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PREDGOVOR
Vurnikova študentska nagrada je kot priznanje za perspektivnega študenta arhitekture ustanovljena na pobudo Centra arhitekture Slovenije
ob skorajšnji stoletnici ustanovitve Oddelka za arhitekturo na Tehniški fakulteti v Ljubljani, za katerega je bil zaslužen arhitekt Ivan
Vurnik (1884‒1971). Nagrada, ki so jo tako idejno kot tudi finančno podprli Občina Radovljica, Krajevna skupnost Radovljica, Fakulteta
za arhitekturo Univerze v Ljubljani in Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, je častna in
finančna. Vsako leto bo podeljena ena nagrada ter dve priznanji za celotni študijski opus študentom arhitekture s Fakultete za arhitekturo
Univerze v Ljubljani ter Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, 4. in 5. letnika enovitega
magistrskega študija ali 1. in 2. letnika enostopenjskega magistrskega študija, smer arhitektura ali urbanizem. Prijava je morala vsebovati
osebno mapo z ne več kot 15 projekti ter esej o arhitekturi in/ali urbanizmu. Prva nagrada je vredna 1500 EUR (neto) in je namenjena
študijskemu potovanju, dobitnik oziroma dobitnica pa bo na naslednjih Vurnikovih dnevih, v začetku prihodnjega junija, moral(-a) pripraviti
tudi predavanje o izkušnji in vplivu na razmišljanje in delo na strokovnem področju. Dobitnika dveh častnih priznanj, ki bosta nagrajena s
300 EUR (neto), pa nista obvezana, da denar porabita namensko.
Dela letošnjih prijavljenih študentov/študentk je pretehtala strokovna žirija, ki so jo sestavljali večkrat nagrajena arhitektka Sandy Attia
(MoDus Architects) iz Italije ter arhitekta Matevž Čelik (direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje) in Aleš Vrhovec (Gregorc Vrhovec
arhitekti) iz Slovenije. Člani žirije bodo tudi v prihodnje vedno arhitekti ali urbanisti, ki ‒ zaradi zagotavljanja neodvisnega odločanja ‒ niso
predavatelji na udeleženih fakultetah za arhitekturo, vedno pa bo član/članica žirije tudi iz tujine, saj je pogled od zunaj vedno dobrodošel.
Strokovna žirija je nagrajence izbrala glede na merila kakovosti, edinstvenosti in inovativnosti izbranih predstavljenih projektov ter esej in
njegov doprinos k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.
Ob podelitvi Vurnikovih študentskih priznanj na Vurnikov rojstni dan, 1. junija 2018, je bila v Radovljiški graščini pripravljena tudi razstava
vseh prijavljenih del.
Plaketo in medaljo Vurnikovih študentskih priznanj so skupaj s celostno grafično podobo Vurnikove nagrade oblikovali v studiu Gigodesign.
Veseli nas, da so dolgoletne želje o ustanovitvi Vurnikovih študentskih priznanj letos postale resničnost, in upamo, da bodo še v prihodnjih
letih spodbujale študente k razmisleku o arhitekturi in urbanizmu.
Barbara Viki Šubic, Center arhitekture Slovenije
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PREDLOGI ZA IZBOR
VURNIKOVE ŠTUDENTSKE NAGRADE ZA LETO 2018

Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

Odlomek avtorskega eseja: A r h i t e k t u r a ž i v l j e n j a
Avtorica: L a r a B A L E R
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Arhitektura – črna luknja, ki me je privlačila in me še vedno srka vase. In nenazadnje se je niti ne otepam,
ampak uživam v vrtincu. Uživam, ko vidim, da ima moja ideja, ki se zdi na skici tako majhna in nepomembna,
naenkrat potencial, da zaživi in – kar je verjetno največje zadovoljstvo – da lahko s to svojo majhno idejo
tako zelo vplivam in mogoče tudi izboljšam prostor ter posledično tudi miselnost ljudi v prostoru, v katerem
živimo. Moje mnenje je, da če arhitekti in urbanisti ljudem niti ne ponudimo kakovostnih prostorskih rešitev,
ti sploh nimajo možnosti za rast in napredek v smislu prostorske kulture. Arhitektura je najbolj javna od vseh
umetnosti. In vendar imamo v šolah likovni pouk, umetnostno zgodovino, glasbo, ples itd., medtem ko se
o arhitekturi lahko učimo šele na fakulteti. Niti slučajno ne mislim, da bi naš slovenski prostor potreboval
več diplomiranih arhitektov, a odločno zagovarjam, da bi morali v (osnovne) šole uvesti predmet prostorske
kulture, v katerem bi se uporabniki že kot otroci spoznali s tradicijo, vezano na prostor, v katerem živijo, ga
bolje razumeli in ga tako bolje upravljali.
»Noi siamo la nostra memoria«, – mi smo svoj spomin – besede velikega italijanskega pisatelja Umberta Eca,
s katerimi odpre razpravo o osebnem in splošnem kolektivnem spominu. Besede, ki so me v trenutku, ko sem
jih prebrala, pomirile, saj sem se zavedla, da arhitektura ni le osebni spomin, ampak ga delimo z zunanjim
svetom, zato jo imamo v kolektivnem spominu. Vsak dan nas obkroža in nezavedno vpliva na vsakega od nas
– in pri tem nimamo izbire. Če se ji le pustimo zapeljati, nam lahko celo pove svojo zgodbo. Torej še vedno
verjamem, da če je prostor ustvarjen z arhitekturnim premislekom, še vedno vsebuje dušo, tisto »nekaj več«,
kar nas povabi vase in pusti pečat. Utopične misli za zaključek sklenem še z mislijo arhitekta Plečnika, ki
pravi da smo minljivi, le naša dela so naš spomin. Zato upam in si želim, da bomo arhitekti sposobni vstopati
v okolje spoštljivo in razumsko, saj arhitektura pripoveduje našo zgodbo, tudi ko nas samih ni več. In vendarle
je zame poklic arhitekta poklic optimizma – daje nam upanje za spremembe – in to dela življenje vznemirljivo!
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

HORTUS CONCLUSUS
Avtorica: L a r a B A L E R
mentorja: izr. prof. Jurij Kobe in doc. Rok Žnidaršič
.

Ol

TJUVBDJKB 

UJQJˈOBFUBäBÝUVEFOUTLJEPN

.

Projekt se nahaja v BTC Ljubljana, trgovsko-zabaviščnem »parku«, ki je z več kot 500 trgovinami eno
največjih trgovskih središč Evrope. Po urbanističnih analizah celotnega območja BTC sem se odločila za
prestrukturiranje južnega obronka BTC z obstoječimi neaktivnimi tiri za tovorne vlake. Moj cilj je bil izrabiti
obstoječe pogoje in ponuditi nasprotje BTC-ja - zelen prostor z izobraževalnim programom. Slovenija ima
kar 60 % gozdnih površin in ima tudi bogato tradicijo dela z lesom. Zato sem v svojem projektu želela vse to
vključiti v predvideni kampus lesne akademije.
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.
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.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

CUT-OUT
Avtorica: L a r a B A L E R
z Andreasom Reuterjem

Cut-out je moje poimenovanje projekta, pri katerem sem sodelovala v sklopu študijske prakse v biroju na
Dunaju. Predmet natečaja je bila osnovna šola, ki je že obstoječa. Želeli so nadomestiti zastarano strukturo
med glavno vhodno zgradbo in telovadnico. Tako nam je bila dana podolgovata lokacija, na katero smo
poskusili umestiti nekakšen vložek med obema objektoma, nanašajoč se na vse programske natečajne
pogoje. Ustvarili smo svetlo povezavo med starima deloma šole, novi volumen se razgibano dopolnjuje s
starim in ustvarja zanimive zamike. Natečajni predlog je bil prepoznan kot zelo kvaliteten in si prislužil zmago.
Wettbewerb - Zubau BG/BRG Gänserndorf - Konrad Lorenz Gymnasium

04.05.2018

Zubau BG/BRG Gänserndorf - Konrad Lorenz Gymnasium

4.19

04.05.2018

4.16

Unterrichtsraum Textiles Werken

Unterrichtsraum Technisches Werken

71,68 m2

57,64 m2

Stammklasse 17

5.17

Stammklasse 18

5.18

60,00 m2

85,89 m2

Maschinen Technisches Werken

4.17

Sammlung Textiles Werken

Sammlung Technisches Werken
17,68 m2

Stammklasse 19

5.19

60,00 m2

Lehrer

Parkplatz
Colorasphalt 'Beige'

Weg mit Grünfude

60,00 m2

Wartebereich Bad

Pergola

Mikro-Spiel

Arbeits- und Aufenthaltsraum

1.6

298,54 m2

Pausenfläche

6.4

Radler-treff mit
Kiesdecke

4.18
12,88 m2

4.20
16,70 m2

Beach-Volleyball
59,99 m2

Pausenfläche

6.4

Stammklasse 14

5.14

60,00 m2

Stammklasse 15

5.15

60,00 m2

Stammklasse 16

5.16

60,00 m2

Sanitär M

8.1.14

20,00 m2

8.1.13

20,00 m2

Sammlung

5.42

Sanitär W

20,00 m2

Stammklasse 20

5.20

60,00 m2

Sanitär M

8.2.16

Pausenfläche

Morgenterrasse mit Hochbeeten

59,99 m2

Stammklasse 11

5.1

5.11

60,00 m2

Stammklasse 12

5.12

60,00 m2

Stammklasse 13

5.13

60,00 m2

Pausenfläche

6.4

31,56 m2

Stammklasse 01
60,00 m2

120,40 m2

Bibliothek

2.1

5.4

Stammklasse 04

Bibliothek

Stammklasse 21

5.21

60,00 m2

Stammklasse 22

5.22

60,00 m2

Stammklasse 23

5.23

60,00 m2

25,28 m2

Pausenfläche

6.4

53,95 m2

Pausenfläche

6.9

Vorplatz/ Eingang

60,00 m2

5.2
6.24

Personal- und SchülerInnenvertretung

Stammklasse 02

Außengeräte

60,00 m2

15,00 m2

Freiwachsende Wildhecke
Bienenweide

20,00 m2

1.10

31,16 m2

Müllraum

6.22

Personalraum FM

20,00 m2

1.8

28,20 m2

Schulmedizin

1.9

Sprechzimmer 1

Pergola

'Spiel am Platz'
z.b. boccia, Tischtennis
Kiesdecke

Langbank

1.11

10,00 m2

Sprechzimmer 2

1.12

10,00 m2

Ortbetonfelder 'Beige'

Haupteingang

Verweilbereich unter
Rotahorn-Bäumen

Holzdecks

Pergola

'Lounge' am Platz
Klatsch & Tratsch
Kiesdecke

Die Neue Mitte

Luftraum

Stammklasse 24

5.24

60,00 m2

5.25

Stammklasse 25

60,00 m2

9,56 m2

Sanitär W

8,83 m2

4,60 m2

Sanitär

8.2.17

8.2.15

10,00 m2

26,83 m2

Direktion

1.1

Kopierraum

21,28 m2

1.2

1.5

10,00 m2

Archiv

1.4

16,28 m2

Administration Sekretariat

1.3

31,26 m2

LehrerInnengarderobe

1.7

6.5

Rasensitzstufen

Rasen "Freiheit"
Freies Rasenspiel
Dösen, Picknik

5.5

Stammklasse 05
60,00 m2

Grüner Relax- & Ruhehof
Freiklassen unter Blasenbäumen
5.3

Stammklasse 03
60,00 m2

5.6

Stammklasse 06
60,00 m2

Wettbewerb - Zubau BG/BRG Gänserndorf - Konrad Lorenz Gymnasium

04.05.2018

6.5

Pausenfläche
98,02 m2

EG 1:500
Luftraum

5.7

5.8

8.1.02

Stammklasse 07

Stammklasse 08

Sanitär M

60,00 m2

60,00 m2

20,00

3.4

Aufenthaltsraum

m2

92,93 m2

8.1.19

Sanitär W
20,00 m2
5.41

Sammlung
20,00 m2

Die Neue Mitte
6.5

5.9

5.10

3.5

Pausenfläche

Stammklasse 09

Stammklasse 10

Gruppenraum 1

85,89 m2

60,00 m2

60,00 m2

50,00 m2

3.6

6.5

Pool - Wäldchen
Sukzessionsflaäche, Pioniergehölze
Extensive Schul "Wildnis" / Schulnatur
Naturwissenschaftliches Feld

Pausenfläche

Gruppenraum 2

31,56 m2

50,00 m2

3.7

Gruppenraum 3
50,00 m2

Luftraum
2.2

Mehrzweckraum

Kirschbaum-Gruppe

130,00 m2

Steuobstwiesenband mit
Obstbäumen
Verweildecks

TaBe

3.3

Speiseraum
83,63 m2

Aktivhof / Alltagsbühne
Spiel, Mensa-Terrasse
Mobile Sitz-Elemente

Anbauflächen / Naturbaustelle
Beete, Experimentierfelder

Anlieferung

6.15

3.1

3.2

Garderobe

Aufwärmküche

Lager

538,45 m2

30,00 m2

20,00 m2

6.23

Lager
60,00 m2

Garderobe

10

6.1

10.2.1

Reinigungsgeräteraum

Technik

18,73 m2

41,01 m2

Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

MONTANUNI

Wettbewerb Neubau Studienzentrum Montanuniversität Leoben

031060

Avtorica: L a r a B A L E R
z Johanno S. in Suvi Repo

Campus Gasse

Montanuni je ime za natečajni projekt, pri katerem sem v veliki meri sodelovala pri idejni zasnovi. Naloga je
bila zaradi obsežnosti dvostopenjska, skozi prvo sito smo se prebili z jasnim urbanističnim konceptom, do
zmage pa prišli z dobro logistično zasnovo poteka v fazah, razumevanja dane lokacije ter njenih pogojev
ob reki Muri v Leobnu. Tema projekta je zasnova višje šole za metalurgijo, ki ima v omenjenem mestu že
zelo dolgo tradicijo in je eden glavnih izobraževalnih centrov Evrope na tem področju. Fasadni plašč sicer
transparentnega novega volumna priča o njegovi uporabi in študiju kovin, ki se dogajajo znotraj njega.

IV

Studienzentrum (1a+b)
Studienzentrum

Campus Platz
Bibliothek

Mensa

OG1-2: Bibliothek (2b)

Anlieferung

III

EG: Mensa (2a)

TG Zufahrt

Wettbewerb Neubau Studienzentrum Montanuniversität Leoben

031060

Lageplan

Strukturplan

Hörsaal 3

Bibliothek

Foyer
2b
2a

Mensa

Optional
Lager 2b

Schnitt

I2
Reinigung
30,00 m2

ne
zo
kt
oje
Pr

108 Stellplätze

Technik Studienzentrum
250,99 m2

Technik Studienzentrum
137,56 m2

e
e
plätz m2
beits
72,15

plätz

I1
Lagerraum
50,00 m2

beits
D3
penar2
Grup m
71,11

D3
penar
Grup

2

m
WC
35,99

chnik
ente 2
B6
m
Medi 8
20,8

Projektzone

3

G5
Archiv
6,54 m2

B3
Hörsaal 3
297,75 m2
B5
Medientechnik
HS 2

I3
Serverraum
59,60 m2

Erweiterung
Tiefgarage

HS

D2
PC-Raum
162,35 m2

C7
Kartensammlung

A7
Lager
50,00 m2

Technik Mensa
85,09 m2

41,20 m2

18,44 m2
Technik Bibliothek
171,42 m2

G5
Archiv
16,27 m2

F9
Besprechungsraum
72,42 m2

H1
Frontoffice
35,58 m2

C6
Magazine
963,38 m2

H3
Archiv
19,22 m2

Studiendekan
H2
Büro Studiendekan
18,00 m2

B5
Technik HS 2
7,07 m2

WC
17,20 m2

B3
Hörsaal 2
352,45 m2

Studienabteilung
G6
Besprechungsraum
36,00 m2

G2
Büro Leitung
18,00 m2

G4
Büro Backoffice
18,00 m2

G3
Büro Backoffice
18,00 m2

C5
ZS-Sammlung
157,68 m2

C8
Archiv
209,44 m2
G1
Frontoffice Inskription
45,00 m2

D3
Gruppenarbeitsplätze
118,41 m2

D3
Gruppenarbeitsplätze
197,54 m2

D5
Übungsraum für Präsentationen
18,00 m2

Obergeschoss 3

Untergeschoss | 1:500

Fassade:
Wellaluminium gelocht

C21 / D1
Lesesaal
289,33 m2

Wandscheiben
Stahlbeton
Optional:
Kühlung über Betonkernaktivierung

Akustiksegel
in Besprechungsräumen

Sonnenschutz: Schiebeläden
Wellaluminium gelocht
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

Odlomek avtorskega eseja: F i k t i v n i u p o r a b n i k i n i d e n t i t e t n e p o l i t i k e v a r h i t e k t u r i
Avtorica: A j d a B R A Č I Č
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Seveda je nesmiselno ali celo nemogoče pričakovati, da bi se arhitektura, kot jo poznamo danes, lahko
prilagajala prav vsakemu uporabniku z njegovimi specifičnimi vzorci obnašanja ter življenjskimi potrebami.
Arhitekturno oblikovanje samo po sebi zahteva določeno mero posploševanja in zvajanja na skupni imenovalec.
Poglejmo le stanovanjsko arhitekturo iz druge polovice prejšnjega stoletja, ko je bila enakost vrednota, ki
vsakomur zagotavlja točno odmerjen bivalni prostor. Vsakršna enakopravnost, usklajenost in, nenazadnje,
popolnoma geometrijska modularnost kliče po posploševanju, ki je v nekem smislu zelo demokratično in
vključujoče, vendar danes vemo, da poraja trenja in odklonska obnašanja.
Drugi, na srečo že nekoliko preživet, odgovor arhitekture na zahtevo po odprtem in demokratičnem prostoru
je konstruiranje večnamenskih prostorov, odprtih avl in prostorov participacije. Pričakovanje, da bo pomena
izpraznjen prostor sam našel svoj namen in program, je nekoliko nesmiselno, saj se ravno z ustvarjanjem
praznine v njem ta vzpostavi kot atopos, brezkrajevni prostor, v katerem se ni prijetno zadrževati. Zato so
večfunkcijske dvorane in veliki odprti javni prostori kvečjemu lahka rešitev za arhitekta, ki se ne poglobi v
potrebe določenega prostora ter na videz prepusti uporabnikom proste roke, prav s tem pa jih tudi omeji pri
uporabi.
Kako si lahko zamišljamo drugačno, boljšo družbo in arhitekturo, ki nista podvrženi izključujočim identitetnim
politikam, hkrati potrjujeta obstoj plejade identitet, a jih presegata z iskanjem sobivanja v heterogenosti?
Odgovor po mojem mnenju ne leži v konstruiranju ideje o enem skupnem, vsesprejemajočem prostoru, saj ta
ne obstaja in ne more obstajati. Gre prej za nizanje premišljenih in nepretencioznih posegov s specifičnimi
značilnostmi, ki ohranjajo svoj glas in identiteto, vendar z njima ne zanikajo drugih. Dobra arhitektura je po
mojem mnenju predvsem umetnost dobrega sosedstva.
12

Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

ROTATING HORIZON - SOCIAL HOUSING
Avtorica: A j d a B R A Č I Č
mentorja: red. prof. mag. Peter Gabrijelčič in doc. dr. Špela Hudnik

V šestdesetih letih so slovenski arhitekti zasnovali dve izrazito nasprotni, a eno od druge nič slabši rešitvi za
zgoščene bivalne gradnje. Prva je stanovanjski blok, druga pa nizka gosta gradnja v obliki atrijskih hiš. Projekt
Vrtečega horizonta poskuša združiti najboljše od obeh. Po analizi tipologij atrijskih hiš se kot optimalna za
nizanje v višino izkaže L-oblika, ki predstavlja en bivalni modul. Ta modul se nato multiplicira v iskanju
večnadstropne gradnje za območja z visoko gostoto naseljenosti, ki bi kljub temu uporabnikom ponudila
zadosten dostop do dnevne svetlobe, zraka in prostora – kot da bi živeli v enodružinski hiši na svoji zemlji.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

NOTRANJE GORICE - MULTI-COMPLEX & HOUSING
Avtorica: A j d a B R A Č I Č
s Tomažem Aupičem, Tino Begovič in Rokom Debevcem
mentorja: red. prof. mag. Peter Gabrijelčič in doc. dr. Špela Hudnik

Nov javni večnamenski kompleks ne želi biti preveč invaziven v polruralnem okolju Notranjih Goric ter tako
svoj specifični izraz najde v organski formi, ki spominja na okoliško krajino. Vas je ločena na več delov z
umetnimi mejami (cesta in železniška proga) in z naravno oviro (zelo strma prelomnica). Da bi ponovno
povezal ločene dele, se objekt čez te ovire pne kot velikanska lupinasta konstrukcija, poti pa so organizirane
tako po njeni površini kot pod njo. V stavbi svoje mesto najdejo prometna, kulturna, podjetniška in agrikulturna
vozlišča, ob južnem obronku lokacije pa so zasnovana nova stanovanja.
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A
A -A

B

A

B
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

HIŠA MED DVEMA ZIDOVOMA
Avtorica: A j d a B R A Č I Č
mentorja: prof. Miloš Florjančič in izr. prof. mag. Tomaž Krušec
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Zaradi svoje specifične lege je ta hiša omejena na mnogo načinov. Njeno obliko določata sosednji stavbi,
orientacija pa mora biti taka, da zagotavlja kar največ dnevne svetlobe in povezave z okolico. Zimsko svetlobo
hiša lovi skozi zadnja okna, v toplejših poletnih mesecih pa skrbi za hladno senco. Dolga in ozka oblika hiša pa
ima svoje prednosti - zelo lahko je logično organizirati prostore ob eni sami osi. Da bi pridobili še več svetlobe,
se med posamezne sklope prostorov vstavijo manjši atriji, ki prekinjajo monotoni ritem prostorov. Tako dobimo
zelene površine med štirimi glavnimi sklopi: bivalnim, tistim za starše, tistim za otroke in servisnim delom.

Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

Odlomek avtorskega eseja: A r h i t e k t u r a , m e s t o i n z l o č i n
Avtorica: T j a š a K O B I
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Družba, polna različnih znanj, tehnologij, ki vedno bolj prevladujejo v vsakdanjem življenju, je z odsotnostjo
pristnosti in namenskosti arhitekture oropana osnovne izkušnje samega bivanja in delovanja v prostoru.
Prostor, v katerem bi za trenutek ne prevladovali telefoni, všečki, tablice in avtomobili. Tehnologija, ki smo
jo ustvarili, nam krade na osebnih področjih, tudi na področjih doživljanja prostora, a vendar se moramo
vprašati, zakaj se z ustvarjanjem arhitekture to še spodbuja. Mesta se ustvarjajo za avtomobile, spodbujajo
hiter pretok, kavo za s seboj, kosilo kar po poti. Nič več posedanja v kavarni na hitri kavi, ni več časa za
miren obrok. Ulice, polne turistov, ki fotografirajo nenavadne arhitekturne oblike, algoritemske krivulje, ki
nimajo veze s kontekstom ali uporabnostjo, namenjene same sebi in tehnologiji. Zločin je škodljivo dejanje ne
samo do posameznika, ampak tudi do družbe. Ali ni to zločin, ki se dogaja vsem na očeh, celo spodbuja se z
naročili, potem pa so naenkrat stavbe ne samo drage za vzdrževanje, ampak tudi neprilagodljive za menjavo
programa. Zločin je ukrasti stavbo, a se je to vendarle zgodilo, in zločin je ne prilagoditi mesto ljudem, poskrbeti
za infrastrukturo, ki bi omilila gradnjo brezdušnih stavb zaradi vse večje gostote v mestih. Torej so arhitekti in
urbanisti, ki spodbujajo »trendovstvo« in »trenutkovno« – instant arhitekturo in oblikovanje mest potemtakem
zločinci prostora. Sodobna arhitektura je ustvarila hipotetično funkcijo za standardnega prebivalca, ki ne
obstaja, prav tako kot ne obstaja prostor, namenjen njemu. Prevzem krivde s strani predvsem oblikovalcev
prostora je tako nujen. Če naj se prostor spremeni na bolje, se ne sme zanemariti kodeks arhitekta in njegov
etični odnos do družbe in okolja kot prvenstvenega orodja pri kreiranju.
Ni zločin preizkušati meja arhitekture z novimi tehnologijami, da se tehnologija in vedenje nadgrajujeta, a hkrati
je vendar treba razmišljati bolj kompleksno, z mislijo najprej na človeka, ki prostor vsakodnevno uporablja,
zunaj in znotraj te algoritemske mreže, nemoteno. Če naj od človeka pričakujemo uporabo prostora, mora
biti mesto za človeka, arhitektura za človeka, ki je sestavljen iz več razsežnosti, ne samo ene, uporabniške.
Družba ima mnogo več razsežnosti kot le uporabniško. Aldo van Eyck to opredeli kot vsaj tri realnosti, ki
so izrazito relevantne v delovanju in odražanju nas do okolja in okolja do nas. Realnost otroka, umetnika in
mesta. Vsaka od teh realnosti vzame drugi dve kot medij.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

VRTEC POD KROŠNJAMI
Avtorica: T j a š a K O B I
mentorja: red. prof. mag. Peter Gabrijelčič in doc. Mojca Gregorski

Glavna ideja projekta sloni na zaščiti otrok pred vremenskimi vplivi, hkrati pa želi ohraniti prepustnost in
fluidnost pod zaščitno plastjo. Vrtec je kot velik dežnik na lokacijo položena streha, ki jo podpirajo stebri.
Pod stebri se odvijajo programi v posameznih enotah. Stebri hkrati ponujajo veliko površine za razstavljanje
otroških izdelkov, kar je izrednega pomena, saj so stene ogledalo življenja v vrtcu. Namen je povezati vrtec z
naravo, kar na dani lokaciji omogoča potok, ki je speljan skozi objekt. Tako se objekt na lokacijo »pripne« in
ne »plava« več v prostoru, ampak postane fiksna dominanta prostora.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

TRŽNICA V CUENCI
Avtorica: T j a š a K O B I
mentor: Ricardo Meri de la Maz

Na trgu, ki se slabo uporablja, v središču Cuence v Španiji, je treba urediti lahko konstrukcijo nad prostorom,
namenjenim tržnici, prenoviti obstoječo stavbo in vanjo umestiti programe, ki bi jo navezali na trg ter vanjo
pripeljali javni prostor. Hitri ritem življenja narekuje venomer spreminjajoče se okolje, prilagodljivost, ponovno
uporabo, preoblikovanje realnosti in s tem tudi prostore in zgradbe. Z zasnovo dvižnih stebrov, na katere se
vpnejo senčila na različne načine, in z zasnovo stojnic za tržnico se zagotovi uporaba prostora tudi zunaj
delovnega časa same tržnice in zagotavlja dodatno prilagodljivost prostora uporabniku.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

RAZVOJNO-TEHNOLOŠKI CENTER ČRNUČE
Avtorica: T j a š a K O B I
mentorja: red. prof. mag. Peter Gabrijelčič in doc. Mojca Gregorski

Železniška postaja Črnuče predstavlja povezovalni člen med naseljema Zgornje in Spodnje Črnuče. Nekdanji
povezovalni člen na lokaciji je zaradi propadanja zaprt že daljši čas. Naselji Zgornje in Spodnje Črnuče se
spneta z lamelami po principu sponk za papir, kar deluje kot šiv med naseljema in tako območje železnice ni
več razdelilni faktor, temveč povezovalni člen. Kompleks ohranja vse glavne osi prečkanja prostora. Poleg
nadzemnih povezav so zasnovane tudi podzemne povezave za vožnjo z avtomobilom, kar delno razbremeni
Dunajsko cesto. Objekt je mesto v malem in postane tako kulturno kot razvojno središče naselja.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

Odlomek avtorskega eseja: S p r o s t i t e v a r h i t e k t u r e
Avtorica: S a b i n a M A R O V
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Ali je za uspešno rešitev prostorske problematike potrebna prostorna konkretizacija, materializiran pojav?
Ali lahko isti učinek dosežemo z manj porabljenega materiala? Ali je končna arhitekturna forma, ki trajno
oblikuje okolje ter ga obenem omejuje prihajajočim generacijam, res tako vplivna, kot si arhitekti želijo? Ali
bi premalo raziskovani vpliv trenutnega, prehodnega, morda ne toliko očitnega v arhitekturi z isto ali večjo
učinkovitostjo oblikoval delovanje in mnenje uporabnika? Menim, da prostorske instalacije – poleg tega, da
prostor izpolnjujejo in mu dajejo drugačen izgled – lahko vplivajo na navade uporabnikov, jih preusmerjajo in
nenazadnje spremenijo sliko sebe in prostora, v katerem se nahajajo.
Zvonec v osnovi pomeni razmejitev delovnega od sproščenega, pouka od odmora, vendar tokrat prevzame
predvsem vlogo vodila arhitekturnega projekta. Postane glavni arhitekturni element projekta. Zaradi
učinkovitosti, ki jo povzroča, je jasno, zakaj se arhitekturnemu predlogu ni priključila uveljavljena materialna
rešitev. Materialnost povzroča zvok sam. Arhitektura se je, sicer na drugačni zaznavni ravni, materializirala
v zvoku.
Ustaljena izobrazba arhitektov poteka predvsem z rokovanjem in urejanjem kakršne koli materije oz. njenih
fizikalnih lastnosti. Sprejetost arhitekturnih projektov temelji na veščini prilagajanja novih fizikalnih lastnosti v
odnosu do obstoječe fizične podobe. Kot vsako prakso tudi arhitekturno prakso podpira teoretski razmislek.
Do kontroverzne situacije pride, ko materialnost ne sledi razmisleku. Arhitektova misel naj se ne omeji na
elemente, ki vsebujejo viden, fizični obstoj, niti ni nujno, da vidnost projektne rešitve temelji na arhitekturnem
posegu. Dosežemo lahko premik oziroma skok na novo raven zaznave prostora ter neformalnih elementov
arhitekture. Na področju inovacij in tehnologije so trend na primer 3D tisk, umetna inteligenca in blockchain
tehnologija. To je lahko ključno tudi za arhitekturo, saj tako ponovno raziskujemo opredelitev in vrednost
materiala in vzorca, na katerem temelji arhitektura danes. Te aktivnosti ustvarjajo različne modele in diskurze,
ki vodijo v dekompozicijski proces arhitekture, ki se razloži na atomske dele. Ti majhni delčki se bodo prej ali
slej spet zložili in določili novo, radikalno različno in odprto arhitekturo.
20

Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

A BOX IN A BOX A BOX IN A BOX
Avtorica: S a b i n a M A R O V
s Tino Mravlje
mentor: prof. dr. Aleš Vodopivec

Kompleks informacijskega centra v skupnosti ne odgovarja na zunanje pogoje ali urbane razmere. Neprekinjena
membrana obkroža lokacijo kot jamstvo, da na kompleks ne vplivajo nobene spremembe v kontekstu. Na zunaj
je kompleks videti kot trden okvir; vendar je v notranjosti jasno razdeljen na stavbo in park. Ognjišče stavbe je
centralni atrij, zasnovan kot velik javni prostor. Javni prostor, ki se začne na strani ulice, se počasi spušča skozi
vhod in se postopoma dvigne na široko stopnišče. Skozi stavbo postajajo knjižničarski odseki bolj kompleksni iz vsakdanje teme in splošnega branja v prvem nadstropju do znanstvenega oddelka v zadnjih dveh nadstropjih.

21

Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

BAŠKA SEAFRONT
Avtorica: S a b i n a M A R O V
z Ani Pijevac, Filipom Ružićem, Damianom Sobolom Turino in Planom 21

Predlagana preureditev osnovne urbane matrike, ki je bila doslej le obalni rob in prehod, je bila preoblikovana
v glavno arterijo vasi, ki s svojo hibridnostjo združuje skoraj vse javne objekte in funkcije. Naglaševanje in
preoblikovanje obstoječih mestnih pomolov kot zrcaljenih razširitev ulic okrepi nov celostni značaj obalne
promenade, ki postane simetrična središčna urbana os z enakomernimi sprednjimi poudarki, programi in
objekti. Vsak notranji pogled na dostopnih ulicah s pogledom na sprehajališče in retuširane pomole ustvarja
novo in drugačno vzdušje.
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OCULUS
Avtorica: S a b i n a M A R O V
z Aiste Ambrazeviciute in Luko Ljumovićem

Kotorska APSS je osemdnevno srečanje, namenjeno vključitvi sodobnega kulturnega življenja v mesto s
pomočjo začasnih arhitekturnih instalacij. Nahaja se v zapuščenem zaporu, zgrajenem med zasedbo
Avstrijcev. Kratka predstavitev je bila preprosta: načrtovati in graditi začasne strukture, ki jih je treba hitro
vzpostaviti, lahko pa postanejo tudi del javnega prostora. Navdih za instalacijo je brezkončni tok geometrije
trikotnika znotraj določenega prostora. Linearna matrica instalacije prevladuje nad navpičnimi odprtinami, ki
omogočajo gledalcu posebno izkušnjo in dajejo vtis skulpture.
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Odlomek avtorskega eseja: O a r h i t e k t u r i
Avtorica: L e a S T I P A N I Č
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Danes mi je popolnoma jasno, da je umetnost našega poklica mnogo več kot le poetično in domišljijsko
projektiranje, temveč je taktična predstavitev ideje naročniku, psihološka analiza sodobne družbe in
uporabnika ter kritično mišljenje, subverzivno prevedeno na realne projekte, z veliko mero socialne in
prostorske odgovornosti. Odgovornost arhitektov leži v prepričanju, da lahko arhitektura ustvari boljša mesta,
da lahko posredno vpliva na družbo, po mnenju nekaterih celo na ekonomijo in politiko. Bojim pa se, da
ljudje arhitekture ne vidijo več kot nekaj optimističnega, temveč kot nekaj oportunističnega. Kopica vsebinsko
nezanimivih projektov, ki »krasijo« sodobna mesta, je odraz političnega/ekonomskega vodstva in niti približno
odraz arhitekturne drže sodobnih arhitektov. Arhitekti, ki na tak način projektirajo, delujejo zgolj kot lutke
nekoga nad njimi in jim ne moremo reči arhitekti, temveč realizatorji (v smislu, da zgolj proizvajajo projekte
v okviru danih razmer, brez kritične naravnanosti). Bližje ko sem koncu študija, vedno bolj razmišljam o
tem, ali je znotraj ustroja zakonodaje, ekonomije in statike sploh možno ustvarjati na tak način, kot so me
naučili na fakulteti. Tu naj povem, da nimam nič proti načinu poučevanja arhitekture na naši fakulteti, a sem
mnenja, da nam vsem manjka dodaten študij, kjer bi se naše projekte dalo prevesti v natančno realnost. S
tem mislim na vso papirologijo in zakonodajo, ki nas čaka po koncu študija, ki je krepka klofuta za skoraj
vse naše »abstraktno umetniške« in »družbeno revolucionarne« projekte. Z vsem tem pridemo v stik na
fakulteti v zelo blagi obliki. Zavedam se, kakšnega pomena je svobodno projektiranje mladih možganov, ki
še niso prizemljeni, ne vidijo ovir poklica in so zato zmožni prevprašati vse, a hkrati menim, da je arhitektura
namenjena v prvi vrsti uporabnikom, torej bi morala govoriti jezik, ki je njim berljiv. Če jim ni, prihaja do
primerov, ko se uporabniki počutijo kot tujki, ujeti v domišljijo arhitekta, in se z njo nikoli zares ne poistovetijo.
Najbolj nazoren primer tega je predstavitev seminarskega projekta prvega letnika svojim bližnjim, ki so z
nasmehom kimali moji razlagi, a očitno niso videli te blazne »inovativnosti« in »revolucionarnosti«, ki sem jo
takrat videla sama, ki jo je videl mentor in o kateri tako navdušeno razglabljamo na fakulteti. Čeprav sem jim
kazala skice koncepta, načrte in vizualizacije ter jim na široko razlagala, kako bi to lahko bilo revolucionarno,
sem zaznala tisti pogled dvoma, ki tako hitro odvzame voljo. Razdalja med mojim in njihovim razumevanjem
iste stvari me danes vedno bolj razjeda.
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

VSI TU ŽIVIMO!
Avtorica: L e a S T I P A N I Č
z Laro Sedar
mentorji: izr. prof. mag. Vasa J. Perović, asist. Jure Grohar in asist. Anja Vidic

Projekt predlaga združitev idej obeh morfologij, torej jasno zamejen, vendar prepusten osrednji prostor,
dostopen tako stanovalcem kot tudi vsem ostalim obiskovalcem. Samostojno postavljeni objekti skupaj
tvorijo karejsko celoto, ki pa postane prepustna in s tem zaseben osrednji atrij odpre javnosti. Projekt hkrati
raziskuje potencial alternativnih tipologij v ljubljanskem središču. Ob zavedanju, da se potrebe stanovalcev
spreminjajo (rast družine, predelava, povečava, nadzidava stanovanj), se morajo korenito spremeniti tudi
tipologije oziroma postati spremenljive.
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+16.70
OTROŠKA IGRALA

VEČNAMENSKO IGRIŠČE

PING PONG IGRIŠČE

VIŠJI DEL STAVBE PRAV
TAKO OMOGOČA SKUPNO
BIVANJE

DVOETAŽNI OBJEKT B

JAVNI PROGRAM V
PRITLIČJU OBJEKTA B

ODKRITI PRIVATNI ATRIJ

B

+9.80

+6.80

PRIVATNI OTOČKI Z
ZAZELENITVIJO
+6.80
VRSTNA HIŠA Z
AMFITEATERSKIM
STOPNIŠČEM

VEČNADSTROPNI
STANOVANJSKI OBJEKT
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SHABBY RIVIERA
Avtorica: L e a S T I P A N I Č
z Laro Sedar, Petro Glavič, Sabino Troha in Moniko Homar
mentorji: izr. prof. mag. Vasa J. Perović, asist. Jure Grohar in asist. Anja Vidic

Shabby Riviera je projekt celotnega seminarja Perović, sestavljen iz šestih skupin, ki so se ukvarjale s šestimi
lokacijami vzdolž slovenske obale. Projekt prikazuje možno vizijo razvoja celotne slovenske obale. Moja
skupina se je ukvarjala z območjem skladišč soli Monfort in Grando, ki sta umeščeni v tesen prostor med
morjem in strmim terenom s stanovanjskimi hišami. Ta prostor si skladišči delita še z glavno cestno povezavo
med Piranom in Portorožem. Izhodišče za oživitev lokacije je potreba po različnih študentskih programih, ki
jih zahteva razvijajoča se Univerza na Primorskem.
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ŠTUDENTSKI DOM - HOSTEL
površina: 8341m2
300 enot
300 študentskih postelj
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MONFORT
K razširitev restavracije
L stopnièaste plošèadi
M water taxi stop
N uèenje na prostem
O razstavni panoji, stojala za kolesa
GRANDO
A
B
C
D
E
F
G
H
I
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izposoja rekvizitov za vodne športe
tribune za spremljanje športnih dogodkov
športna plošèad (odbojka, vaterpolo..)
razgledna plošèad
zaèasni pavilion
plošèad za dogodke (koncert, projekcija..)
bar na prostem
premièna plošèad (oder, plaža z DJ..)
prostor za umetniško instalacijo
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Nominacija za Vurnikovo študentsko nagrado

ŠTUDENTSKI DOM NA KLIFU
Avtorica: L e a S T I P A N I Č
z Laro Sedar, Petro Glavič, Sabino Troha in Moniko Homar
mentorji: izr. prof. mag. Vasa J. Perović, asist. Jure Grohar in asist. Anja Vidic

Znotraj celotne strategije lokacije skladišča soli se pojavijo trije študentski domovi, enega izmed katerih sem
zasnovala jaz. Gre za terasast študentski dom z minimalnimi fleksibilnimi enotami, ki se poleti, ko študenti
odidejo, z lahkoto pretvorijo v hostel. Sestavljajo ga podolgovati nizi spalnih enot, ki so vpeti v strm teren in
se odpirajo proti morju. Med enotami se vijejo ozke mediteranske poti, ki se na treh mestih razširijo v skupne
prostore (trg, park, javno stopnišče). Strehe enot so odprte zelene terase s transparentnimi kuhinjami, ki
predstavljajo kontrast vkopanim enotam.
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Odlomek avtorskega eseja: T u d i z i d a k ž e l i b i t i n e k a j
Avtorica: S a n j a Š P I N D L E R
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza v Mariboru

Za sodobno ponudbo gradbenih elementov je značilna (pre)široka izbira materialov, barv in tekstur, zaradi
česar sta investitor in arhitekt lahko v dvomih, kateri je »tisti pravi« produkt. V tej »revoluciji« proizvodnje
vsega, kar si človek lahko zamisli, je težko ohraniti jasno idejo in željo po iskreni arhitekturi v smislu iskrenega
materiala. Pri opeki smo pogosto preslepljeni, saj trg ponuja poceni ponaredke, imitacije, panele ali zgolj
teksture zidane stene. Večkrat je v interierju uporabljena opečna stena, ki prvotno sploh ni bila v prostoru.
Takšne ureditve so sicer lahko zelo privlačne, vendar prostor izgubi avtentičnost.
Glede pristnosti materiala imamo Slovenci pri opeki kar srečo, saj imamo svojo lokalno pridelavo opeke,
predvsem na panonskem območju. Tako kot mi, tudi Danci pridelujejo lokalne opečne zidake, kar danes
označujemo kot trajnostno. Razlikuje se le po namenu, saj je naša namenjena gradnji konstrukcije, medtem
ko so Danci večji pristaši fasadne opeke. Opeka se pri nas ne uporablja samo zato, ker je trajnostna. Veliko
vlogo igra cena, saj je bil lokalni produkt vsaj do nedavnega za investitorja cenovno ugodnejši kot uvožen
material. Takšna je vsaj bila praksa v času delovanja Ivana Vurnika, Plečnikovega sodobnika, ki je pri gradnji
delavske kolonije v Mariboru zagovarjal opečno konstrukcijo. Zavedal se je problematike delavskega razreda,
zato ni želel eksperimentirati z novimi materiali. Uporabil je tradicionalna gradiva, saj bi z novimi podražil
gradnjo. Tudi Louis Kahn je projektiral javna stanovanja za stanovalce z nizkimi dohodki. Opeka, beton ter
največji izkoristek dnevne svetlobe so bila poglavitna merila za njegove zasnove.
Razlog, zakaj je opeka dobro dostopna v Sloveniji, sta glina in skrilavec. To sta najbolj pogosta naravna
materiala v svetu, še posebej v Evropi. Opečni zidaki so trajnostni tudi zaradi življenjske dobe in vzdržljivosti.
Lahko jih recikliramo ali ponovno uporabimo. Žal je proizvodnja opeke velikokrat na rodovitnih kmetijskih tleh.
Zaskrbljujoča je tudi količina oddanih fluorovih emisij in količina porabljene energije za žganje opeke.
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RADIOAMATERSKA POSTOJANKA Z RAZGLEDNO TOČKO NA GOMILI
Avtorica: S a n j a Š P I N D L E R
mentorica: doc. dr. Kaja Pogačar

V projektni nalogi je izdelana arhitekturna rešitev manjše radioamaterske postojanke. Gre za umestitev
kontejnerske arhitekture v neokrnjeno vinorodno pokrajino in zagotavljanje osnovnih potreb v minimalnem
prostoru. V teoretičnem delu so opisani radioamaterstvo, še posebej Radioklub Ptuj, ter potenciali mesta Ptuj
na Gomili. V ta namen je dodan gostinsko-nastanitveni objekt, ki bi razširil pomen postojanke ter turistično
ponudbo mesta. Kljub izbrani kontejnerski osnovi in 22 metrov visokemu radioamaterskemu stolpu želimo
ustvariti kakovostno arhitekturo za delo radioamaterjev in obenem privlačno točko, ki bo ljudi pritegnila na hrib.
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AVTOMOBILSKI MUZEJ PORSHE GMÜND
Avtorica: S a n j a Š P I N D L E R

mentorji: Alexander Hagner, Sonja Elisabeth Hohengasser, Jasmin Jennefer Kindler, Elisabeth Leitner,
Alessandro Ronco in Karl Torghelev

Predstavljeni projekt obravnava stari objekt, nedavno dokupljeno priključeno stavbo in idejno zasnovo novega
dela. Stari objekt ostane skoraj nedotaknjen, medtem ko se dokupljena stavba vključi v koncept novega
dela. Nastala je lahka jeklena konstrukcija, ki s stekleno fasado objema tri masivne betonske dvokapnice. V
steklenem razgibanem delu je razstava, ki se razlega po pritličju stare in nove gradnje. V prostorih, namenjenih
družini Pfeifhofer in posebnim gostom, je uporabljen motiv dvokapnice, ki je poudarjen s prilegajočim se
lesenim pohištvom in oblogami. V te prostore lahko navaden obiskovalec iz razstavnega prostora le pogleda.
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SØNDERBROGADE 36-40
Avtorica: S a n j a Š P I N D L E R
z Adriano Kotwicka, Guangrui Wang in Thibault Briquet

Po internem natečaju v projektu je sledil scheme design - izris detajlov, reševanje konstrukcije, analize, potek
instalacij itd. V fazi detail I smo oddali tehnične izrise tlorisov, prerezov in fasad. Zadnja faza, detail II, je bila
specializacija. V tej fazi sem natančno izrisala kopalnico. Delo je potekalo v mednarodnih skupinah s štirimi člani.
Redno smo morali vpisovati ure in načrtovati delo, računati stroške gradnje, predvideti časovnice, se seznaniti
s pravnimi zadevami oz. zakoni, natančno določiti temeljenje, urbanizem, sistem gradnje, upoštevati danske
standarde energijsko učinkovite gradnje, voditi lastno organizacijo ter vsak teden oddati skupinska poročila.
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Odlomek avtorskega eseja: V a s p o s t a n e h i š a : k r a j , p r e b i v a n j e i n i z k u š n j a
Avtorica: J a n j a Š U Š N J A R
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

V zavedanju kompleksnosti konteksta obmejne vasi, ki jo sčasoma vedno bolj tesno objema kostanjev
gozd, sem se prepustila doživljanju atmosferične izkušnje in predvsem neskončnemu opazovanju. Želja po
globokem spoznavanju eksplicitnega prostora me je vodila do premnogih pogovorov, sprehodov, neprespanih
noči, prebranih besed in lebdečih misli. Študij fenomenologov s področij psihologije, filozofije, antropologije in
nenazadnje arhitekture me je napeljal na morda metodološko nedefinirano raziskavo, kjer je bila moja lastna
prisotnost v okolju predpogoj in hkrati orodje. Zavestno sem se ogibala vnaprej postavljenih hipotez, napovedi
in zaključkov, namesto njih sem se oprijela generiranja tez, odkrivanja in razumevanja. Med bivanjem v
odmaknjenem okolju, kjer je glas ptic in šumečega potoka močnejši od zvokov njegovih prebivalcev, sem
si poleg zavedanja same sebe v kraju svojega raziskovanja postavljala vprašanja, ki so se v veliki meri
nanašala na odnos med naravo in človekom: na kakšen način se vzpostavlja kraj, kdaj in kako prostor postane
udomačen, kje so meje med divjim in domačim, v kakšnem obsegu narava neobremenjeno živi dalje in počasi
preglaša prej človeško obvladovana polja, mline in kozolce … Živeti v vasi, kot da bi bila hiša, in se sprehajati
v gozdovih kot po neskončnih vrtovih, je bila priložnost za poglabljanje in ponovno vzpostavljanje odnosa
do sveta, ponotranjanje primarnih bivanjskih potreb, opazovanje spreminjanja narave v odnosu doživljanja
lastnega obstoja, odnosa do arhitekture kot izpolnitve …
Moja izkušnja vasi, ki sem jo zaradi bivalnih razmer morala dojemati kot hišo, je torej v veliki meri izkušnja
arhitekture. Sinestetično doživljanje sprememb naravnih procesov in percepcije časa, preko premikajočih
se senc na obledelem ometu, ponotranjeno sprejemanje letnih časov preko sprehodov do stranišča med
polnočnim metežem. Zbujanje v tišino, brez brnenja in siren, v sobo s stolom, posteljo in omaro, brez
medmrežnih povezav. Odkrivanje odprtih in zaprtih prostorov vasi, namenjenih intimi in druženju. Preplet
poti in čuječe opazovanje kamnov pod nogami, odkrivanje pomenov prostora in kraja. Spoznavanje modrosti
uporabe materiala v tradicionalni gradnji, vpetost v krajino prek suhozidnih teras, ki jih počasi prerašča
robida. Ritual zajtrka v hiši na drugi strani vasi, kjer ogenj ogreje vsako mrzlo jutro. Globoko doživljanje in
spominjanje, sorazmerno s počasnim, a vendar polnim vsakdanom. »Izkusiti kraj, prostor ali hišo je dialog«,
v Utelešeni podobi piše Juhani Pallasmaa.
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ZASLONI BESED
Avtorica: J a n j a Š U Š N J A R
mentorji: prof. dr. Aleš Vodopivec, izr. prof. Anja Planišček in asist. Gašper Medvešek

Napredek tehnologije nas je privedel do izmenjave besed preko računalniškega sveta. Ekran kot list papirja,
kot stran v knjigi in ne nazadnje kot računalniški zaslon. Stavba izkazuje spoštovanje pisane besede ter hkrati
povezuje različnost medijev in s tem generacij, tradicijo in sodobnost. Programsko se z muzejem papirja
dotakne dediščine, ohranja brezčasnost knjige in se vključuje v tok časa s sodobnim tehnološkim pristopom
pedagoške in kulturne prakse. Veličastnost zapisane besede ponazarjajo dolgi vertikalni zasloni papirja v
osrednjem prostoru, ki se skozi vse etaže spustijo proti tlom in jih tudi prebodejo.
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KINO IN VODA
Avtorica: J a n j a Š U Š N J A R
mentorja: prof. dr. Aleš Vodopivec in asist. Gašper Medvešek

Dva vodna pasova, ki stavbo povežeta tudi z zunanjostjo, kjer se nahaja letni kino, delita celotni objekt v tri
sklope. V kleti sta dve veliki dvorani in depo, sledi pritličje s programom, ki je namenjen dejavnostim pred
filmom in po njem, nad njim pa še dve manjši dvorani. Prisotnost gilbjive slike s potjo, ki se vije po celotnem
objektu, prisotnost vode ter igra svetlobe in sence obiskovalcu kina omogočajo prostor, ki ga pred projekcijo
pripravi na popolnoma drug svet filma in po koncu pospremi nazaj v vsakdanjik, z omogočenim premislekom,
morda diskusijo.
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SPOMINI IZ PARADIŽA
Avtorica: J a n j a Š U Š N J A R
mentorja: prof. Eilif Bjørge in asist. Endre Sten Nilsen

Projekt želi obuditi prostor Sentralbadeta z idejo umeščanja novih funkcij v obstoječe okvirje. Kot posledico
raziskovanja in razmišljanja o norveški flori sem se odločila vključiti dobesedno podobo paradiža kot vrta. Hiša
vsebuje arhiv rastlin, raziskovalni center norveške flore in javni notranji vrt, ki omogoča socialne aktivnosti, ki
se ne morejo zgoditi v parku, zaradi slabega bergenskega vremena. Ulica in trg prideta v stavbo, zvok vode
je prisoten in vonj cvetlic neizogiben. Stavba dobi nove funkcije, hkrati pa doživi tudi nekatere materialne
spremembe.
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Odlomek avtorskega eseja: O z a č e t k u a r h i t e k t u r e
Avtor: T a d e j U R H
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani

Pred manj kot letom dni sem obiskal Šrilanko. Gre za otoško državo v neposredni bližini južne Indije, veliko
za tri Slovenije, z zelo zanimivo in pestro kulturo ter izjemno naravo. Po povratku v Slovenijo sem prijateljem
odgovarjal na običajna vprašanja o za nas eksotičnih deželah, vedno bolj pa me je zanimalo nekaj drugega.
Več tisočletij stara tempeljska arhitektura je za mnoge začetek arhitekture, ki naj bi se nato od takrat pa do
danes vlekla po časovni premici. S tem začetek arhitekture posplošeno postavljamo v trenutek preteklosti, ki
si ga zaradi časovne oddaljenosti ne moremo podrobneje razložiti. Shematsko ilustracijo nizanja dogodkov
v času na premici si pogosto predstavljamo preveč dobesedno. Bolj kot za nizanje arhitekture gre namreč
za točkoven pojav arhitekturnih del, ki pa niso povezana v določenem sosledju na časovni premici, ampak
jih mrežno v času povezuje misel. Arhitekturna misel se je skozi leta naprej prenašala v materialu in besedi.
Arhitektura se namreč vselej zgodi v misli, vendar na dva različna načina in v dveh različnih osebah. Prvič,
ko jo človek preko misli prevede v material, in drugič, ko človek čuti, ali razmišlja o grajeni ali negrajeni
arhitekturi. Če trditev prenesemo na primer vrta Lunuganga: Kdaj se je v prostorih Bawinega vrta zgodila
arhitektura? Takrat, ko je Geoffrey Bawa postavil prvi steber, ali takrat, ko jo je preko svojih čutov v svojih
mislih začutil obiskovalec? Bawina arhitektura svojega začetka nima v času njene izgradnje, ampak s
svojim črpanjem iz strašno stare tempeljske arhitekture sega daleč nazaj. Obenem pa njegova interpretacija
ljudskega samograditeljstva njegovo delo še kako postavlja v danes in jutri.
Nekateri pravijo, da se je arhitektura začela takrat, ko so prvič sestavili dolmen. Drugi trdijo, da arhitektura
nima svojega začetka v času. Za otroke se življenje začne takrat, ko se začnejo zavedati samega sebe. Ko
se prvič zavejo svoje slike na »drugi« strani ogledala, vedo, da obstajajo. Začetek arhitekture lahko podobno
postavimo v čas, ko se je začela zavedati same sebe. Ker pa lahko arhitekturo poosebimo samo z uporabo
pesniških sredstev, lahko na tem mestu sklepamo, da se arhitektura začenja znova in znova, takrat, ko se je
zave človek, saj je on sam njen subjekt.
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RAZISKAVA “EN SAM VELIK, SVETEL, UPORABEN PROSTOR”
Avtor: T a d e j U R H
z Evo Eržen, Saro Hafner, Maticem Jontezem, Darjo Josić, Tadejem Kavčičem in Leno Vozlič
mentor: doc. Mitja Zorc

S skupino sedmih študentov smo pod mentorstvom doc. Mitja Zorca začeli s širšo raziskavo do tedaj deloma
spregledane teme brezkoridornih šol Emila Navinška, ki so močno zaznamovale poučevanje na slovenskih
šolah. V ključnem trenutku, ko šole zaradi starosti čaka sanacija, smo želeli pokazati na ključne potenciale
brezkoridornih šol, ki jim je pri prenovi treba nameniti posebno pozornost. Sprva smo se lotili 14 ljubljanskih
šol, zadnji dve leti pa se je raziskava razširila na Navinškove šole po celi Sloveniji. Zbrani podatki in znanje
bodo predstavljeni v knjigi, ki izide v letošnjem letu.
volumenska zasnova

izvorna volumenska zasnova

telovadnica s pripadajočimi prostori
komunikacije + avla
učni program

situacija

današnja volumenska zasnova

administracija
servisni prostori

izvorna situacija

današnja situacija

stavba šole
pripadajoč zunanji prostor
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TRI TRETJINE
Avtor: T a d e j U R H
mentor: doc. Mitja Zorc

OŠ Majde Vrhovnik potrebuje prostor, ki bi učencem ponudil nove možnosti, kjer bi jim bilo znanje vselej
dostopno, tudi brez pomoči učitelja. Nova knjižnica, dvignjena nad ostanki antičnih zidov, vzpostavlja sistem
hierarhije prostorov, ki se z višinskimi zamiki pripenjajo na avlo. Nov tip prostora, ki nima predpisanega
namena uporabe, daje učencem priložnost in svobodo, da ga sami uporabljajo na svoj način. Avla je vezni
element med robnimi fasadnimi členi z med seboj različno stopnjo zasebnosti. Knjižnica nudi streho novo
odprtemu arheološkemu parku, preko katerega je speljan širok prehod od Gregorčičeve proti Erjavčevi.
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KOPALIŠČE ILIRIJA
Avtor: T a d e j U R H
mentor: doc. Mitja Zorc

Kopališče Ilirija je ob izgradnji pred skoraj stotimi leti veljalo za enega najsodobnejših v širši okolici. Žal
današnja podoba prav nič ne odraža nekdanje slave. Izjemno pomembna lokacija na vhodu v mesto ostane
nizka pritlična stavba s športno vsebino. Stari bazen se prenovi in poveča v dimenzije olimpijskega, proti
severozahodu pa kopališče dobi nov pokrit bazen, okoli katerega se razvije »nova« Ilirija, obrnjena proti
mestu. Stari del ostane zaprt in obrnjen proti nebu, novi del pa nagovarja mimoidoče k vstopu. Nova streha v
eni potezi nadkrije novi in stari del in s tem omogoči delovanje kopališča ob vsakem vremenu preko celega leta.
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Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo

