in jih presegati. 

 

Kamnit okvir za trobojnico izoblikovan kot portal prikazuje vrata zadnje sodbe in simbolizira 

restriktivno omejen prehod v preseţno. Izoblikovan je po arhaičnih vzorih grških nagrobnih 

stel, ki prikazujejo vhod v podzemni svet. Posebna oblika portala ima arhitrav v obliki 

znamenja ozvezdja tehnice, podprt z bočnima stebroma. Portal in bočna stebra stojita na 

plitkem podstavku, v katerem je reliefno izoblikovan mali vhod. V polju portala je trobojnica 

obrobljena z medeninasto letvico in leto 1848. Leto 1848 je deljeno med obema stebroma. 

 

*POTOVANJE-POT 

Simbolika potovanja je izredno bogata, sajr gre v bistvu za iskanje resnice, miru, nesmrtnosti 

v raziskovanju in odkrivanju duhovnega središča. Potovanje do stolpa in po njem predstavlja 

gibanje k središču in osi sveta. 

Hoja proti središču se izraţa tudi z iskanjem Obljubljene deţele in romanje k njej. 

Potovanje izraţa globoko ţeljo po notranji spremembi, novih izkušnjah, in sicer bolj kot 

premeščanju iz kraja v kraj, gre za iskanje prvotne domovine (biti), ne pa zemeljske domovine. 

Edino pravo potovanje je tisto, ki ga človek opravi v sebi. 

 

*STOPNIŠČE 
 Stopnišče je simbol napredovanja v znanju, vzpona v spoznanje in transfiguracijo. 

V pomniku stopnišče z ograjami predstavlja poslednji in dokončni vzpon zvezdam, med 

katerimi se bodo združile s svetlobo; stopnišče v ograj, ki se nadaljuje z vzpenjanjem izven 

materialnega prikazuje arhaični pomen nebeškega stopnišče, simbola duševnega vzpona. 

 

*STOPNJA - lestev 

Pomen stopnje in lestve povezana z navpičnostjo je vezan na simbol postopnega vzpona in 

vrednotenje. Vsak napredek v vrednotah  je zasnovan kot vzpon in rast. Predstavlja skrbno 

stopnjevanje vaj, ki jih obvladujemo po vedno teţjih teţavnostnih stopnjah. Nakazuje pot med 

različnimi ravnmi. Pomeni stopenj-lestev izraţajo vzpon iz čutnega sveta, ki se po stopnjah 

dviga proti doumljivemu. Zato je pri doseganju različnih stopenj pomembno postavljanje 

obstoja upodobitve  in materializacij pred logično formulacijo, kajti simbol je vedno bolj 

univerzalen in sugestiven, torej pravilnejši.  

 

*STRANI NEBA 

Številni arhaični obredi povezani z vprašanjem nastanka ţivljenja, prebivanjem, 

prebivališčem mrtvih in boţanstev, cikličnim razvojem, so se izoblikovala okoli osi, 

prekriţanih v obliki prostorskega kriţa, ki ustvarja celotno kroglo kozmičnega prostora in 

simbolizirajo človeško usodo. V simboliki je prostor tisti okvir, v katerem se uredi svet, nastal 

iz kaosa (krize), tisti kraj, kjer se razvijajo vse energije. 
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*STVARJENJE 

Stvarjenje simbolizira konec kaosa, ki nastopi tedaj, ko v univerzum stopijo oblika, red, 

hierarhija. Red zadošča za oznako izuma. Izum (invencija) je zaznava novega reda, novih 

razmerij med različnimi pojmi; stvarjenje je namestitev tega reda z energijo. 

 

*UROBOR  

Urobor je kača, ki se grize v rep, in simbolizira vase zaprt razvojni krog. V tem simbolu so 

hkrati tudi ideje gibanja, kontinuitete, samooploditve in potemtakem večnega vračanja. 

Predstavlja zdruţitev nasprotnih načel, ker razmejuje zunanje od notranjega, bodisi neba in 

zemlje ali dobrega in zla, se pravi vseh vrednot, ki jih ta nasprotja prinašajo. V pomniku 

označuje večen proces naravnih ciklov in vseh dejavnosti ter razmejuje omejen človeški 

kozmos posameznega na ravni golega preţivetja od kozmosa  večnosti omogočen s preseţnim 

v nadaljevanju skupnosti.  

 

*VRATA 

Vrata simbolizirajo kraj prehoda med dvema stanjema, dvema svetovoma, znanim in 

neznanim, svetlobo in temo, bogastvom in revščino. Vrata se odpirajo v skrivnost. Vendar 

imajo dinamično, psihološko vrednost: ne le označujejo prehod, marveč vabijo, pozivajo k 

temu, naj se prestopi. Gre za povabilo na potovanje proti onostranstvu . 

Vrata posvečenih prostorov spominu so odprtine najpomembnejšega ţivljenjskega romanja, ki 

vodi do cele, najpomembnejšega kraja zadnje resnice. Vrata povzemajo simboliko 

posvečenega prostora, poti v preseţno (ravni doseţkov). Bitje dveh nasprotujočih se obrazov 

Janus (od tu januar) ima ključ solsticijskih vrat (cikličnost letnega cikla). Prehod z zemlje v 

nebo se opravi skozi sončna vrata, ki simbolizirajo izhod iz kozmosa, onstran omejitev 

individualne usode. Ozka luknja v svodu kupole, skozi katero gre os sveta po arhaičnem 

naziranju (izjemno teţaven, omejen, potreben osebnega ţrtvovanja) izhod iz kozmosa. 

Kozmična manifestacija se v vratih izraţa s pasivnim načelom (negibnost tečajev) in aktivnim 

načelom (odpiranje kril) in nihanjem kot ritmom univerzuma. V vratih se odseva harmonija 

univerzuma in dostop do razodetja. 

 

*PILON, PORTAL IN VRATA 

V pomniku, predstavlja vhod povabilo iz Sveta kakršen je (svetovna vrata) v posvečen boljši 

svet.  

 

V obliki vhoda je zapisan na sintezen način program bistvenega namena celotne arhitekture za 

doseganje kontinuitete preţivetja in preseţnega napredovanja pri potovanju skozi odločilna 

krizna razpotja kozmosa do sveta mira, napredka in blagostanja.  

 

Vstop v osamosvojitev in svet velikih je omogočila soudeleţba v zmagoviti svetovni koaliciji 

(Slavolok zmage v sklepniku portala nakazuje s svojo velikostjo, izjemno teţavnost in 

dramatičnost vstopanja v svet zmagovalcev z ţrtvovanjem.  Hkrati prehajanje skozi slavolok 

takoj na začetku opominja in dokazuje, kako velikost ni pomembna za največja dejanja).  

 

Temen in svetel konj (noč/dan janus) kaţe kako tudi najstrašnejša razbrzdana (poţelenje) 

ukročena sila narave, ki hkrati prinaša smrt in ţivljenje lahko pelje v napredek.  Noč vodi v 

dan in zgodi se, da konj po postopku krotitve preusmeri divjo silo, zapusti svoj temni izvor in 

se dvigne v nebo, v polno svetlobe.  

 

Ozvezdje orion je manifestacija kozmičnega, skupaj z obvladanim vrednotenjem temnih in 

svetlih plati ţivljenja predstavlja solsticijski ključ. Potovanje v nevidno, kompleksnost narave 



18 

 

in moţnost preseţnega napredovanja antropološkega. Orion je arhaično slovensko znamenje, 

ki je ţe od davna urejalo delovni ritem ţivljenja. Trem zvezdam Orionovega pasu pri nas 

tradicionalno pravijo kosci. Vrata odpirajo potovanje skozi čas in prostor v napredek.  

 

*DREVO - drevo (vir) ţivljenja, svetovno drevo, kozmično drevo, drevo modrosti, drevo 

spoznanja dobrega in hudega. 

Gre za eno najbogatejših in najbolj razširjenih tem v simboliki, vendar se vse sučejo okoli 

ideje ţivega kozmosa v nenehnem obnavljanju. Drevo je simbol ţivljenja, ki se neneheno 

razvija in dviga proti nebu, zato evocira vso simboliko potovanja po navpičnosti. Po drugi 

strani lahko tudi simbolizira ciklični značaj kozmičnega razvoja: smrt in preporod. 

Drevo na splošno velja za simbol razmerij med zemljo in nebom, kajti njegove korenine 

segajo v tla, njegove veje pa se dvigajo v nebo. . Predstavlja s svojo trodelno zgradbo 

(korenine, debto, krošnja) tridelno shemo stvarstva osrednjo pozicijo v njem.   

 

V tem smislu je osrednjega značaja, tako da je  drevo sveta simbol za OS sveta. 

Trdna podlaga sveta, zveza vseh reči, podpornik vse naseljene zemlje, preplet kozmosa, v sebi 

zajema vso pestrost človeške narave. Pritrjeno je z nevidnim žebljem Duha, da ne bi omahnilo 

v svoji naravnanosti na božje; z vrhom glave se dotika neba, z nogami utrjuje zemljo, v 

vmesnem prostoru pa objema vso atmosfero s svojimi neizmerljivimi rokami. 

Osrednje drevo s svojo navzočnostjo in svojo močjo pokriva celotno področje mišljenja od 

kozmosa do človeka, je drevo življenja. Razkrižje, postavljeno na gori v središču sveta, v 

celoti obnavlja arhaično podobo kozmičnega drevesa ali drevesa sveta in drevo ţivljenja.. 

Drevo modrosti, spoznanja, razsvetljenja, razodetja je vezano na iluminacijo 

V pomniku shema-model označuje obrnjeno drevo prirejeno iz domače arhaične ljudske 

motivike. To nenavadno obrnjeno drevo, ki šokira naš občutek za vzpenjajočo se navpičnost, 

je seveda znamenje sožitja v arhetipu drevesa, shemi ciklične recipročnosti. Ideja 

recipročnosti vodi do ideje kontinuitete in diskontinuitete, enosti in dvojnosti, do 

simboličnega prehoda od Drevesa življenja do Drevesa spoznanja ter, drevesa Spoznanja 

Dobrega in Hudega. Zmaj varuje skriti zaklad doseganja  nesmrtnosti in označuje drevo 

modrosti. Zmaj identificiran s kača je ambivalenten kaže nasprotnost vidikov v celoti/enoti in 

prikazuje drevo Spoznanja Dobrega in Zla (hudega). Zmaj je in varuje znanje spoznanja  

pred zlorabo in usodno kaznuje tistega, ki zlorablja razodeto, iluminirano  spoznanje. 

 

Dvojno drevo predstravljeno v pomniku simbolizira postopek indualizacije, med katerim se 

združujejo nasprotja v nas. Arhaični simbol zmaj-kača označuje drevo modrosti ob znaku 

drevesa življenja in opozarja tudi na druge ravni simbola. Predvsem na izjemen pomen: 

istočasnega združevanja, brez katerega ni doseganje višjih ravni in prepoznavanja in 

ločevanja dobrega in zla ter udejanjanja prave odločitve glede vrednote, brez katerega ni 

nikakršnih pozitivnih rezultatov temveč propad, kljub pozitivnosti postopka individualizacije  

za bogatenje skupnega. 

V obliki drevesa duh modrosti, razumnosti, sveta in moči, spoznanja in strahu simbolizira 

verigo povezanih rodov v preživetje in naraščanje uspeha. Fragmentalno čezmerno 

individualizirano stremuštvo brez povezanosti (identitetne in kontinuitetne) bogastva delov v 

celoto  postane drevo smrti in propada. 
 

Drevo ţivljenja je še vedno izjemno aktualen in ţivljenjsko pomemben simbol za sodobnike, dokler ga 
ne bo prihodnost zavrgla z realizacijo enotnosti v različnosti. Pricip simbolike drevesa je ţe 1925. 

leta spodbujal Srečko Kosovel: „Bodimo eno po duhu in ljubezni, a ohranimo svoje lastne obraze." 

(Povzeto po B. Pahorju). 
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Pri simboliki dreves je potrebno opozoriti tudi na drevo smrti, ki predstavlja negativni vidik dreves , 

kot odras pretiranega stremuštva posvetnih vladarjev in voditeljev, ki skušajo brezmejno širiti in 

utrjevati oblast in jih pri tem odnese. 
 

*KONJ 

Konj je torej eden temeljnih arhetipov, ki so se vtisnili v spomin človeštva. Je simbol 

podzavestnega psihičnega ţivljenja, je blizu arhetipa Matere spomina sveta, povezan z 

najmočnejšimi prvobitnimi silami teme in silovitosti poţelenja, ki so se postopno na teţaven 

način z izjemnim ţrtvovanjem tranformirale in zapustile svoj temni izvor in se dvignile v 

nebo in polno svetlobo, kjer zaţari in postane razsvetlitev.  V slovanski mitologiji so s konji 

kot simboli vsega obilja prerokovali in napovedovali prihodnost.  Veličastni sončni konj 

vpreţen v zvezdni voz postane podoba popolne lepote, uresničene z vladavino duha 

(gospodarja voza) nad zmotnim delom čutov. Konj prehaja iz noči v dan, smrti v ţivljenje in 

iz strasti v dejanje. Je manifestacija ţivljenja in kontinuitete na diskontinuiteto našega 

kratkega ţivljenja in naše smrti. 

Konj je simbol vsega obilja, kar se razlaga z njegovo dinamičnostjo in njegovo impulzivno in 

velikodušno močjo. 

 

 

*TEMEN IN SVETEL KONJ (SIMBOL ČUVAJA PRESTOPA V POSVEČENO) 

Arhaična vrata v posvečen prostor običajno varujejo hudi močni straţarji (strašni). Njihova 

funkcija je dvojna: v sveti krog ali ogrado ali prostor ne spuščajo nečistih in hudobnih sil, 

noter spuščajo aspirante, ki so tega vredni. Za slednje je to vstop skozi vrata v mesto, za prve 

je to padec v zunanjo temo. 

Simbolika čuvarjev, vratarjev, straţarjev itd. je očitno povezana z iniciacijo (= vhod), ki se 

lahko razlaga kot prestop praga. Janus*, dvoobrazno boţanstvo vpeljavanja v skrivnosti, je 

imel ključ solsticijskib vrat, se pravi dvigajočih in spuščajočih se faz letnega cikla. Po Janusu 

se imenuje januar. Gre za vrata bogov in vrata ljudi, ki omogočajo dostop do dveh poti, 

katerih gospodar je Janus pot prednikov  in pot bogov. Oboja vrata so tudi Janua inferni in 

Junua coeli, peklenska in nebeška vrata. 

 

 

*TRDNJAVA, UTRDBA (BRANIK) 

Trdnjava, utrdba je skoraj povsod simbol človekovega notranjega zatočišča, srčne votline, 

kraja privilegirane komunikacije med dušo in boţanstvom ali absolutnim.  Posvečeno-

boţansko se primerja s trdnjavo, zavetjem, zavetiščem. V slovenščini so pojmi trdnjava, utrdb 

a, še posebno branik, kljub asociacijam navezanih na vojno miroljubni. Izraţajo izjemno 

vztrajnost in nepopustljivost v miroljubni drţi (značilen izrek tujega nočemo svojega ne 

damo), miroljubnost in hkrati nepopustljivost pri pravici ohranja doma. V romanskem svetu 

predstavlja sam pojav postavitve trdnjave razţalitev. V Sloveniji, ki je zgodovinsko 

predstavljala ščit Evrope v obdobju od zgodnjega srednjega veka, še posebej v obdobju 

Turških vpadov, je pomen utrdbe obrnjen, pomeni branik zadnje varno zatočišče in skrajno 

miroljubnost. 

 

 

*OBOK , KUPOLA, SVOD 

 Kupola na splošno predstavlja nebesni svod. Posejan z zvezdami predstavlja nebeško v 

kozmični celoti. Obok na kvadratni podlagi simbolizira zdruţitev neba in zemlje. Obok na 

osmerokotni podlagi predstavlja rojstvo zdruţitve neba in zemlje. Celotno poslopje s kupolo 
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je podoba sveta. Nebo je simbol zavesti. Stolpasta stavba v obliki menhirja ima spolšni pomen 

kozmične kupole.  

V pomniku predstavlja spodnja kupola odprt kos svobodnega neba. Vrhnja kupola na 

razgledni ploščadi pa odprt kos svobodnega neba prihodnosti (oziroma svobodno prihodnost).  

Z odprtjem svobodnega neba (osvoboditvijo) je vzpostavljen vzorec preţivetja in 

napredovanja, ki omogoča jamstvo kontinuitete preţivetja in napredovanja, če vzorec dobro 

spoznamo, razumemo in uporabljamo. 

Nebo je simbol zavesti.  Celotna stavba oziroma poslopje s kupolo je torej podoba sveta.  

 

Na Cerju je v kupolo vgrajeno realno zvezno nebo v dveh solsticijih, ki simbolizira praznik 

drţavnosti in praznik samostojnosti. 
 

 

*LUKNJA – ODPRTINA V KUPOLI 

Prehod z zemlje v nebo se opravi skozi sončna vrata, ki simbolizirajo izhod iz kozmosa, 

onstran omejitev individualne usode (svod*). To je luknja v svodu, kupoli, skozi katero gre 

Os sveta, to je tudi teme, vsekakor ozka vrata, skozi katera se pride v eden-raj. To izraţa tudi 

prehod velikega skozi šivankino uho. Osrednja luknja v vrhu kupole predstavlja koncentracijo 

psihičnih sil v njihovem izviru. Ključ razvoja oziroma poti skozi osrednjo luknjo (pot iz 

pogojenega sveta) je obvladovanje vzorca poti slovenske osamosvojitve. 

 

TROJICA - TRI 

Pri simbolu trojice je mogoče v pomniku dovolj ilustrativno pokazati uporabljen ključ za 

razpoznavanje tistega dela skritega arhaičnega v znakih. Tiste »energije«, ki dejansko poganja 

učinkovito antropološko silo naprej in je preţivela vse čase v ozadju vsemogočih 

pozunanjenih manifestacij, ki so bile le mnemotehnično sredstvo.  Zunanja manifestacija 

slovanskega troglavega boga vojne triglava je le romantična slika, ki ni zanesljivo povezana s 

čaščenjem staroslovanski bogov. Enako velja tudi za druga trojstva poznana kot troedinost.  

Čeprav je troedinost osnovno mnemotehnično sredstvo arhaičnega sveta in shema delovanja, 

ki se ni smela izgubiti. Je celotna arhetipska shema izgubljena zaradi prerivanja z navlako 

stoletij. Poleg ohranjenih delov nosilne sheme so ohranjeni tudi nepopolni drobci ostankov  

mnemotehničnih sredstev v domnevno kasnejših romantičnih zgodbah. Po teh naj bi tri glave 

triglava simbolizirale njegovo oblast nad nebom, zemljo in podzemljem ter z boţanstvom 

povezano vedeţevanje s črnim konjem pred vsakim vojnim pohodom. Romantično gledanje je  

dejansko poenostavljalo in po svoje olepševalo arhaični svet ter ga v svoji preprostosti sloneči 

na podcenjevanju preteklih generacij (plemeniti divjaki) zlorabljalo za zdravljenje psiholoških 

teţav svojega sveta s poveličevanjem lastne generacije.  Resnično pomembna gonilna 

človekova sila osebnih shematov (konstruktov), ki delujejo kot projekcija istega v treh oblikah 

je bila prepoznana ţe v arhaičnem svetu in deluje še danes v vsakem človeku avtomatsko v 

bolj ali manj zavedni obliki, kot misel – načrt za ţeleno aktivnost, sama aktivnost in rezultat z 

ugotavljanjem učinkovitosti doseganja zaţelenega cilja. Trojstvo, ki po sistemu poskusa in 

zmote postopno izboljšuje v učinkovitosti doseganja rezultatov. Kakšno povezavo imata 

vedeţevanje s konjem in triglavom ali triobraznim boţanstvom, ki je omogočilo vse človeške 

učinkovite rezultate? Vedeţevanje je napovedovanje pravilnosti miselnih projekcij, konj pa je 

bil za vsakega arhaičnega človeka jasno znamenje krotenja divje sile, od katere je bilo 

odvisno boljše ţivljenje ali nesrečna smrt. 

V arhaičnem obdobju trojice simbolizirajo poglavitne manifestacije boţje sile; kadar pa so 

zasnovane bolj ponotranjeno in pozunanjeno filozofsko — kot v Plotinovih Eneadah — 

simbolizirajo intimno ţivljenje Enega, katerega dejavnosti se po analogiji ujemajo z 

duhovnimi dejavnostmi človeške duše. Čeprav je poskus razlage izjemna poenostavitev do 
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skrajnosti zapletenih odnosov kaţe kako je potrebno razumeti arhaične arhetipske simbole na 

sodoben način v pomniku in kako jih uporabiti, da postanejo izjemno učinkoviti s 

prakticiranjem izboljšav v »mentalnem simulatorju«, ki organizira naše napredovanje.  

 

 

*KAMEN 

Tudi v izročilu Slovencev je kamnu namenjeno posebno osrednje mesto. Na kakršen koli 

način izpostavljen kamen je zakladnica, ki so nam jo zapustili predniki. Čeprav so pomeni 

kamna iz arhaičnega obdobja zabrisani in še nejasni (najsodobnejše obdobje je našlo 

metodologijo za zanesljivo znanstveno prodiranje v izgubljene plasti), nam ţe fragmentalno 

ohranjeni ostanki materialnih pričevanj in mitološkega izročila kaţejo izjemen pomen 

kamnitega za naše  prednike. Spomnimo se samo na: Ustoličevanje (kneţji kamen, vojvodski 

dvojni stol),  ostanki stare demokracije na podeţelju (srenjski kamni v krogu pod lipo), 

številna stara znamenja,... Nanje so vezana izločila o odločanju, zanesljivosti drţanja 

dogovorov in obljub, jasnovidnosti, modrosti, obrednih uporab, regeneraciji,... 

V arhitekturi pomnika ima kamen osrednje mesto. Poklon kamnu v pomniku je namenjen 

arhetipskemu odnosu arhaične triade, kamen, človek (, ki se je spojil z njim) in krajina (iz 

katere izhaja). Iz te trojnosti je Primorec, Kraševec in Istran izoblikoval svojo bit in prizorišče 

ţivljenja, ter razpoznavni kozmos. Surovi kamen rojen v naravi,  človek spremeni v obdelan, s 

čimer postane simbol človeškega dela. Ob spreminjanju kamna in okolice se spreminja na 

poseben način triade tudi sam. Povezava s kamnom je arhaična in mitska. Megalit in gomila 

evocirata osrednjo goro in orodje regeneracije. Je tudi simbol Matere Zemlje in Praočeta in 

dveh arhetipskih vidikov ţivljenja (statičnega in dinamičnega), statičen mejnik v večnem 

obnavljanju. 

 

 

*GORA 

Vrh gore kot najvišja točka v pokrajini simbolizira končni cilj človeškega razvoja in psihično 

funkcijo nadzavestnega, ki je ravno v tem, da pripelje človeka na vrh njegovega razvoja. 

Vse deţele in vsa ljudstva imajo sveto goro. Ta velja za os univerzuma. Gora je najpogosteje 

prikazana kot skala (kamen). Ker je gora prvobitni arhaični simbol, tako kot  drevo in 

pokončna skala je gradiva o tem simbolu mnogo. V principu se povezuje po Jungu z ţenskim 

arhetipom kot sploh vse, kar zavija ali ovija. Kraj varnosti, rojstva, odraščanja, neţnosti, kraj 

preobrazbe, preporoda, vendar je tudi ekstremno nasprotje (kot npr. karaj nevarnosti ali celo 

pogube). 

 

 

*STRANI NEBA 

Strani neba predstavlja štiri smeri v prostoru — sever-jug-vzhod-zahod — ki jim je treba do-

dati še navpično razseţnost zenit*-nadir in notranjo razseţnost središče*. Geometrija strani 

neba je povezana z arhaičnimi predstavami o nastanku ţivljenja, prebivališču mrtvih in 

bogov, cikličnim razvojem ipd., Te predstave so se izoblikovale okoli osi, prekriţanih v obliki 

prostorskega kriţa — sever-jug in vzhod-zahod - ki z osjo zenit-nadir predstavljajo celotno 

kroglo kozmičnega prostora in, simbolično, človeško usodo. V simboliki je prostor tisti okvir, 

v katerem se uredi svet, nastal iz kaosa, tisti kraj, kjer se razvijajo vse energije. 

 

*SOLSTICIJ 

Za slovensko osamosvojitev je posebej pomemben arhaični simbolni pojav solsticijev, ker od 

poletnega in zimskega solsticija oba ključna datuma osamosvojitve le za par dni  odstopata od 

izjemno pomebnega pojava.  
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Vloga solsticijev ima izjemno vlogo v evoluciji človeštva še posebno v arhaičnem obdobju in 

antiki ko so dostopni javnosti, kasneje začnejo prvobitne poganske običaje preganjati ali 

prekrivati s čemer se pričenjajo izgubljati kolektivne izkušnje zapisane v obredih praznovanj 

in akumulirane spoznanja generacij prednikov vzdrţevane z kontinuiteto. Z zapiranjem in 

prikrivanjem  poganskih običajev, namenjenih vključevanju občestev v reševanje problemov 

preţivetja in doseganja preseţkov ter večanja skupne  javne učinkovitost z vadenjem in 

urjenjem,  staro vsem razpoloţljivo vedenje prehaja v roke takratnih novonastajajočih elit in 

skritih zdruţenj. Prvobitni izjemen pomen arhaičnega in antičnega urjenja javnosti in javne 

vadbe je lepo razločen v italijanskem jeziku, izhajajočem iz latinščine ( tudi jezika 

srednjeveških elit, ki je ohranjal antični pomen). Vaditi, uriti je esercitare. Ta pojem pa velja 

tudi  za vojsko (esercito), imeti oblast (esercitare il potere) ali celo uveljavljanje pravice 

(esercitare un diritto).  Skrivanje ekzistencialnega in esencialnega znanja v srednjem veku 

vpliva posredno še na sodobnost. Tako je znanje, v davnini vezano, na kulturno-civilizacijski 

pomen solsticijev danes domena redkih izvedencev, ljubiteljev ali radovednih samoukov. 

Arhaična simbolika solsticijev je zanimiva tudi zato, ker se ne ujema s splošnim značajem 

ustreznih letnih časov. Tako zimski solsticij odpira Vzpenjajočo se fazo letnega cikla, poletni 

solsticij pa spuščajočo se fazo. Odtod grško-latinska simbolika solsticijskih vrat, ki jih 

predstavljata dva Janusova obraza, pozneje pa dva sveta zimski in poletni. Lahko je ugotoviti, 

da zimska vrata vodijo v svetlo fazo cikla, poletna pa v fazo teme.  

Zimski solsticij je sicer povezan z deţelo mrtvih, vendar je tudi znamenje preporoda mrtvih 

(ponovnega rojstva); in je čas, ki je naklonjen spočetju. 

Zimski solsticij začenja, pot bogov, poletni solsticij pa pot prednikov, kar seveda ustreza 

vratom bogov in ljudi.. 

 

Poletni solsticij označuje apogej sončne poti; sonce je v zenitu, na najvišji točki neba. Ta dan 

je bil arhaično izbran za praznovanje praznika sonca.  

 

*ŢAREK 

Ujet ţarek, ki se razširja iz središča sonca, izraţa ujetje plodnega vpliva materialne in 

duhovne narave. Bitje, ki sprejema moč ţarka po dispoziciji subjekta lahko greje, spodbuja in 

oplaja ali seţiga, suši in sterilizira. Za pozitivno dispozicijo bitja sta bistveni spretnost 

uporabe poverjene mu moči in prava mera temelječa na zdravih vrednotah (saj strup v pravi 

meri postane protistrup, oziroma edina zdravilo strupa). Bitje sprejemanja sončne moči lahko 

sprosti največjo učinkovitost le tako, da se podredi najstroţji in najteţji moţni kontroli.   

 

*OGLEDALO, ZRCALO, SPECULUM 

Sprva je speculum pomenilo opazovanje neba in zvezd z zrcalom. Zato besedi spekulacija in 

konsideracija pomenita opazovanje neba in zvezd. Zrcalo kot odsevajoča površina je podlaga 

za izredno bogato simboliko na področju znanja in spoznanja. Kaj odseva? Resnico, 

odkritosrčnost, vsebino srca in zavesti. Zrcalo je simbol modrosti in spoznanja. Uči o 

največjih skrivnostih. Odsev nebeškega razuma in simbol manifestacije, ki odseva ustvarjalni 

um. Doseganje najvišje duhovne izkušnje. Dve nebeški ogledali odsevata svet v tretje kot 

odsev kozmične popolnosti. Ta se odseva tudi v Devinem zrcalu. V vedskem izročilu je 

zrcalo sončna prikazen manifestacij, simbolizira omejeno in vedno se spreminjajoče trajanje 

bitij. Daje obrnjeno podobo resničnosti, manifestacija je obrnjen odsev principa vezan na 

obrnjena trikotnika zvezdastega šesterokotnika. Razodeva resnično naravo zlohotnih vplivov, 

odganja jih in varuje pred njimi. V povezavi z oktagramom je znamenje skladnosti in 

popolnosti. Kot tak (oktagram) je posrednik med nebeškim (okroglo) in zemeljskim 

(kvadratno). Človek uporablja starino za ogledalo. Zrcalo obrnjeno proti nebu kaţe 

prihodnost. Zrcalo duše očisti vse posvetno umazanijo in sprejema poteze tistega kar stoji 
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pred njim v čistosti podobo nepokvarljive lepote. Odsevanje podobe je sodelovanje s podobo, 

skozi sodelovanje doţivi podoba transformacijo in naposled sodeluje z lepoto, kateri se upira. 

Sposobnost zrcala, da popravi sliko je simbol vidnega v svoji bistveni resničnosti. 

 

*TEHTNICA 

Tehnica zodiakalno znamenje 23 septembra – 22. oktobra pravičnost (tehtanje teţe dejanj in 

obveznosti), in pravica, simbol je ravnoteţje naravnih sil, ki so narejene zato, da so zdruţene, 

je povezana z jesenskim enakonočjem, skodelici sta veliki in mali voz (prevesi se v ovna ko 

sta noč in dan v ravnovesju) poslednja sodba (tehtanje in sodba dobrih in slabih dejanj in 

simbol usode), sredina dvojčkov. 

 

Op. Barve v pomniku so simbolične – Preverjene s slovarjem simbolov. Barvna lestvica po 

stopnišču nakazuje razvoj. V odločilnih prostorih stolpa nakazujejo zaostrovanje in v 

nadaljevanju nenadno rešitev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
dr. Darko Likar – osnutek scenarija ureditve prikaza vsebine »Pomnika 
na Cerju«, Junij 2011 
 

Scenarij za Cerje 
 

 Video Audio 

 KLET – PODZEMLJE Celostna predstavitev 

prostora okolice Cerja, 

vključno z jamarstvom in 

arheologijo bližnje 

okolice. 

 

 KLET: 12 stopnišče 

Razporeditev gradiva v slikah z bogatimi okvirji po steni, ki 

oblikujejo rdečo nit ambienta stopnišča v stolpu. 

Off:  
Predzgodovina glede na 

prihod »slovencev«, 

slabo poznano arhaično 

obdobje v fragmentih. 

Od prazgodovine do 

prihoda Rimljanov 

- Rimska doba, prihod 
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Slovanov (od 1. stol. 

pr.n.s. do 7. stol. n.s.) 
 Fotografija: 1, 2,10 

Slika: 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

 

Fister, P. 1986: 

Umetnost stavbarstva na 

slovenskem, Cankarjeva 

založba, (Tekst od str. 9-

25). 

 Ostali prostori przentacija odprta. Glej opombo za klet. 

 

 

(op. KLET Pri izdelavi scenarija v 

kleti, je nujno opozoriti 

interdisciplinarno ekipo, da je 

pomnik načrtovan za 

uveljavljanje presežnih zmožnosti 

Slovencev in državljanov 

Slovenije.  Doseženo je dobro 

izhodišče glede na vložena 

sredstva in trenutno situacijo. 

Vendar je potrebno v 

nadeljevanju vzpostaviti proces 

preseganja, ki se bo predstavil v 

domačem in svetovnem nivoju kot 

Slovenski dosežek.!) 

 

 KLET: 13 predprostor 

Prostorsko ugodno za uvodne razlage in sintezo zgodbe kleti 

 

 

 KLET: 14 osrednja avla 

Ugodno za bistveno osrednjo prezentacijo, ki ne sme pokriti 

simbola večnega obnavljanja v tlaku. Urobor, kača, ki sama 

sebe grize v rep. Kača obkroţa in razmejuje kozmos. Znamenje 

je nedokončano po načrtu. Manjkata dve na poseben način 

izoblikovani in locirani spirali znotraj dveh nasproti leţečih 

krogov.  

 

Predstavitev narodov, ki so se borili na naših tleh. 

 

Scenarij prezentacije je 

izdelan le v osnovnih 

črtah glede na celoten 

koncept pomnika. 

Zahteva močno in 

kakovostno strokovno 

interdisciplinarno 

zasedbo, ki bo izkoristila 

izhodišče arhitekture 

pomnika –za prezentacijo  

narave okolice Cerja za 

razlago »prirode«, 

prezentacijo zanimivosti 
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okolja in najsodobnejšo 

ekološko razlago vezano 

na trajnostni sonaravni 

razvoj. 

 

 KLET: 23 prehodni razstavni prostor, ugoden za 

povezovalne prezentacije in paralelna obvestila 

 

 KLET:  21 predprostor meditacijske 

Ugoden prostor za prezentacijo, ki uvaja v razmislek 

 

 

 KLET: 22 meditacijska dvorana 

Upoštevati večnamenskost prostora. 

Ugodno za podajanja, ki spodbuja razmišljanje o temeljnih 

stvareh. 

 

 

 KLET : Gostinski lokal   

 PRITLIČJE:    

 eliptična prireditvena ploščad (bistvo ploščadi je 

partecipacija Slovenskih drţavljanov v gradnji pomnika v 

obliki donacij za plošče ploščadi!) 

 

 

 PRITLIČJE:  Slavnostni pilon s portalom (povabilo za 

prestop v drugačen boljši svet prihodnosti h kateremu lahko 

vsak prispeva ustvarjalno po svojih močeh. Gradimo na 

kontinuiteti prelomnih doseţkov prednikov in vrhuncev 

preteklosti.) 

PRITLIČJE: 1  slavnostna veţa 

Prvo srečanje z vlogo odločilnega razpotja (kriza – kot pove 

slovenska sestavljenka besede, ki jo je potrebno vzeti skrajno 

resno, napoveduje diametralne ekstreme: zlom ali vrhunsko 

moţnost)  

Slavnostno smer napoveduje primorski portal – slavolok. 
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 PRITLIČJE: 3  slavnostna avla 

Slavnostni portali in vstopni, monumentalno oblikovan prostor 

predstavljalo  slavnostni vstop naroda v zgodovino z 

najstarejšimi pisanimi spomeniki (Briţinski spomeniki). 

Oktagram simbol rojstva 

 PRITLIČJE: 6  slavnostna spominska soba Prešeren in 

Trubar (najpomembnejše mesto ob slovenskih slavnostnih 

vratih) 

ali Prešeren in Trubar ob slovenskih vratih v slavnostni avli 

 

 PRITLIČJE: 8  slavnostna spominska soba 

Prezentacija - Vojvodski stol 

 

Slovenska beseda ob 

najzgodnejši obliki 

demokracije 

 PRITLIČJE: 9  slavnostna spominska soba 

Prezentacija - Kneţji kamen 

Slovenska beseda ob 

najzgodnejši obliki 

demokracije 

 PRITLIČJE: 7  slavnostna spominska soba Portal stela 

(arhitrav oblikovan v znamenju ozvezdja tehnica, osrednje 

polje slovenska trobojnica, v portalu leto 1848) – vhod v 

preseţno. 

Opozorilo na osmišljanje 

kratkega ţivljenja 

(simbolni prikaz) 

 PRITLIČJE: 6 in 7 

Zadnje razsodišče: Vertikalni stebri z imeni znamenitih 

primorskih literatov in umetnikov, razporejeni ob bočno in pred 

stelo (osebnosti z zglednim ţivljenjem in vrhunskim opusom 

del, pomembni za domovino). 

Simon Gregorčič, Srečko Kosovel, France Bevk , Ivan 

Trinko… (dodaten spisek primorskih pesnikov in pisateljev 

Borisa Pahorja v razmislek: Krelj, Svtokriški, Marica Nadlišek-

Bartol, Gradnik, Gruden, Josip Ribičič, Pregelj, Stanko 

Kosovel, Janko in Smiljan Samec, Joţe Pahor, Andrej Budala, 

brati Širok, Vladimir Bartol, Joţa Lavrenčič, Ciril Kosmač, 

Rob, Vuk) 

 

 

 

 PRITLIČJE: 2  informacije, Računalnik - server 

 

 

 PRITLIČJE: 4  slavnostna dvorana 

Prapori veteranskih organizacij in drugih domoljubnih društev 

razporejeni ob bonih straneh glavnega portala 
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 PRITLIČJE: 10   

Stopnišče med pritličjem in nadstropjem 
Fister 

Razporeditev gradiva v slikah z bogatimi okvirji po steni, ki 

oblikujejo rdečo nit ambienta stopnišča v stolpu ali projekcija 

na steno. 

Fotografija: 

53,65,67,88,97,98,104,108,113,126,130,168,171,172,191,196,1

97,198,210, 227,228, 229 

Slika: 54-238 

 

- Naseljevanje in 

udomačenje slovenskih 

pokrajin (8. do 12. 

stol.) 

- Vključevanje v 

evropski svet (13. in 

14. stol.) 

- Iskanje lastnih rešitev 

v teţkih časih (15. 

stol.) 
(str. 54 – 164) 

 PRITLIČJE: 11  dvigalo 

 

 

 I. NADSTROPJE:  25  

Stopnišče med I. in II. nadstropjem 

Fister 

Razporeditev gradiva v načrtovanih ekranih in plazmah z 

bogatimi okvirji po steni, ki oblikujejo rdečo nit ambienta 

stopnišča v stolpu. 

Fotografija: 

239,248,251,263,267,288,289,290,296,297,298,308,320328,32

9,331,332,333,336,339,342,347,348,372,373,375. 

Slika: 240-383 

- Nove oblike bivanja 

(16. stol.) 

- Učna doba 

slovenskega 

stavbarstvu (17. stol.) 

(str. 164-240) 
 

 I. NADSTROPJE:  26 spominska soba I. sv. v. 

1. Projekcija na stene (Začetek - Karta Evrope pred I. sv. 

v./povod, vzroki/, Zaključek karta Evrope po I. 

sv.v./posledice/,  Projekcija med začetkom in koncem 

prezentacije, prikazuje sistematsko ţivljenje v najteţjih 

pogojih s prikazom na osnovi arhivskega gradiva 

(vzgled za obiskovalce prijazne predstavitve je knjiga 

Simić, 1998: Po sledeh soške fronte, Mladinska knjiga, 

Ljubljana) 

Strokovni scenarij, 

prispevek1848-1918. 

dr. Branko    Marušič, 

Osnutek od I. 

Predigra –VIII. 

Spomin 

dr. Petra Svoljšak 
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2. Projekcija na projekcijsko mizo (v prvi fazi na ravno 

površino, kasneje na bel mat relief),  Projekcija na 

relief, se prične z razlago prostora zgodovinskega 

dogajanja iz geografskega vidika (npr. prikaz ključnih 

potrebnih za jasno orientacijo v kasnejši razlagi in 

simulaciji), Nadaljuje se s simulacijo grafičnih projekcij  

12. soških bit na relief (izhodiščno stanje, proces med 

ekstremnima stanjema, zaključno stanje). Prijazen 

razumljiv prikaz s kartami - Simić, 1998: Po sledeh 

soške fronte, Mladinska knjiga, Ljubljana) 

Op. Iz prikaza prezentacije in strokovnih razlag naj 

izstopa bistveno sporočilo poti osamosvojitve (porinjeni 

v preţivetveno krizo, ustrezno rešili nalogo na 

odločilnem razpotju, teţavnostna stopnja problema 

glede na ostale točke osamosvojitve,  preţiveli in 

prelomno napredovali na vsaki točki procesa 

osamosvojitve!) 

 I. NADSTROPJE:  27 tehnični prostor, Računalnik 

 

 

 I. NADSTROPJE:  28 terasa  

 

 

 II. NADSTROPJE:  32  

Stopnišče med II. in III.. Nadstropjem 
Fister 

Razporeditev gradiva v načrtovanih ekranih in plazmah z 

bogatimi okvirji po steni, ki oblikujejo rdečo nit ambienta 

stopnišča v stolpu. 

Fotografija: od 384 -518 

Slika: 385-525 

Op. Bistvo nastajanje razpoznavnih značilnosti domovine 

Izoblikovanje 

značilnosti slovenskega 

prostora (18. stol.) 

(str. 240-304) 
 

 II. NADSTROPJE:  33 spominska soba 

1.Projekcija na stene (Začetna – Karta, ki kaţe 

problematiko območja po pred I. sv. v./povod, vzroki/, 

Scenarij 

Protifašistična 

gibanja od 1918-41, 

dr. Milica Kacin 

Wohinc 
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Zaključna karta kaţe posledice in uvaja v naslednje 

obdobje.)  Projekcija med začetkom in koncem 

prezentacije, prikazuje sistematsko ţivljenje v najteţjih 

pogojih, ki je pripeljalo do reakcije.  Prijazen prikaz za 

obiskovalce podaja jasno grafično in slikovno podobo 

organizacije ţivljenja v posebnih pogojih in spretnost ter 

ustvarjalnost reševanja zadanih ciljev. Prikaz ilegalnega 

odpora tajne organizacije TIGR in drugi ilegalni odpori 

skupin, vključno s posebnim poklononom mladinske 

rodoljubne organizacije Črnimi brati za katero obstaja 

filmski prikaz. 

2. Projekcija na projekcijsko mizo (v prvi fazi na ravno 

površino, kasneje na bel mat relief),  Projekcija na relief, se 

prične s simulcijo zgodovinskih dogajanj v prostor. Od kot 

so bila razliočna jedra odpora (izhodišča), kje in kako so 

delovala. 

Op. Iz prikaza prezentacije in strokovnih razlag naj izstopa 

bistveno sporočilo poti osamosvojitve (porinjeni v 

preţivetveno krizo, ustrezno rešili nalogo na odločilnem 

razpotju, teţavnostna stopnja problema glede na ostale 

točke osamosvojitve,  preţiveli in prelomno napredovali na 

vsaki točki procesa osamosvojitve!) 

-  dr. Egon Pelikan 

 

 II. NADSTROPJE:  34 tehnični prostor, Računalnik 

 

 

 III. NADSTROPJE: 35  

Stopnišče III. in IV. Nadstropjem 

Fister 

Razporeditev gradiva v načrtovanih ekranih in plazmah z 

bogatimi okvirji po steni, ki oblikujejo rdečo nit ambienta 

stopnišča v stolpu. 

Fotografija: 526-596 

Slika: 527-594 

- Predpisi in moda ter 

ljudsko stavbarstvo 

(19. stol.) 

(str. 304-336) 
 

 III. NADSTROPJE:  36 spominska soba, II. sv. v.,  Scenarij 
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Scenarij prezentacije se odvija po podobnem vzorcu, kot I. 

sv. vojna. s projekcijo na steno in projekcijsko mizo. 

 

dr. Boris Mlakar 

- dr. Nevenka Troha 

 

 III. NADSTROPJE:  37 tehnični prostor, Računalnik 

 

 

 IV. NADSTROPJE:  38  

Stopnišče med IV. in V. Nadstropjem 

 

Fister 

Razporeditev gradiva v načrtovanih ekranih in plazmah z 

bogatimi okvirji po steni, ki oblikujejo rdečo nit ambienta 

stopnišča v stolpu. 

Fotografija: 597-643 

Slika: 601-635 

Arhitektura urbanizem 

oblikovanje (20. stol. 

336-364) 
 

 IV. NADSTROPJE:  39 spominska soba  

Scenarij prezentacije naj se odvija po kombinaciji prejšnjih tre 

prikazov s poudarkom na specifičnosti dogodka. Posebej 

izpostaviti s prikazom to kar nam priznava tujina »hiter in 

najbolj inteligenten odcep iz prejšnje drţave« in prelomnost 

dogodka za Slovence in sodoben čas.  

 

Scenarija vojne za 

Samostojno slovenijo še 

ni. 
 

 IV. NADSTROPJE:  40 tehnični prostor, Računalnik 

 

 

 IV. NADSTROPJE:  kroţni balkoni ubrnjeni na štiri strani 

neba. 

 

Kroţni balkoni opisujejo 

krog v kvadratnem 

stolpu. Dialektika likov 

simbolizira dialektiko 

zemlje in neba. V 

arhitekturnem jeziku 

kriţanje centralnega, 

značilnega za vzhod in 

lonzitudinalnega tlorisa 

značilnega za zahodno 

arhitekturo predstavlja 

obstoj nove samobine za 

deţelo značilne 

identitete.  

 V. NADSTROPJE:  42 stopnišče 

Virtualno Stopnišče nadaljevanje na ograji predstavlja pot 

prihodnost 
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 V. NADSTROPJE:  41 razgledna ploščad  

predstavlja pot prihodnost 

Kupola: dokončati osvetlitev ob vencu in umetna odprtina v 

temenu kupole – os sveta, dokončati v medenini) 

 

 

 Označene smeri iz veličastnega razgledišča in postavitev 

daljnogledov na RAZGLEDNI PLOŠČADI in na terasi I. 

NADSTROPJA 
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PRILOGE: 

Originalni izhodiščni program sprejet leta 2005 

Arhitektura obeležja spomenika Braniteljem slovenske zemlje na Cerju 

/ Likar, Junij 2005/ 
 
Slovenija premore le manjše spomenike namenjene posameznim strogo usmerjenim 

sporočilom. Sloveniji primanjkuje celovito obeleţje s katerim bi se dostojno predstavila 

domačemu prebivalstvu, tujcem in prihodnjim rodovom. Uresničen, a nedokončan pomnik na 

Cerju je relativno blizu tega cilja. 
Arhitekturni pomnik na Cerju ima zasnovo orientirja, ki naj popotnika s slehernim korakom 

ţe od daleč spominja na dolgo pot k suverenosti in k trenutku nastanka naše države s 

posebnim ozirom na pomen in vlogo Slovencev v Evropi. 
Pomen tega dogodka je metaforično poudarjen s prostorsko-časovno zasnovo objekta v obliki 

osi prostorskega kriţa. Zunanjost vabi obiskovalce skozi »Kraški park«, da vstopijo v objekt 

in se popnejo na vrh stolpa. 
Osnovni namen in cilj zasnove stolpa na Cerju je, da obiskovalca s samo prostorsko zasnovo 

vodi v podoživljanje potovanja skozi čas, ki smo ga morali mi in naši predniki prehoditi od 

daljne, v neznano zagrnjene preteklosti, do osamosvojitve. 
Arhitekturno oblikovanje in predstavitveni program popeljejo potnika skozi čas v slutnjo 

prihodnosti. Oblikovanje zunanjega plašča arhitekture se navezuje na preteklost, notranjost 

pa se stika s sodobnostjo in sega preko nje v prihodnost. 
Oblikovanje zgradbe strukturira razločen arhetip branika s primorsko-kraško identiteto in 

poudarjenim stolpom (branik je trdnjava, ki priča o odločnosti in sposobnosti boja naših ljudi 

za preţivetje, hkrati pa tudi o miroljubnosti, kot temeljni lastnosti Slovenske in primorske 

identitete). 
Navpična os, ki predira vrh gore in močno izraţeno osrednje stopnišče stolpa, pomenita dvig 

iz senc globine k svetlobi nad nami, je v kamen ujeti časovni trak rasti, napredovanja v znanju 

in notranjega človekovega bogatenja. V neprekinjenem toku usodne časovne krivulje je 

posebej označeno sedem postaj, sedem usodnih odločitev našega naroda, ki so bistveno 

vplivale na možnost uresničitve osamosvojitve. Načrtovana predstavitev poti skozi čas s 

skrbnim oblikovanjem in premišljenim programom bogati notranjo obiskovalčevo orientacijo 

in rast. Dvigovanje po stopnišču opozarja na veličastnost in kompleksnost evolucijske 

rasti, postaje pa razpotja, ki jih je bilo potrebno razrešiti, da so se uresničile nikoli 

usable ţelje generacij. 
Sedem ravni prikazuje kulturno-civilizacijsko rast in njen odraz v slovenskem prostoru. 

Sedem postaj prikazuje stopnje procesa osamosvojitve: 
1.     obdobje brez lastnih virov, 
2.      slavnostni trenutek vstopa v zgodovino s prvimi slovenskimi napisi, 
3- 6.   4 agresije na slovensko ozemlje in kot odgovor  tri oblike suverenosti in     

priključitev primorske k matični domovini, 

7.   prihodnost. 
 
 

Zaradi programske jasnosti smo sedem postaj v vseh dosedanjih programih imenovali 

z okrajšanimi imeni (zato jih ne navajamo znova). 

Na seštih stopniščih je prikazan kultumo-civilizacijski vidik poselitve Slovenije od 

prazgodovine do danes. Predstavljene so podobe slovenskih krajev, ki so jih ustvarjali 

človek, čas in prostor v srcu Evrope in hkrati na prelomnici med Vzhodom in 
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Zahodom, s posebnim ozirom na poznavanju posebnosti razvoja stavbarstva pri nas in 

njegovih izjemnih doseţkov. Bogastvu, ki ga imamo od prednikov - dediščina za nas 

in za prihodnje rodove. 

Najcelovitejši prikaz iskanja slovenske identitete skozi čas in njenega odraţanja v 

prostoru, ki najbolje ustreza arhitekturnemu programu pomnika na Cerju, je prikazan v 

knjigi: Peter Fister 1996: Umetnost stavbarstva na slovenskem, Cankarjeva založba, 

Ljubljana. 

Predlagani program prikazan na stopnišču je: 

1.   Stopnišče med kletjo in pritličjem 

- Od prazgodovine do prihoda Rimljanov 

- Rimska doba, prihod Slovanov (od 1. stol. pr.n.s. do 7. stol. n.s.) 

2.   Stopnišče med pritličjem in nadstropjem 

- Naseljevanje in udomačenje slovenskih pokrajin (8. do 12. stol.) 

- Vključevanje v evropski svet (13. in 14. stol.) 

- Iskanje lastnih rešitev v teţkih časih (15. stol.) 

3.   Stopnišče med I. in II. nadstropjem 

- Nove oblike bivanja (16. stol.) 

- Učna doba slovenskega stavbarstvu (17. stol.) 

4.   Stopnišče med II. in III.. Nadstropjem 

- Izoblikovanje značilnosti slovenskega prostora (18. stol.) 

5.   Stopnišče III. in IV. nadstropjem 

- Predpisi in moda ter ljudsko stavbarstvo (19. stol.) 

6.   Stopnišče med IV. in V. Nadstropjem 

- Arhitektura urbanizem oblikovanje (20. stol) 

7.   Virtualno Stopnišče (prihodnost) 
 

Arhitekturno oblikovanje notranjosti pomnika na Cerju: 

Celovito oblikovanje arhitekture sledi v notranjosti osnovnemu konceptu zasnove 

pomnika, zato je v prostorih dostopnih javnosti izoblikovan monumentalno z jasnim 

hierarhičnih stopnjevanjem pomenov arhitekturnih členov prostora. 

Poudarjeno skrbno oblikovanje odprtin, talnih površin, posebno izoblikovanih stikov 

med površinami in dveh kupol (centralni prostor pritličja in strop razgledne ploščadi), 

stopnic in stopniščnih ograj usklajeno z celotno zasnovo pomnika, obiskovalca 

usmerja, mu sporoča hierarhijo pomenov vsebine in vzdušje miljeja. 

V prostorih sedmih časovnih postaj stoji na sredi soban kot plastika izoblikovan bel 

relief makete terena področja glavnega dogajanja zgodbe prostora in sluţi kot 

tridimenzionalna projekcijska miza osrednje simulacije. Na stenah in stropu s 

projekcijo gradiva iz arhivov, literature in pričevanj ustvarimo zanimivo predstavo 

dogajanja in zgodbo obdobja posamezne časovne postaje. Na stenah stopnišča pa 

projekcija in oblikovanje obiskovalcu stopnjujeta doţivljanje prostora in zgodb. 
 

 

POMNIK BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA VELIKEM CERJU /LIKAR 
Članek Objavljen v Primorskem Rodoljubu, Letnik XII/20011, Št. 20, januar 2011, str. 3 in 4: 
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Do katere stopnje je pomnik braniteljem slovenske zemlje izdelan danes 

 

Po večletni gradnji je stavbarski del arhitekture pomnika zaključen, razen nekaj drobnih 

korekcijskih del. Poleg arhitekture stavbe je uresničen tudi preteţni del okrasne opreme in del 

elipse pred glavnim vhodom. 

Arhitekti so se strogo drţali dogovorjenih programskih izhodišč, sprejetih na zasedanju 

predstavnikov veteranskih organizacij 16. 2. 2000, ki jih je potrdilo osem domoljubnih 

organizacij - KODVOS dne 6. 10. 2008. 

S tem je praktično stavba sama pripravljena na ogled in bo po zaključku preizkusnega 

obratovanja dostopna na dan slavnostne otvoritve stavbe. 

 

Uresničena programska stopnja 

Doslej uresničena arhitektura je zasnovana kot govoreča arhitektura, ki skozi obliko govori o 

vsebini, vidni na zunaj in v notranjosti stavbe. Kot taka je pripravljena za sprejetje 

načrtovanega programa. 

 

Namen govoreče arhitekture dobimo 

Pomnik na Velikem Cerju je kot orientacijska točka, zaradi svoje posebne lege viden od daleč 

(tudi čez morje in z obal severne Istre). Vsak pogled nanj nas spominja na dolgo pot do 

osamosvojitve Slovenije in na trenutek nastanka naše drţave, s posebnim poudarkom na 

pomenu in zgodovinski vlogi Primorcev. Pomnik na novo organizira prostor in miselno ter 

vizualno poveţe gosto mreţo slovenskih orientacijskih točk. 

Osnovna zasnove stolpa vodi obiskovalca v potovanje skozi čas, ki smo ga morali mi in naši 

predniki prehoditi od daljne preteklosti do osamosvojitve. 

 

Navpična os, ki predira vrh gore in močno izraţeno osrednje stopnišče stolpa, pomeni dvig iz 

senc globine k svetlobi. Je v kamen ujet časovni trak rasti, napredovanja v znanju in 

notranjega bogatenja slovenske kulture. V neprekinjenem toku usodne časovne krivulje je 

posebej označeno sedem postaj na razpotjih preţivetja; sedem usodnih odločitev našega 

naroda, ki so bistveno vplivale na uresničitev oblikovanja lastne drţave. 

 

Ohranjanje spomina na velik največji slovenski prelomni dogodek osamosvojitve dokazuje, 

kako so v preteklosti Slovenci preţiveli zaporedje najteţjih preizkušenj preţivetja in ob tem 

na vsaki stopnji dosegli celo nov razvoj. Prelomni doseţek je vzor in vzorec načina preţivetja 

v najteţjih razmerah in kazalec, kako ob tem doseči napredek, kar je preizkušen učinkovit 

recept tudi za prihodnost. 

 

Štiri zgodbe pomnika 

Da bi ohranili ţiv spomin na dogodke iz preteklosti, v kateri smo preţiveli in dosegli 

napredek, ter da bi preţiveli in napredovali tudi v sedanjosti in prihodnosti, ima spomenik 

poleg osnovne zgodbe iz preteklosti načrtovane še tri, usmerjene v razvoj in prihodnost. 

 

Prva in druga razvojna zgodba sta zasnovani na osnovi izročila iz osamosvojitve in slovenske 

dediščine. V prvi je na simbolni način prikazan način s stopenjskim reševanjem najteţjih kriz 

na razpotjih preţivetja. Druga razvojna zgodba kaţe, kako ohraniti in ponovno pridobiti 

izgubljajočo se identiteto Slovencev, razpoznavno tudi navzven po celotnem prostoru 

novonastale drţave. Tretja razvojna zgodba pa je nujna za naš obstoj. Ta s pomočjo omreţja 

prastarih simbolov pripoveduje o vrednotah, s katerimi lahko preţivimo in dosegamo 

ustvarjalne preseţke v vedno novih okoliščinah. 
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Pomnik je dejansko pripravljen za vse štiri programske zgodbe. Eno iz preteklosti in tri 

usmerjene v prihodnost. Ena od zgodb, usmerjenih v prihodnost, ki pripoveduje o pozitivnih 

vrednotah, potrebnih za ustvarjanje preseţnega, pa je ţe skoraj zaključena v arhitekturi 

stavbne opreme. Druge so nastavljene. 

Osnovni programsko-oblikovalski princip zasnove delovanja spomenika je namenjen 

ohranjanju spomina na prelomni dogodek osamosvajanja in vzpodbujanju razvoja na osnovi 

vzorov iz največjih doseţkov in preseţkov lastne preteklosti. 

 

Predvideno učinkovanje pomnika 

Pešačenje proti arhitekturno dodelanemu pomniku nas pričenja osvobajati iz objema 

sedanjosti in nam omogoča doţivljanje počasnega, zdravilnega toka časa. Ţe danes nam vstop 

v stavbo in potovanje skozi njo omogoči občutek gibanja skozi čas, osebno doţivljanje 

naravnih in časovnih ciklov ter podoţivljanje ključnih razpotij, kjer se čas zgosti in se je 

potrebno pravilno odločiti, da preţivimo in se dvignemo v razvoj. 

 

Sporočila oblikovanja stavbe nas peljejo na zgoščen način skozi cikle, ki presegajo 

posameznika in posamezno ţivljenje. Skupine simbolov nas vabijo v eno samo prvinsko 

doţivetje, ki nam da občutek bivanja. 

 

Naš zgodovinski razvoj in celostnost razpoloţljivega okolja nam prikazuje, kako malo lahko 

postane veliko. Opominja nas na pomen neobhodnosti zdruţevanja in enotnosti za uresničitev 

doseţkov. Kaţe, kako je mogoče preţiveti v najteţjih trenutkih. Prikazuje, kako preseči 

omejeno ţivljenje in vstopiti v zgodovino. Nenazadnje nas zgodovina kulture uči, kako lahko 

vsakdo, očiščen strahov časa, v katerem ţivi, postane prodoren ustvarjalec vsakdanjega 

ţivljenja. 

 

Pogledi z balkonov na štirih straneh neba in z razgledne ploščadi nam odprejo pogled na 

lepoto okolice. 

 

 

Nova arhitekturna zasnova, zgrajena na prastarih principih, omogoča vrnitev prvinskih 

arhetipskih doţiveti] 
Doţivetje neobičajnega v pomniku nas očisti osebne psihološke navlake in ohrabri, da 

odpremo najboljše iz svojih globin za prvinsko opazovanje in spreminjanje tistega, kar je 

izgledalo nemogoče, a je z odločnim ustvarjalnim korakom nenadoma postalo rešljivo. 

 

Na tak simbolen način človeštvo tisočletja popravlja zlomljene osi posvečenih stolpov in 

pripravi posameznika, da vstopi v vsakdan, pripravljen na odkrivanje lepote zunanjosti in 

ţivljenja. Usmerjenost k osi in potovanje po njej se obrne in postane izhodišče za širjenje 

izboljšav sveta iz osi navzven v vse smeri. 

 

Potovanje skozi samoobnavljujočo naravo k pomniku nas iz vsakdanjosti premakne v 

drugačen miselni svet. 

Po zdravilni hoji dospemo do pilona (portala in vrat), ki napove spremembo in nas povabi, da 

iz sveta črnogledosti in potrošniške miselnosti prestopimo v drugačen svet zgodovinskega 

spomina in urejenega prikaza iskanja in izoblikovanja slovenske kulturno-ci-vilizacijske 

identitete. 

Istočasno vstopimo v večplastno sporočilno arhitekturo, s katero se na organiziran sistematski 

način poglobimo v svoj notranji svet. Potovanje po notranji arhitekturi, skozi ambiente 

pomnika nam pomaga, da premislimo, kdo smo in kam ţelimo. 
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Predvideni pozitivni učinki pomnika 
Tudi tisti, ki pomnik uporabijo samo kot razgledišče, se v zunanji svet vrnejo spremenjeni, 

obogateni z doţivetjem in navdihnjeni, da bi ustvarjalno sodelovali in še sami kaj pozitivnega 

prispevali v svet. Arhitekturni program na višjih ravneh sproţa odkrivanje pozabljenega in 

spregledanega ter navdihuje preseţne misli.S tem postane izhodišče odprtosti ter širjenja idej 

o moţnostih izboljšave sveta v širši prostor. 

 

Dr. Darko Likar 
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Izvedeni projekti na  območju parka Miru v okolici Cerja in projekti v pripravi 

 

 

Obnova spomenika padlim v prvi svetovni vojni in ureditev njegove okolice 

 

Projekt se je izvajal v letu 1999 in 2000 v okviru programa čezmejnega sodelovanja PHARE 

Slovenija Italija. 

Rezultati:  obnovljen spomenik padlim avstro-ogrskim vojakom na Krasu skupaj z okolico ob 

Borojevičevem prestolu, postavljene označevalne table, klopi,  

Izdelana brošura »Naši kraji 1915-1917«,  

 

Poti in znamenitosti med Sovodnjami, Doberdobom in Trsteljem 

 

S projektom Poti in znamenitosti med Sovodnjami, Doberdobom in Trsteljem smo začeli 

konec leta 2002 in zaključili v aprilu 2003 z prijavo na razpis Phare/CBC Slo/I, Sklada za 

male projekte z projektom Poti miru na Krasu. V sodelovanju z Kraško Gorsko skupnostjo 

smo načrtovali skupno izvedbo projektov tematskih poti na območju Krasa, ki temeljijo na 

dediščini I. svetovne vojne, ki je pustila največ pečata na tem območju. S pomočjo  razpisa  

Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 

slovenskega podeţelja, smo lahko tako pripravili osnovne podlage za nadaljno izvajanje 

projekta in s tem poskušati ujeti Italijansko stran , ki ima izdelano ţe precej projektne 

dokumentacije in v prihodnosti skupaj izvajati projekte z enako tematiko.  Rezultati so bili 

naslednji: 

 Izdelava študije o poteh in znamenitostih občin in evidentiranje atraktivnih lokacij 

 Evidentiranje ponudb za izvedbo dejavnosti (table, portali, publikacije, gradbena, 

ureditvena in krajinarska dela) , Evidentiranje in opredelitev zgodovinsko pomembnih 

točk, Izdelava dokumentacije za prijavo na razpis  PHARE CBC SLO/ITA. 

 

Poti miru na Krasu 

 

Projekt se je izvajal v letih 2003-2004. S pomočjo sredstev iz Phare programa v Sloveniji in  

programa INTERREG IIIA v Italiji povezati krajevne dejavnike in spodbuditi proces 

dolgoročnega čezmejnega sodelovanja na Krasu. S prijavljenim projektom bomo spodbudili 

sodelovanje med občino Miren-Kostanjevica iz Goriške regije v Sloveniji in Goriško 

pokrajino v Italiji na področju prostorskega planiranja in razvoja – regionalni parki  in 

ohranjanje, ovrednotenje zgodovinske dediščine I.svetovne vojne in naravnih področij ter 

razvoja turizma na skupnem območju podeţelja Krasa. Vzpostavljena bo povezava z ţe 

pripravljenim zrcalnim projektom »Spominskega parka«, ki ga je  kot prvo fazo večfaznega 

projekta pripravila Kraška gorska skupnost na italijanski strani.  Partner iz Italije bo  partnerju 

v Sloveniji  posredoval izkušnje in znanje.  

 izdelava študije o poteh (kolesarske in pešpoti) in znamenitostih (predvsem zgodovinske 

dediščine I. svetovne vojne, naravnih lepot, razglednih točk) – določitev sistema info točk, 

študija »muzeji na prostem«,  

 določitev skupne celostne podobe promocije območja Krasa  

 priprava promocijskega materiala: zgibanka, skupna spletna stran oz. portal, , 

www.potimirunakrasu.info, gradivo za medije 

 5 predstavitve javnosti - skozi promocijo rezultatov projekta prispevati k večji 

prepoznavnosti programov  Phare CBC /Interreg IIIA  

http://www.potimirunakrasu.info/
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 priprava podlag za usposabljanje turističnih vodnikov 

 pilotna označitev, ureditev Poti miru v okolici Lokvice – postavitev tabel 

 z ohranitvijo in ovrednotenjem bogate zgodovinske dediščine spodbuditi aktivnosti 

lokalnega prebivalstva in obiskovalcev za  boljše koriščenje prostora v turističnem, 

raziskovalnem in muzejskem smislu   

 večji obisk kraških prostorskih zanimivosti na obeh straneh meje - izlet v naravo zdruţiti z 

ogledom obeleţij I.svetovne vojne in obiskom kvalitetnega gostinskega lokala ter 

nakupom lokalnih proizvodov   

 posredno podprt razvoj krajevnih turističnih dejavnosti:  

-gastronomska ponudba (gostinstvo, odprtje prvih dveh kmečkih turizmov), ponudba lokalnih 

pridelkov 

- društva (moţnost trţenja ogledov, pridobitve strokovnega izobr. za turistične vodiče) 

- muzeji (pridobitev dokumentacije za ureditev spominskega parka). 

Partnerji projekta so bili: prijavitelj Občina Miren- Kostanjevica,  Goriška pokrajina (I), RRA 

severne Primorske, Jamarski klub Temnica, Društvo Soška fronta Nova Gorica, Turistično 

društvo I. svit, Planinsko društvo Nova Gorica 

 

Zgodovinske poti med Krasom in Sočo 

  

Projekt se je izvajal med majem 2005 in marec 2008 v okviru čezmejnega programa Interreg 

Slovenija Italija. Gre se za nadaljevanje projekta Poti miru na Krasu.  

Rezultati: vzpostavljena mreţa poti miru v okolici Temnice, eletrificirane tri jame s sončnimi 

celicami, izdelani promocijski materiali (vodnik Štorija z zemljevidom, zloţenka, spletna 

stran), obnovljena objekt Stare šole v Temnici, oprema TIC Temnica in večnamenske 

dvorane, nabava orodij za vzdrţevanje poti miru.  

Rezultati: 

- ureditev 21 km tematskih in povezovalnih zgodovinskih poti , elektrifikacije dveh jam 

na sončne celice (Krompirjeva jama in Klobasja jama) , nabava delavnih strojev  za 

vzdrţevanje Poti miru 

- vzpostavitev prvega in edinega informacijskega centra na slovenskem ozemlju 

izvajanja projekta, poleg tega je izvedena še e-točka z štirimi računalniki, ter center za 

promocijo in prodajo domačih izdelkov. Na razpolago je še večnamenska dvorana za 

prireditve, izobraţevanja, razstave ter pogostitve.  

- skupne promocijske aktivnosti: vodnik po zgodovinskih poteh v štirih jezikih (slo, it, 

ne ang),  25.000 zloţenk, zemljevidov, prospektov, aţuriranje dveh spletnih strani,  

www.storija.info ter vzpostavitev tematskih povezav,  

- organizirani so bili štirje seminarji v informacijskem centru Temnica (promocija in 

prodaja domačih izdelkov, moţnosti razvijanja turizma na podeţelju ter sklop 

predavanj o zgodovini in valorizaciji območja), izvedena je bila še mednarodni 

seminar v Gorici na temo »strategija čezmejne turistične promocije«,    

- pripravljena nova turistična ponudbe z mreţo zgodovinskih tematskih poti, ki bo 

dopolnjevala ţe obsotječo regionalno ponudbo in bo promovirana v novo 

vzpostavljenem info centru. 

- povečanje števila obiskov turistov na čezmejnem območju, porast kulturnega turizma, 

okoljskega ter šolskega turizma, 

Partnerji projekta:   

- v Sloveniji: Krajevna skupnost Temnica, Društvo Soška fronta Nova Gorica, Jamarski 

klub Temnica, Turistično društvo Cerje, RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica, 

http://www.storija.info/
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Zavod za šport, turizem in prosti čas Seţana/ enota Mladinski hotel Pliskovica, 

Društvo Simon Jenko, Občina Komen 

- v Italiji: Občina  Štarancan, Občina Ronki, Občina S.Pier d’Isonzo, Občina Foljan – 

Sredipolje, Občina S. Canzian d’Isonzo, Občina Turjak, Občina Zagraj, Občina 

Romans d’Isonzo, Občina Doberdob, Občina Trţič,   

 Trţaška univerza, Konzorcij »Gorizia e Isontino« 

 

Treba je poudariti, da občina skrbi za vzdrţevanje mreţe vzpostavljenih Poti miru (peš, 

kolesarskih in konjeniških) skupaj z lokalnimi društvi s katerimi ima sklenjene pogodbe o 

vzdrţevanju. Ta društva so tudi sodelovala v vzpostavitvi poti.  

 

Interbike 

 

V sklopu projekta INTREBIKE je bila asfalitrana kolesarska povezava med občinsko mejo z 

občino Šempeter -Vrtojba in Mirnom. Poleg tega pa se je uredil dva odseka ceste v skupni 

dolţini 980m  med Cerjem in parkiriščem ob regionalni cesti, ki je izhodišče za sprehode po  

Poteh miru. Uporabila se je metoda, reciklaţe makadamskih poti.  

 

Projekt Kras-Carso – Ureditev dostopa in razgledne točke na Cerju 

 

Občina Miren-Kostanjevica je v skladu z planom in prijavo na operacijo za projekt  

»Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija« z Akronimom  KRAS  

CARSO ki jo delno financira Evropska unija –  programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-

Italija 2007-2013- Evropski sklad za regionalni razvoj pristopila k izvedbi ureditve dostopa in 

razgledne točke na Cerju. 

 

Iz postavke za investicijo se je izvedlo : 

- Rekonstrukcija občinske ceste v dolţini cca 1000m s protiprašno prevleko  

- Ureditev razglednega platoja  

- Ureditev parkirišča za avtobuse in osebna vozila (skladu z gradbenim dovoljenjem.) 

Croctail 
 

Projekt CroCTaL si kot cilj zastavlja izboljšavo čezmejnih cestnih povezav ter povezavo mest 

in podeţelja z ţeljo po omejitvi prometa in onesnaţevanja. Glavni cilj projekta je izdelava 

mreţe kolesarskih poti v čezmejnem območju, ki bi se zlila z različnimi vidiki krajine, 

prisotnimi v območjih partnerjev.  

 

Projekt Croctal v Občini Miren-Kostanjevica, je nadaljevanje projekta Interbike, saj je 

predvidena, poleg nabave opreme in promocijskih materialov, tudi delna izgradnja kolesarske 

poti iz Mirna na Kras, katere projektiranje in pridobivanje potrebnih dovoljenj bo potekalo iz 

projekta Inter bike.  

Konjeniške poti 

 
Namen skupnega projekta Konjeniškega društva Soča, Občine Renče – Vogrsko in Občine 

Miren - Kostanjevica je zagotavljanje primerne infrastrukture tako za razvoj gospodarskih 
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dejavnosti kot tudi za kakovost bivanja domačinov in obiskovalcev. Na območju  bodo z 

ureditvijo in označitvijo konjeniških poti  dane dobre moţnosti za razvoj terenskega jahanja- 

konjeništva ,   ki temelji na športno – rekreacijski ponudbi,  razvoju podeţelja in oblikovanju 

celotne grafične podobe območja obeh občin.   

Konjeniške poti so nastale na območju Občine Miren-Kostanjevica in Občine Renče-Vogrsko 

v skupni dolţini 47,5 km. Delijo se na glavno pot dolţine 22,5 km ter kroţno pot dolţine 25 

km. Po območju Občine Miren-Kostanjevica poteka cca. 30 km konjeniških poti. 

POT MIRU - VIA DI PACE  

Zgodovinske poti prve svetovne vojne od Alp do Jadrana 

 

Projekt je bil prijavljen na program čezmejnega sodelovanje med Slovenijo in Italijo 2007-

2013. V njem sodeluje 13 partnerjev oz obeh strani meje.  

Projekt si prizadeva enotno povezati in predstaviti bojišča nekdanje soške fronte v Zgornjem 

Posočju, na Goriškem in Krasu do Devina, ki so danes urejena v Pot miru v Zgornjem 

Posočju, Park miru na Sabotinu, čezmejne Poti miru na Krasu in Tematski park I. svetovne 

vojne pri Trţiču, ter druge institucije in spomenike, povezane s I. svetovno vojno. Pot, ki je 

dolga pribliţno 230 kilometrov, poleg tega povezuje tudi naravne in druge kulturno-

zgodovinske znamenitosti ter turistične kraje. Tako postaja frontna črta, ki je včasih ločevala 

narode Avstro-Ogrske monarhije in Kraljevine Italije, danes priloţnost za sodelovanje in 

skupno prizadevanje za trajni mir med narodi. 

Aktivnosti na področju občine Miren-Kostanjevica so skoraj z vsemi sredstvi, ki nam 

pripadajo vzpostavitev muzejske zbirke v Pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju.  

Poleg tega je še vrsta aktivnosti skupaj z vsemi partnerji in izvedba dneva Miru na Cerju.  

Projekt je po neuradnih informacijah potrjen. V septembru pričakujemo še uradno potrditev.   

 

OBLETNICA 100 OBLETNICI I. SVETOVNE VOJEN 1914-1918 

 

Pomnik bo predvidoma igral veliko vlogo v vrsti načrtovanih prireditev ob stoti obletnici v 

naslednjih letih.  V sklopu projekta Pot miru od Alp do Jadrana je predvideno  ob  zaključku 

projekta v letu 2015 veliko srečanje vseh predsednikov drţav, ki so bile udeleţene v I. sv. 

Vojni.  

DAN MIRU 2012 – OTVORITEV POMNIKA 

 

Letošnji ţe tradicionalno praznovanje dneva miru se bo zgodilo 22. Septembra 2012 ob 15.00. 

Scenarij za prireditev bo pripravil Marjan Bevk. V sklopu dneva miru bo tudi slavnostna 

otvoritev Pomnika braniteljem slovenske zemlje na Cerju.  Do letošnje otvoritve je z 

Muzejem novejše zgodovine iz Ljubljane dogovorjeno, da bodo postavili začasno zbirko I. 

svetovne vojne. 

 

Z vsemi veteranskimi organizacijami v sklopu KODVOS-a peljemo aktivnosti za 

pridobivanje statusa na nivoju drţave ter posledično tudi njegovo upravljanje. 

 

Pripravila: Zlatko Martin Marušič, Aleš Vodičar 
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Občina Miren-Kostanjevica 

Finančna sluţba 

 

Datum: 31.12.2011 

 

VIRI FINANCIRANJA POMNIKA CERJE NA DAN 31.12.2011 

 

Konto nepremičnin v pridobivanju na dan 31.12.2011 znaša 3.108.024,57 € in sicer: 

 Drţavna sredstva 1.144.143,94 € 

 Prejete donacije 733.056,53 € 

 EU sredstva (SVLR) 812.078,19 € 

 Lastna sredstva občine Miren iz leta 2005=2.754,13 € 

 Lastna sredstva občine Miren iz leta 2007=42.000,00 € 

 Lastna sredstva občine Miren iz leta 2008=25.000,00 € 

 Lastna sredstva občine Miren iz leta 2009=50.000,00 € 

 Lastna sredstva občine Miren iz leta 2010=50.000,00 € 

 Lastna sredstva občine Miren iz leta 2011=42.360,33 €-6.573,06=35.787,27 

 Revalorizacija iz leta 2000 in 2001=389,38 € 

 Poseg v lastna sredstva občine 212.209,13 €  

 Neporavnane obveznosti v višini 606,00 € (zapadlost v januarju 2012) 

SKUPAJ=3.108.024,57 € (razlika=6.573,06 €-stroški obratovanja, ki niso na kontu 

investicij)  
 

Deleţ posameznih virov financiranja z odšteto revalorizacijo: 

                                                                                                                                             v % 

Drţava 1.144.143,94 36,9 

Donatorji 733.056,53 23,6 

SVLR-EU sredstva 812.078,19 26,1 

Zaloţena sredstva občine 212.209,13 6,8 

Lastna sredstva v proračunu 205.541,40 6,6 

Obveznost za plačilo 606,00 / 

SKUPAJ 3.107.635,19 100,00 

 

Viri financiranja na dan 31.12.2011

Državna sr.

Donacije

SVLR

Lastna sr.

Založena sr.

 
 

Pripravila: Klančič Mirjam                  


