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Po tem, ko smo lani kar na podelitvi PleËnikovih odliËij izvedeli, da smo slovenski arhitekti(tke) (v pri-

merjavi s tujimi) premalo pogumni za dovolj velika podiranja obstojeËega in za to, da bi zmogli dati novo 

duπo domovini in prestolnici1, se je letos æiriji morda le posreËilo zaduπiti dvome o tem, da smo arhitekti 

brez kakrπnekoli drznosti. Letoπnja PleËnikova nagrada je namenjena kar v vesolje in res se zdi, kot da 

je KSEVT priletel od nekod, kjer naj bi bili dovolj vizionarski in pogumni, da so zmogli kaj tako predrzno 

novega ter drugaËnega in bo zdajci odletel drugam, nekam v πirni svet, med dovolj drzne. A vendar nam 

idealiziranje tujine ne more razloæiti, kako je tako Ëudo preËudno moglo nastati tu, πe manj pa, zakaj, 

kako in kje je nastalo!

Center vesoljskih tehnologij ni poseben le po drznosti naroËnikov, vesoljskih navduπencev. ©e bolj je 

izjemen, ker je umeπËen v vaπko okolje, ki pa se mu ne podreja in ga hkrati tudi ne razvrednoti. V njem 

vzpostavlja "ambasado vesolja in brezteænosti", na podoben naËin kot je, ko je nastajala, sedanja 

æupnijska cerkev sv. Petra in Pavla, z romansko ladjo in gotskimi freskami ter prezbiterijem, pomenila 

izpostavo nebes na zemlji. Tretji Ëudeæ pa je, da je arhitektura skupno delo πtirih birojev, pred leti 

protagonistov znamenitega slovenskega izvoznega izdelka sixpacka, ki so, namesto da bi se v izËrplju-

joËi medsebojni bitki izloËevali, stopili preko obiËajnega arhitektskega egotripa in skupaj z entuzia-

stiËnimi naroËniki pripeljali architecture of science fiction v eno od slovenskih vasi. Vas Vitanje je s tem 

seveda postala priviligiran kraj meπanja govoric, nekakπen slovenski arhitektski Babilon. In ni nenava-

dno, da je v tej uspeπni arhitekturni veËavtorski in veËjeziËni zgodbi kreativno predelan tudi dobri 

stari (Sullivanov) credo: "Oblika sledi funkciji"2 v novega, sodobnega: "Funkcija sledi obliki, " ali πe bolje, 

"Funkcija je oblika". Kreativnost, vizija, znanje in drznost arhitektov, programa in naroËnikov je odloËi-

la (kot vedno) o kvaliteti arhitekture.

Tudi dve PleËnikovi medalji za arhitekturno realizacijo nagrajujeta napetost med novim in starim, v smislu, 

kot je eden od kuratorjev, ki je hkrati med letoπnjimi nagrajenci, zapisal v vezni tekst ob pregledni raz-

stavi slovenske arhitekture zadnje petletke s preprostim naslovom Arhitektura =: "Sodobna arhitektura 

vnaπa v vas sodobno arhitekturo kot gesto — sodobna arhitektura osmiπlja prostor vasi z javnimi objek-

ti, da bi se reanimiralo vsebine in oblikovne sanacije neizoblikovanih vaπkih grajenih povrπin." 3

1 Dr. Æiga Turk, Govor na podelitvi PleËnikovih nagrad, 2012, objavljen v nadaljevanju tega kataloga.

2 Louis Sullivan, The Tall Office Building Artistically Considered, 1896

3 Uroπ Lobnik, vezni tekst v katalogu ob razstavi Arhitektura=, pet let slovenske arhitekture / Architecture=, five years of slovene architecture, ab 192, 2012 

D r z n e ( i )  i n  s o d o b n e ( i )



Tako Videm ob ©Ëavnici kot SolËava sta z novima javnima objektoma dobila natanËno to: novo sodobno 

identiteto, v smislu ravnikarjevske preπpikanosti s slanino preveË puste peËenke — obstojeËega vaπkega 

tkiva, ponavadi zaπËitenega pred drznostjo arhitektov s spomeniπkovarstvenimi kontracepcijskimi pilu-

lami. Pri teh dveh primerih pa je zaπËita malo popustila v korist sodelovanju, in nastala sta dva primera 

za zgled, kako se da s sodobnim arhitekturnim delom stopiti med obstojeËe hiπe, da sta obe, arhitektu-

ra in vas, na boljπem. Ko bi le ne bili ti primeri preveË redki, premnogi æupani in drugi politiki pa premalo 

prosvetljeni!

Medalja za odliËno koncipiran in voden projekt Arhitektura in otroci, ki je prerasel v pravo gibanje, ni 

preseneËenje in lahko le povabim vse, ki ga πe ne poznajo, naj se z njim seznanijo, preberejo odliËne 

materiale na spletni strani4 in se pridruæijo neπtevilnim akcijam — vsi, πtudentje in arhitekti, πe bolj pa 

starπi in otroci.

Teoretska diploma Miloπa Kosca Ruπevina kot arhitekturni objekt — letoπnje πtudentsko PleËnikovo 

priznanje - pa je indikator poveËanega interesa za nujno πirπo, intelektualno prodorno refleksijo Ëasa, 

prostora in pogojev, v katerih je nastajala in nastaja arhitektura. Opozarja na potrebo po veËji obËutlji-

vosti do zgodovinske in socialne pogojenosti arhitekture, pa tudi njene poetiËnosti in krhkosti.

* * *

V enem letu se v arhitekturi obiËajno ne spremeni kaj dosti, a zadnje, ki je preteklo od podelitve PleËni-

kovih odliËij za leto 2012, je prineslo kar veliko novega. Med tem je gotovo veË razoËaranj kot veselih 

novic, vsekakor pa so na nek naËin "maske padle" in situacijo slovenske arhitekture lahko vidimo z novo, 

jasnejπo optiko, bolj sleËeno in s tem tudi dosti bolj realno.

Prvi pogled je πirπa slika, ki nam pove, da se naπa disciplina globalno πe vedno le poËasi osvobaja iz 

mlakuæe, v katero je zdrsnila skupaj s "finanËno orgijo neoliberalizma", ki se je v vrhunski arhitekturi 

izrazila z manierizmom digitalne avantgarde, globalno ikoniËno arhitekturo in sistemom arhitekturnih 

zvezd.

Drugo je prav tako globalni odgovor, ki govori o nujnosti varËevanja. Æivimo v Ëasu zategovanja pasu, 

oziroma, neprestano nam zatrjujejo, da je tako. In zato naj bi se vsi omejevali v smislu mantre varËuj 

4 http://www.arhitekturainotroci.si



danes, da boπ lahko jutri (spet) troπil. Za veliko veËino arhitektov (lahko reËemo, kar 99%), se je s 

krizo situacija bistveno spremenila na slabπe. Rezi v investicije, rezi v javno porabo, pa πe sploπna "eti-

ka varËevanja" je porezala ne le ekscese, paË pa tudi substanco samo in ne bomo veË dolgo zdræali brez 

sprememb na bolje: pri πtevilu in tipu javnih investicij, πtevilu nateËajev, statusu poklica v druæbi, vre-

dnosti naπega dela itn.

In tretje, tudi pritoæevanje nad pogoji poklica je zadnja leta postalo æe tradicija. Zato naj, da bi vsaj 

zakljuËil z manj pesimistiËnim tonom, spomnim na πe eno znano in velikokrat povedano misel, da je kriza 

tudi priloænost za nov start. In ta start se æe dogaja, kar potrjuje tudi letoπnji nabor PleËnikovih odliËij. 

Med temeljnimi Ëlovekovimi pravicami vseh in vsakogar, bogatih in revnih, je tudi pravica do dobrega 

okolja. Ta pravica zavezuje arhitekte, da iπËemo konkretne poti in reπitve za naËrtovanje in gradnjo 

kvalitetne arhitekture, namenjene vsem. Osrednja tema arhitekture, pa tudi njenega nagrajevanja zato 

ni le estetika — v ospredje stopajo njene socialne in etiËne lastnosti, odgovornost do ljudi, do okolja, do 

prihodnosti. Arhitekti smo po definiciji optimisti. »e je fotografu in pesniku dovoljeno, da slika realnost, 

tudi bedo in smrt, je za arhitekta normalno, da sledi æelji, da bi s svojo arhitekturo naredil svet lepπi in 

boljπi. Torej v vsak projekt investiramo upanje, da bomo z njim osreËili naroËnike, uporabnike (in sebe) 

in pa izboljπali svet. Zato je πe kako pomembno, da je slovenska arhitekturna kvaliteta (pa tudi njena 

recepcija) konËno stopila iz ojnic zagotavljanja dobiËka naroËnikom in kreiranja lastne slave v realnost 

vsakdanjega æivljenja mest, vasi in ljudi. Novi arhitekturni trendi so les in trajnostna gradnja, energet-

ska, prostorska in investicijska varËnost, razumne prostorske reπitve, skrb za ljudi in tako naprej. To 

pomeni odmik od estetiziranih objektov, ki so v preteklih letih velikokrat nastajali tako rekoË brez mo-

teËega programa ali pa z v ozadje potisnjeno funkcionalnostjo, kar je stroko postavilo izven uporabno-

sti in razumljivosti; prav skozi sprejemanje teh slabih manir pa so takπne realizacije pogosto prevlado-

vale tudi v oËeh æirij za stanovske nagrade v bliænji in ne tako bliænji preteklosti.

Tudi πiritev zavedanja problematiËnosti take prakse je dobra osnova za bolj drzen pogled v prihodnost!

Miha Deπman



Govor dr. Æige Turka, ministra za izobraæevanje, 

znanost, kulturo in πport na podelitvi PleËnikovih 

odliËij za leto 2012, v Narodni galeriji v Ljubljani, 

23. aprila 2012:

za vrhunsko stvaritev na podroËjih arhitekture, urbanizma, krajinske arhitekture in notranje opreme. 

PleËnikova odliËja so postala najviπje specializirano strokovno priznanje za arhitekturne stvaritve v 

slovenskem prostoru. Ob tej priloænosti se vsako leto, æe 40 let, zbirajo vsi, ki se ukvarjajo z arhitekturo. 

Arhitektura je podroËje, za katero se zanimam osebno in za katero sem se in se πe vedno zanimam tudi 

poklicno. Arhitektura je mati vseh umetnosti. Brez sebi lastne arhitekture civilizacija nima duπe. Te be-

sede Frank Lloyd Wrighta bi danes, ko nas radi spomnijo, kako je kultura temelj naroda, lahko razumeli 

tudi tako, da arhitekti dajejo duπo tudi narodom. Fidias je dal duπo antiËnim Atencem. Aalto, Saarinen in 

drugi so dali duπo Fincem. Gaudi Kataloncem. In Ëe smo imeli kakπnega arhitekta, ki je dal duπo Sloven-

cem, je bil to Joæe PleËnik. 

Za duπo imajo narodi Ëas, ko uredijo bolj nujne stvari. Fidias po zmagi na Perzijci. PleËnik jo je dal Lju-

bljani po potresu in po tem, ko smo se znebili avstro-ogrskega okvira. In Pragi, po tem ko so postali 

svoji na svojem. Nekaj podobnega se je dogajalo na Finskem s Saarinenom in Aaltom. Æe dvajset let smo 

samostojni, pa ne kaæe, da bi si vzeli Ëas za duπo. Urejamo ploËnike, popravljamo tlake, menjamo svetil-

ke, postavimo kak πoping mall, ne postavljamo pa stavb, ki bi premikale mejnike. Stavb, ali urbanizma, ki 

bi, kot pravi Richard Meier, bile tako pomembne, da bi sproæale polemike.

Manjka poguma, da bi slabo nadomestili z boljπim. Manjka modrosti, da bi znali razlikovati med tem, kaj 

je vredno ohraniti in kaj velja poruπiti. Manjka samozavesti, da bi v slovenski prostor spustili tuje arhi-

tekte. Manjka velikopoteznosti, πirine, drznosti, ki so jo zmogli Bilbao, Valencia, celo bliænji Gradec … 

Danes bi naravovarstveniki nasprotovali gradnji Kipa svobode, spomeniËarji Eifflovemu stolpu, nasproto-

vali bi, da ostanemo doma, Predjamskemu gradu in cerkvi na Blejskem otoku. 

Dobro, da smo imeli pogum, da smo odstranili Kolizej. ©koda, da nismo imeli poguma in podrli kako krilo 

Cukrarne veË, da bi naredili normalen prostor za cesto in most. Prav je, da smo previdni, ko gre za po-

sege v samo staro mestno jedro Ljubljane. 

Ravnoteæje med drznostjo in previdnostjo, med razvojem novega in varovanjem starega je tisto, kar 

napravi delo vseh, ki se ukvarjajo z oblikovanjem grajenega okolja zahtevno, zanimivo in πe kako 

druæbeno relevantno. Za ohranjanje statusa quo zadostuje lenobno samozadovoljstvo. Spremembe zah-

tevajo pogum. Najprej pri tistih, ki jih domislijo. Potem pri tistih, ki jih morajo sprejeti. Nimamo poguma za 

spremembe v druæbi, nimamo poguma za gradnje, ki bi prestavljale mejnike. V ekonomiji politiko drobnih, 

neodloËnih, nebistvenih korakov skozi tranzicijo imenujejo gradualizem. Zato smo zdaj tam, kjer smo. 

P l e Ë n i k o v a  n a g r a d a  j e 

n a j p r e s t i æ n e j π e  i n  o s r e d n j e 

j a v n o  p r i z n a n j e



Arhitekturni ekvivalent gradualizma je, da smo drzni v drobnih projektih in previdni pri velikih, kaæe se 

v vseh teh plombah, v novogradnjah na periferiji, v tem, da si kaj veËjega upamo postaviti samo πe v 

BTCju. Arhitektura je odraz druæbe in druæba je odraz svoje arhitekture. 

Spoπtovani, vËasih se zdi, da PleËnika bolj cenijo na »eπkem kot v Sloveniji in da se sami nismo potrudi-

li dovolj, da bi slovensko arhitekturo postavil na svetovni zemljevid. »as bi bil, da se mu tudi mi oddolæimo. 

Delali bomo na tem, da PleËnikovo Ljubljano uvrstimo za seznam svetovne dediπËine Unesca. Vemo, da 

bo postopek dolg, ampak skrajni Ëas je, da se tega lotimo. In potem bo v panteon svetovne arhitekture 

laæje dodajati tudi njegove odliËne naslednike. Naslednike, ki æe 40 let prejemajo to nagrado. Vsem se 

priklanjam, letoπnjim pa πe posebej iskreno Ëestitam. 

Med arhitekti je veliko poguma, dolænost dræave in tudi drugih investitorjev pa je, da dajo temu pogumu 

dihati. Da dajo dihati velikim idejam, velikim projektom. Na objekte, ki bi dajale duπo prestolnici samo-

stojne dræave, πe vedno Ëakamo. VarËevanje ne bo trajalo veËno, nasprotno, z njim postavljamo temelj 

novemu investicijskemu ciklu. Upam, da riπete stvari, velike stvari, ki smo jih tej dræavi πe dolæni.

Dr. Æiga Turk



KON»NO PORO»ILO ÆIRIJE ZA PODELITEV PLE»NIKOVIH ODLI»IJ 2013
Obrazloæitve odloËitev æirije

Na letoπnji razpis za podelitev PleËnikovih odliËij 

je prispelo 31 predlogov. Prva seja æirije je bila v 

prostorih DAL, Karlovπka 3/I, v petek 22. 02. 2013. 

Na njej so pregledali do takrat prispelo gradivo. 

Na drugi seji v petek, 08. 03. 2013 so pregledali 

preostalo gradivo, predlagali πe dodatnih 7 del in 

glasovali za predsednika æirije.

Æirija v sestavi:

Rok ÆnidarπiË, predsednik, 

Ëlani - prof. mag. Peter GabrijelËiË, 

prof. Jurij Kobe, Matej VozliË, 

doc. Janko J. Zadravec

je pripravila seznam gradiva.

V Ëasu od 15. do 23. 03. 2013 so Ëlani æirije na petih 

terenskih ogledih obiskali in si podrobno ogledali 

14 izbranih predlogov na obmoËju Slovenije. Ene-

ga izbranega objekta, si zaradi oddaljenosti in s 

tem povezanih materialnih stroπkov niso ogledali, 

vendar so o njem presojali na podlagi grafiËne, 

slikovne in video dokumentacije.

Æirija se je na zadnji seji, v soboto 23. 03. 2013 

odloËila o podelitvi PleËnikove nagrade, PleËniko-

vih medalj, πtudentskega priznanja in nominacij 

kot sledi po naslednjem predlogu:

1 .  P l e Ë n i k o v a  n a g r a d a :

- Matija Bevk, univ. dipl. inæ. arh.

- doc. Vasa J. PeroviÊ, MA BiA

- Aljoπa Dekleva, univ. dipl. inæ. arh., 

 M. Arch (AA Dist)

- Tina GregoriË, univ. dipl. inæ. arh., 

 M. Arch (AA Dist)

- Rok Oman, univ. dipl. inæ. arh., M. Arch (AA)

- ©pela VideËnik, univ. dipl. inæ. arh., M. Arch (AA)

- doc. Jurij Sadar, univ. dipl. inæ. arh.

- doc. Boπtjan Vuga, univ. dipl. inæ. arh., 

 Grad Dip (AA)

za Kulturno srediπËe evropskih vesoljskih 

tehnologij, KSEVT, Vitanje

2. Dve P l e Ë n i k o v i  m e d a l j i : 

 za aktualno realizacijo:

- Vojko PavËiË, univ. dipl. inæ. arh. 

 za Kulturno in upravno srediπËe Sv. Jurij 

 ob ©Ëavnici in

- doc. Uroπ Lobnik, univ. dipl. inæ. arh.

- Andreja Podlipnik, univ. dipl. inæ. arh. 

za VeËnamenski center Rinka, center za 

trajnostni razvoj SolËavskega, SolËava

3. P l e Ë n i k o v a  m e d a l j a  za prispevek 

 k bogatitvi arhitekturne kulture:

- Ëlanice strokovnega sveta Arhitektura in

otroci pri ZAPS:

©pela Kuhar, univ. dipl. inæ. arh., vodja

Polona FilipiË, univ. dipl. inæ. arh. 

Lenka KavËiË, univ. dipl. inæ. arh. 

Tanja Maljevac, univ. dipl. inæ. kraj. arh. 

Ana Struna Bregar, univ. dipl. inæ. arh. 

Barbara Viki ©ubic, univ. dipl. inæ. arh. 
za projekt Arhitektura in otroci

4. © t u d e n t s k o  P l e Ë n i k o v o 

p r i z n a n j e :

- Miloπ Kosec, univ. dipl. inæ. arh. 

za diplomsko delo na UL FA: Ruπevina kot 

arhitekturni objekt 

mentor: prof. dr. Aleπ Vodopivec 

so-mentor: prof. dr. Lev Kreft

5. Nominacija za PleËnikovo 

nagrado:

- Rok Oman, univ. dipl. inæ. arh., M. Arch (AA)

- ©pela VideËnik, univ. dipl. inæ. arh., M. Arch (AA)

 za πtudentski dom Basket Apartments, 

 Pariz, Francija

6. Tri nominacije za PleËnikovo 

medaljo:

- Sanja Jurca Avci, univ. dipl. inæ. arh. 

za postavitev razstave Vitez, Dama, Zmaj, 

dediπËina srednjeveπkih bojevnikov, Narodni 

muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana; avtorja 

razstave: Tomaæ Nabergoj in Tomaæ Lazar

- Andrej Mlakar, univ. dipl. inæ. arh.

za enodruæinsko stanovanjsko hiπo Hiπa pod 

gozdom



- uredniπtvo revije Praznine:

Katarina »akπ, 

Martin Kruh, 

Barbara Logar, 

Maπa Ogrin, 

Tomo StaniË, 

Rok Velikonja, 

Vid Zabel in

Andreja Æumer  

za Praznine, glasilo za arhitekturo, 

umetnost in bivanjsko kulturo

S k l e p n e  u g o t o v i t v e

Ob branju poroËil PleËnikovih æirij minulih let lah-

ko ugotovimo, da se vsa æe nekaj let ukvarjajo s 

pojavom krize, v kateri pa se v raznih materialnih 

oblikah pravzaprav kaæejo simptomi vseobseæne 

krize vrednot. Kriza kot pojav je medtem preπla v 

stanje, iz katerega pa ne bo mogoË hiter izhod, 

temveË bo potrebna poËasna presnova skozi po-

zitivno selekcijo. Zdi se, da so prav kvalitetne 

arhitekturne realizacije indikator stanja duha ne-

kega okolja in druæbe, saj poleg strokovnega 

znanja in poærtvovalnosti arhitektov zahtevajo 

tudi jasne in odgovorne odloËitve πirπega kroga 

ljudi.

Zato podelitev PleËnikovih odliËij vidimo kot pri-

loænost, da se nagradi tista izvedena in dokonËa-

na dela slovenskih arhitektov, ki poleg arhitek-

turne odliËnosti predstavljajo tudi mejnike v slo-

venskem nacionalnem in druæbenem razvoju. Te 

arhitekture so namreË znanilci presnovljene dru-

æbe, v zadnjih letih praviloma iz krajev z obrobja, 

kjer je zaradi specifiËnih pogojev ta proces hitrejπi 

in uspeπnejπi. Zgodovinske, geografske, kulturne 

in druge danosti so izoblikovale tamkajπnje prebi-

valce, za katere je znaËilno, da si za svoje pred-

stavnike izvolijo ljudi z osebno odgovornostjo in 

zavzetostjo za skupno dobro.

Skupna znaËilnost vseh nagrajenih in nominiranih 

del je jasna vodilna zamisel in njena dosledna iz-

peljava z razmeroma skromnimi materialno teh-

niËnimi reπitvami, kar dokazuje, da lahko s kvalite-

tno arhitekturo za razumen denar ustvarimo izje-

mne kulturne in prostorske doseæke, z dolgoroË-

nimi vplivi. Ravno okolja v katerih so zgrajene 

nagrajene arhitekturne stvaritve, pa so tista, ka-

terim je poleg arhitektov nagrada namenjena. Bo-

disi kot vzpodbuda zaradi odmaknjenosti in do-

brih razvojnih usmeritev, bodisi kot 'svetilnik' 

razumnejπim posegom v degradirani prostor slo-

venskega podeæelja. Kajti ravno s tovrstnimi po-

segi, z umeπËanjem novih programov in zgoπËe-

vanjem naselij ter premiπljenim oblikovanjem, 

gradimo kakovosten javni prostor z zgodovinskim 

spominom in usmerjenostjo v prihodnjo druæbo po-

zitivnih vrednot vzdrænega razvoja.

Ob letoπnji PleËnikovi nagradi za Kulturno srediπËe 

evropskih vesoljskih tehnologij, KSEVT v Vitanju, 

pa se nam poleg tega zdi potrebno opozoriti πe na 

eno razseænost. PrviË po osamosvojitvi pred veË 

kot dvema desetletjema, smo priËa odloËni pred-

stavitvi nacionalne kulture in znanosti skozi arhi-

tekturo, da se lahko prepriËamo kakπno moË ima 

njen lasten medij. Ta stavba morda naznanja, da 

dræava poËasi prehaja v zrelejπe obdobje. Da se je 

to zgodilo nekje ob vznoæju Pohorja je pomembno, 

saj je prav decentralizacija pogoj, da bomo zaËeli 

dræavo dojemati kot celoto in s tem presegli ume-

tno delitev na center in periferijo. S tem bi dosegli 

enakomernejπi razvoj, kjer je pa kljub vsemu ra-

zumljivo, da so za prestolnico potrebni viπji krite-

riji, saj æe danes postavlja merilo celoti. Podobno 

kot je bila izgradnja Cankarjevega doma v zaËet-

ku osemdesetih znanilec nacionalnega kulturnega 

prebujenja in enotnosti, ki je kulminiralo v kas-

nejπih osamosvojitvenih procesih, si æelimo, da 

nam izgradnja tega (na drugaËen naËin?) dræa-

votvornega objekta napoveduje samo za vest  nej-

πo prihodnost. Da se je ta proces æe zaËel, potrju-

je navzoËnost nekaterih drugih zglednih primerov 

v nastajanju, kot je primer prenove in nadgradi-

tve enega od simbolov slovenskega inæenirstva in 

nacionalne identitete, nordijski center v Planici.

Da pa bodo nekoË tovrstni projekti samoumevni in 

ne le svetle izjeme kot danes, bodo gotovo pripo-

mogle akcije, kakrπen je nagrajeni projekt Arhi-

tektura in otroci Zbornice za arhitekturo in pro-

stor Slovenije, ki z izobraæevanjem o prostorski in 

likovni kulturi zaËenja æe pri najmlajπih. Tako se 

bo postopoma izgradilo zdravo jedro, ki bo omo-

goËilo lepπe, boljπe in prijaznejπe okolje, tiste 

nove dræave, ki si jo tako zelo æelimo.



Objekt KSEVT v Vitanju, delo arhitekturnih birojev 

Bevk-PeroviÊ, Dekleva-GregoriË, Ofis ter Sadar+Vuga, 

je s svojo veËplastno, uporabno in simbolno sporoËil-

nostjo, morda ena najkompleksnejπih arhitektur v 

Sloveniji vseh Ëasov, ki sega s svojim vplivom daleË 

preko regionalnih meja vse do kozmiËnih razseænosti. 

Je poklon in spomenik Hermanu PotoËniku Noordun-

gu, pionirju kozmonavtike, ki je s knjigo Problem 
voænje po vesolju — raketni motor kot prvi odprl Ëlo-

veku vrata v kozmiËna prostranstva. Gradnja te ikon-

ske arhitekture, v spomin na znamenitega Slovenca, 

je vsekakor prvovrstno dræavotvorno dejanje, ob 

zavedanju, da ostanejo kulture brez spomenikov v 

zgodovinskem prostoru neme. Je hkrati dokaz, da je 

mogoËe sanjati, razmiπljati in graditi tudi izven okvi-

rov danega in moænega. Vendar je KSEVT mnogo veË 

kot samo spomenik in muzej. Je edinstvena institucija 

namenjena “kulturalizaciji vesolja". Njen kulturni ve-

soljski program je priloænost tako za umetnost kot 

znanost, je kozmopolitski prostor njunega zdru æe-

vanja ob raziskovanju tistega, kar lahko le slutimo, 

ne moremo pa πe doumeti. "Vesoljski muzej" v Vitanju 

je namenjen tudi lokalnim prebivalcem, njihovim 

druπtvom, knjiænici ipd. Je mesto sreËevanja in dnev-

na soba kraja. S svojo pojavnostjo ni le simbolno po-

membna lokalna stavba temveË tudi nov, prepozna-

ven objekt na kulturnem zemljevidu Evrope. OdliËno 

opravljena arhitekturna naloga sicer konkurenËnih 

slovenskih arhitekturnih birojev je pomembno spo-

roËilo slovenski politiki, da je mogoËe uspeπno sode-

lovanje kljub razliËnosti, Ëe je le prisotna skupna 

volja in jasen cilj. Arhitekturna zasnova stavbe 

KSEVT izhaja iz naËrta bivalnega kolesa, kakor je 

opisano v PotoËnikovi knjigi Problem voænje po veso-
lju - raketni motor. Stavba je monolitna betonska 
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zgradba, ki sestoji iz dveh nizkih valjev. Dinamika 

med njima ustvarja vtis lebdenja in vrtenja. Osrednji 

razstavni prostor obkroæa glavno, okroglo dvorano, 

ki se z gornjimi raziskovalnimi prostori povezuje sko-

zi valjast dvoetaæni prostor. Avtorji so s tem æeleli 

poudariti interakcijo med programom lokalne skupno-

sti in znanstvenim programom KSEVT. Glavno kroæno 

dvorano obdaja z obeh strani polkroæna klanËina, ki 

predstavlja osrednji razstavni prostor. Na vrhu 

klanËine je prehod v manjπi valj stavbe — v prvo nad-

stropje, ki je namenjeno πtudijskim in raziskovalnim 

potrebam ter knjiænici. Avtorji objekta so uspeli na 

poetiËen in arhitekturi lasten naËin slediti konceptu 

postgravitacijske umetnosti, umetnosti v radikalno 

drugaËnih, nezemeljskih razmerah, ki zahteva od av-

torjev mentalno in formalno prenovo gravitacijske 

izkuπnje. Z arhitekturnimi sredstvi so priËarali obËu-

tek lebdenja v galerijskem delu objekta, ki ga πe do-

polnjuje domiselna postavitev razstave 100 monu-
mentalnih vpli vov Hermana PotoËnika, ki temelji na 

konstruktivistiËno suprematistiËnih konceptualnih iz -

hodiπËih, delo oblikovalca Mihe TurπiËa in atraktorja 

Dragana Æivadinova.







Kraj na blagi vzpetini od zgodnjega srednjega veka 

oznaËuje cerkev z dominantnostjo zvonika. Z novim 

objektom kulturnega in upravnega srediπËa je dobil 

ustrezen antipod, ki bolj kot vse prejπnje stavbe for-

mira osrednji odprti prostor, z njegovo vsebino pa v 

osredje postavlja kulturo. Ne po nakljuËju, zavestno 

in z mislijo na πtevilne pomembne moæe, ki izhajajo iz 

Sv. Jurija in njegove okolice.

Novo kulturno in upravno srediπËe zaseda prostor, ki 

ga je pred njim dotrajana avstro-ogrska πola. Posta-

vitev in forma novega objekta vzpostavlja s svojo 

horizontalnostjo nasprotje dominantni vertikali zvo-

nika, velikosti navkljub je ustvarjeno novo ravnoteæje.

Objekt zaseda razpoloæljivi prostor, ki ga doloËajo 

uveljavljene poti in obstojeËa grajena struktura in se 

jim prilagaja. Vhod formalno poudarja os novega 

trga, dodatno prostorsko napetost povzroËi ob os 

prestavljen (obstojeËi) partizanski spomenik.

Enostavnost volumnov, ki se podrejajo soseπËini in je 

po viπini ne presegajo, je kvaliteta arhitekture, ki ne 

poskuπa preglasiti vsega okoli. Kvaliteta te arhitek-

ture je v enostavnosti njenih volumnov, ki se duhovi-

to in nevsiljivo vkljuËujejo v okolje.

Programsko objekt obsega upravne in vadbene pro-

store ter ateljeje, dvorano za dvesto obiskovalcev, 

multimedijski prostor, galerijo, mladinski klub in kra-

jevno Ëitalnico ter potrebne servisne in tehniËne 

prostore. Program je smiselno umeπËen v tri trakte, 

katerih medsebojna postavitev ob jasno doloËenem 

vhodu kljuËne programe postavi tako, da dobijo 

svojo formalno in funkcionalno potrditev: mnogona-

menski prostor kot eno od srediπË dogajanja nad 

vhodom, preddverje dvorane se vizualno poveæe z 

zunanjo ploπËadjo, pogled iz sejne sobe obvladuje 

velik del kraja, mladinski center se razπiri v zunanjo 
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sceno, ki mu kljub vkopanosti zagotovi tudi naravno 

svetlobo …

Stavbna lupina je oblikovana zadræano, izbor materi-

alov kaæe na racionalnost (sodobne fasadne ploπËe), z 

dodatkom lesenih vertikal pa daje lupini ritem in omili 

njeno ploskovitost. Simbolna raba gradiva iz posta-

menta stare πole povezuje novo zgodbo z minulimi.

Premiπljena arhitektura, ki skuπa duh regionalne 

oblikovne identitete vzpostaviti v kritiËni novi inter-

pretaciji, s svojo vsebino in obliko ustvarja novo iden-

titeto, v prostoru postavlja kvalitetne kriterije in 

gradi novo samozavest malega kraja z obrobja.
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VeËnamenski center Rinka v SolËavi, delo arhitektov 

doc. Uroπa Lobnika in Andreje Podlipnik je arhitekturna 

realizacija, ki uspeπno, tako fiziËno kot pomensko 

uravnoteæa srediπËe SolËavskega, osrednji trg v SolËa-

vi in sodobno, v vzdræni razvoj usmerjeno skup nost.

Stavba stoji na mestu nekdanjega veËnamenskega 

doma Rinka, zgrajenega v okviru obnove, v drugi 

svetovni vojni poægane vasi. S premiπljeno odmerje-

nim in obËutljivo oblikovanim volumnom, glede na 

velikost lokacije razmeroma obseænega in kompleks-

nega programa, se lepo vkljuËuje v merilo in podobo 

kraja. Kljub temu, da z oblikovanjem Ëelne fasade 

prevzema aktivno vlogo najdominantnejπe posvetne 

hiπe na trgu in v vasi, se v vlogi zakljuËka obstojeËe-

ga stavbnega niza vanj nevsiljivo, tako rekoË anoni-

mno steka. Ta uËinek je doseæen s spretnim izko ri-

πËanjem viπinskih razlik terena in sledenjem osnovnim 

geometrijam prostora v oblikovanju morfologije stav-

be ter razliËno obravnavo fasadnih ploskev.

Z izborom materialov in zadræanim oblikovanjem se na-

slanja na tiste vrednote, ki so v tem odmaknjenem alp-

skem okolju æe od nekdaj prisotne: gospodarno izko-

riπËanje obnovljivih virov in sobivanje grajenega z nara-

vo. S skromnostjo v izboru gradiv in dovrπenim oblikova-

njem predstavlja pomemben zgled za lokalni, kot tudi 

πirπi, regionalni razvoj pri posegih v prostor. Z interpre-

tacijo tradicionalnih elementov v sodobnem jeziku sku-

pnost navezuje na bogato stavbno in obrtno izroËilo.

Program obsega informacijsko srediπËe Logarske do-

line, razstavo I-Natura s prikazom æivljenja in dela na 

SolËavskem in veËnamensko dvorano z razstaviπËem 

v spuπËenem pritliËju, gostiπËe z lokalno gastronom-

sko ponudbo in prodajalno lokalnih izdelkov v pri-

tliËju ter center za trajnostni razvoj SolËavskega s 

prostori æupanstva in obËinske uprave v nadstropjih.

S prepoznavno in kljub pestremu programu enotno po-

dobo nova stavba sluæi promociji potenciala πirπega 

prostora, katerega teæiπËe ni vas, temveË so to samotne 

visokogorske kmetije treh, v krajinski park povezanih 

dolin. Na trgu, ob glavni regionalni prometnici tako 

ohranja socialno vlogo predhodne dotrajane stavbe in 

jo nadgrajuje v sodoben, v prihodnost zazrt center s 

katerim vraËa kraju davno izgubljeno identiteto.





Projekt Arhitektura in otroci vodje ©pele Kuhar in 

avtoric Polone FilipiË, Lenke KavËiË, Tanje Maljevac, 

Ane Strune Bregar in Barbare Viki ©ubic je usmerjen 

v raziskovanje, pripravo in razvoj sistemskega pro-

gra ma formalnega in neformalnega izobraæevanja 

otrok in pedagogov na podroËju arhitekture, urba-

nizma, krajine in oblikovanja.

Akcija predstavlja pionirsko delo na podroËju uvelja-

vljanja prostorske kulture v vzgojno izobraæevalnih 

programih vrtcev, osnovnih in srednjih πol. Odlikuje 

ga celovit in sistematiËen pristop s teæiπËem na iz-

vedbi delavnic, prirejanju razstav in izdajanju litera-

ture v obliki smernic, priroËnikov in uËnih listov. Pro-

gram temelji na sodobnih pedagoπkih pristopih, s po-

udarkom na prenosu znanj iz teorije v prakso.

Z integracijo πirokega kroga strokovne javnosti in 

πtudentov v organizacijo delavnic je vzpostavljen ne-

posreden prenos dragocenega znanja najboljπih stro-

kovnjakov na otroke z uËenjem skozi izkuπnjo. In 

obratno, izkuπnjo spontanega odziva otrok na stroko.

Projekt uæiva ugled in prepoznavnost tudi v medna-

rodnem merilu in je prisoten na nekaterih najpo-

membnejπih svetovnih dogodkih na temo. Verjamemo, 

da je samo na tak naËin, s postopnim izobraæevanjem 

od vrtca dalje, mogoËe priËakovati dolgoroËni uËinek 

vsesploπnega izboljπanja naπega æivljenjskega oko-

lja, s poudarkom na dvigovanju sploπne prostorske in 

likovne kulture.
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Miloπ Kosec se v svoji diplomski nalogi posveËa feno-

menu ruπevin, ki æe skozi vso zgodovino predstavlja-

jo enega od tvorcev Ëlovekovega okolja. In med tem, 

ko v umetnosti, zlasti v slikarstvu ruπevine pogosto 

nastopajo kot zgovoren del umetniπke pripovedi, v 

svojem delu Kosec ugotavlja, da v arhitekturi πele v 

18. stoletju, v dobi zaËetkov modernosti, ruπevine 

zadobijo tudi aktivno vlogo tvorca prostora. Ta njiho-

va vloga, znaËaj in pomen pa se od tedaj, ko nasto-

pajo kot romantiËna protiigra in dopolnilo novo 

ustvarjeni utilitarnejπi arhitekturi, bistveno razvija in 

spreminja, predvsem s pojavom modernih ruπilnih 

vojn, politiËnih prevratov, revolucij in radikalnih druæ-

benih razslojevanj ter ekonomskih obratov zlasti v 2. 

polovici 20. stoletja. Naloga spodbuja k inten ziv-

nejπemu vkljuËevanju tega fenomena v polju arhitek-

ture danaπnjega Ëasa.

KoπËevo delo izkazuje poglobljen πtudij, na kar opo-

zarja dolg seznam literature, ob tem pa duhovito po-

vezovanje razmiπljanj razliËnih strok ter πirok izbor 

ilustracij.

© t u d e n t s k o  p r i z n a n j e
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N o m i n a c i j e



Projekt πtudentskih stanovanj Basket Apartments v 

Parizu arhitektov OFIS bi predsednik republike verje-

tno oznaËil za pomembno sporoËilo mednarodni (pred-

vsem pa naπi civilni in strokovni javnosti), da zmore-

mo. Zmoremo tudi sredi Pariza.

Kako graditi v svetovni metropoli? Se izkazati z 

novo prepoznavno ikonsko arhitekturo, ali samo do-

bro odgovoriti na zahteve razpisa? Arhitektoma 

uspeva oboje. Projekt, sicer pridobljen z zmago na 

nateËaju, zrelo izkoriπËa veliko prostorsko zadrego 

med novo progo tramvaja in sosednjo garaæo, z no-

gometnim igriπËem na strehi. Kompleksnost lokacije je 

projektante navedla v enostaven koncept dveh 11 

nadstropnih blokov, v strukturi modularnega, racio-

nalnega satovja πtudentskih stanovanj.

Kompaktno jedro bivalnih enot pomeni minimalno 

tehnoloπko, ekonomsko in ekoloπko celoto, zasnova-

no po vseh sodobnih zahtevah gradnje vkljuËno s 

sonËno elektrarno a tudi z zgledno zasnovanimi eno-

tnimi interierji.

Dostopi do stanovanj vodijo so skozi skupno recepci-

jo, ter po neogrevanih hodnikih - gankih, prislonjenih 

ob "dvoriπËno" fasado jedra. Pogled na πportno igriπËe 

in mesto, z Eifflovim stolpom v ozadju, predstavlja 

tudi skupen socialen prostor stanovalcev. Domiselno, 

z enostavnimi prostorskimi elementi kovinskih mreæ 

uspeta avtorja zagotoviti sicer prazni fasadi funkcio-

nalno varnost, predvsem pa vtis izvirnosti in igrivosti.

Racionalno odmerjeni grozdi pokritih teras, pravijo 

jim "koπare", zagotavljajo potrebno intimo stanovanj, 

predvsem pa prepoznavno in ritmiËno gradijo znaËaj 

in merilo cestne fasade. Ob izgradnji nove linije me-

stnega tramvaja je pred stavbo nastalo tudi novo 

postajaliπËe. Z oblikovanjem cestnega parterja in mini 

parka, umeπËenega med oba bloka πtudentskega 

doma je zaokroæen visoko zastavljen nivo celote.

Realizacija πtudentskega doma pomeni za danaπnji 

nivo pariπke in seveda slovenske arhitekturne pro-

dukcije nedvomno pomemben doseæek.

Delo predstavlja zgledno realizacijo tako v stroki, 

kot v prostoru kjer nastaja.

N o m i n a c i j a  z a  P l e Ë n i k o v o  n a g r a d o
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Tema razstave, tako mistiËna, pravljiËna, in vsakda-

njemu æivljenju oddaljena …. Kako prikazati ta se-

gment nekdanje realnosti na zanimiv, poπten, vsem 

starostim in izobrazbam primeren naËin? Da bo vede-

nje o viteπkem æivljenju, izvoru, Ëasu in pomenu po 

obisku razstave preπlo iz polja mistiËnega v zavest 

realnega poznavanja naπe skupne preteklosti.

Sanja Jurca Avci, arhitektka, scenografka, avtorica 

veËih zanimivih razstavnih postavitev pri nas in v tu-

ji ni (Lipica, StiËna, Ljubljana, Dublin, London … ) se 

takπne naloge praviloma loti z oblikovanjem trdno 

zgrajene zgodbe, ki jo aplicira v prostor s precizno 

odmerjenim arhitekturnim nagovorom. Pri oblikovanju 

razumljivih tematskih sklopov in logiËnega poteka 

razstave zna mojstrsko uporabiti arhitekturno zna-

nje oblikovanja prostora, zgledno oblikovanega de-

tajla, kolorita, zasnove osvetlitve, zvoËne kulise in 

uvajanja potrebne interaktivnosti. V sicer teæavnih 

prostorskih pogojih razstaviπËa, oblikovalka, z izrazi-

timi, arhitekturno zasnovanimi prostorskimi elementi 

konsistentno ustvarja in razmejuje pot in ambiente 

pripovedi. Z uporabo znaËilnih materialov (surova ko-

vina in veriænina), pretanjeno osvetlitvijo koloritom in 

zvoËno kuliso ustvari potrebno atmosfero in nas tako 

prepriËljivo popelje v ta kruti in Ëarobni svet. Razsta-

va nas v realni svet ponovno pripelje s prikazi 

danaπnjega razumevanja viteπkih naËel in novodob-

nih aplikacij, na primer v podobi sodobnega koman-

dosa. Tako nas opomni, da dediπËina πe kako æivi tudi 

v danaπnjih "samoumevnih" Ëasih.

Razstava Vitez, dama, zmaj je zanimiva arhitektur-

no-strukturna predstavitev kompleksne teme, ki nam 

poleg vπeËne podobe "viteza", ustvari tudi pomemben 

kamenËek znanja o tej naπi skupni dediπËini.

N o m i n a c i j a  z a  P l e Ë n i k o v o  m e d a l j o  z a  a k t u a l n o  r e a l i z a c i j o
za postavitev razstave VITEZ, DAMA, ZMAJ, DEDI©»INA SREDNJEVE©KIH BOJEVNIKOV, Narodni muzej Slovenije, Metelkova, Ljubljana; 

avtorja razstave: Tomaæ Nabergoj in Tomaæ Lazar

avtorica: SANJA JURCA AVCI, univ. dipl. inæ. arh.



Zgradba je nastala kot zapolnitev neugodne vrzeli v 

tipiËnem naselju s klasiËno gradnjo prostostojeËih 

enodruæinskih hiπ. S svojo zasnovo izkoriπËa vse 

prednosti, ki jih nudi strm teren razpoloæljivega zem-

ljiπËa hkrati pa se s prostorsko razporeditvijo sklopov 

prostorov po nivojih duhovito izogne nevπeËnostim, 

ki jih predstavljajo umeπËenost ob dovozno cesto, in 

neposredna soseπËina zgradb slabo kontrolirane ur-

banistiËne zasnove.

Nad servisnimi prostori v najniæjem nivoju, ki so do-

stopni neposredno z dovozne ceste je dvignjena bi-

valna etaæa. Njeni prostori se delijo na izpostavljen 

prostoren dnevni del, ki se s prostorno pokrito teraso 

odpira na razgled ter na loËeni spalni del spalni del v 

zaπËitenem ozadju, ki sta povezana z zastekljenim 

hodnikom. Oba dela se odpirata tudi proti malima 

vmesnima intimnejπima atrijema.

Strmi preostanek parcele za zgradbo je izkoriπËen 

za sonaraven bazen v malem sadovnjaku.

Zunanjost hiπe in njenih interierskih elementov odli-

kuje duhovito oblikovanje predvsem pa vrhunska 

zasnova in izvedba detajlov.

Hiπa pod gozdom vsekakor predstavlja zgleden pri-

mer gradnje v pogosto znaËilni stihijski pozidavi na-

πega okolja in opozarja na bogastvo moænosti za 

zgo πËevanje tipiËnih predmestnih naselij.

N o m i n a c i j a  z a  P l e Ë n i k o v o  m e d a l j o  z a  a k t u a l n o  r e a l i z a c i j o
za enodruæinsko stanovanjsko hiπo HI©A POD GOZDOM

avtor: ANDREJ MLAKAR, univ. dipl. inæ. arh.



Nominacija za PleËnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture
za PRAZNINE, glasilo za arhitekturo, umetnost in bivanjsko kulturo

uredniπtvo revije Praznine: KATARINA »AK©, MARTIN KRUH, BARBARA LOGAR, 

MA©A OGRIN, TOMO STANI», ROK VELIKONJA, VID ZABEL in ANDREJA ÆUMER 

Slovenski kulturni prostor je prenehanjem revije Sin-

teza izgubil pomemben medij, posveËen celovitejπi 

obravnavi umetnosti, arhitekture in bivanjske kultu-

re. Kako pomembna je takπna povezava priËajo posa-

miËne smeri naπega sodobnega periodiËnega tiska s 

teh podroËij, ki se nehote, po sami logiki stvari med 

seboj oddaljujejo, ene v suho strokovnost, druge 

proti modi …

Revija Praznine, ki so jo osnovali πtudentje in absol-

venti arhitekture, filozofije in likovnih smeri, je do 

danes izπla v dveh zvezkih. S svojo ambiciozno za-

stavljeno vsebino, ki ne stimulira le raziskovalnih po-

gledov mlajπih, temveË k pisanju priteguje æe formi-

rane pisce, vsekakor predstavlja obet k primerni za-

polnitvi tovrstne vrzeli, predvsem pa zapostavljeno-

sti povezav razliËnih razmiπljanj s podroËja slovenske 

kulture prostora.
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