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Radovljica, 1. junij 2021 
 
 
 

KONČNO POROČILO STROKOVNE ŽIRIJE ZA IZBOR VURNIKOVE ŠTUDENTSKE NAGRADE ZA LETO 2021 

 

 

Mednarodna žirija za Vurnikovo študentsko nagrado 2021, katere člani so bili 

 

- arhitekt Tomaž Krištof, predsednik žirije,  

- arhitektka Maja Ivanič,  

- arhitekt Martin Mutschlechner iz Innsbrucka  

in  

- krajinski arhitekt Zaš Brezar,  

 

se je preko ZOOM platforme sestala 13. in 17. maja 2021. 

 

 

Na letošnji razpis za Vurnikovo študentsko nagrado se je prijavilo sedem študentov: Zala Dimic, Julija Koželj, 

Nejc Novak, Mirko Popović, Marko Primažič, Rožle Toš in Filipa Valenčič, ki so organizatorju poslali svoje eseje 

in predstavitvene mape. 

 

 

Po branju esejev in večkratnem ogledu predstavitvenih map – individualno in skupaj – , se je žirija odločila: 

• Vurnikovo študentsko nagrado 2021 prejme Filipa Valenčić. 

• Vurnikovi študentski priznanji 2021 prejmeta Mirko Popović in Marko Primažič.  

 

Čestitamo nagrajenim študentom, vse pa spodbujamo pri nadaljnjem študiju in delu. 
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UTEMELJITEV 

 

FILIPA VALENČIĆ 

Vurnikova študentska nagrada 2021 

Kritični esej Filipe Valenčič o novem koprskem mestnem parku prinaša prepričljive argumente: trdi, da je jedro 

uspeha dobrega načrtovanja multidisciplinarno oblikovalsko delo, pri katerem strokovnjaki vzdržujejo medsebojni 

dialog ob spoštovanju strokovnega znanja drugih. Njena kritika je argumentirana, usmerjena tudi h "krajinski 

arhitekturi brez krajinskih arhitektov". 

Filipino delo odstira raznolikost njenih interesov. Učinkovito in brez truda obvladuje vse faze oblikovanja, od 

analize in načrtovanja, do izbire rastlin in izdelave občudovanja vrednih akvarelov. 

Razumevanje zapletenih kontekstualnih danosti in njihovo preobražanje v nove izkušnje je največja moč njenega 

dela. Takšni so načrt za obnovo parka Dornava, ki se ukvarja z zgodovinskimi prostorskimi značilnostmi, ali vasi 

Goče, kjer na značilnem kraškem terenu oblikuje otroško igrišče. Njeno delo odraža igrivost, sistemsko in 

konceptualno razmišljanje, izjemne predstavitvene sposobnosti, samoiniciativnost in predvsem strast. Pri vsakem 

projektu je podrobno opisala svojo udeležbo, kar je žirija zelo dobro sprejela. To bi lahko bil vzor predstavitve 

tudi za bodoče kandidate za nagrado. Skratka: domišljeni, močni in poetični projekti s prefinjeno grafiko in 

predstavitvijo. 

 

MIRKO POPOVIĆ 

Vurnikovo študentsko priznanje 2021 

Filozofsko besedilo o bistvu arhitekture – o arhitekturi, razpeti med različne pole bivanja – je napisano dobro in 

prepričljivo. Mirko Popović zna svoje filozofske misli preleviti tudi v izvirnost arhitekture, kar ni pogosta lastnost 

študentov.  

V svoji predstavitvi ponuja raznolikost svoje arhitekturne vpletenosti v koncept in merilo: močne osnovne ideje 

trmasto izpelje do konca. Njegovi projekti se zdijo kompaktni in dosledni. Odražajo sposobnost oblikovanja 

funkcionalnih in prepričljivih stavb z nemoteno jasnostjo konceptov. Zdi se, da so nekatera dela narejena z 

neverjetno lahkoto, občasno humorna in z že razvitim osebnim pečatom. Predvidevamo, da bo Mirko Popović 

zrasel v samosvojega arhitekta, zato je nagrada dobra spodbuda za njegovo nadaljnje delo. 

 

MARKO PRIMAŽIČ 

Vurnikovo študentsko priznanje 2021 

Esej Marka Primažiča o okoljski krizi in stabilnosti razkriva aktualna vprašanja gradbene industrije. Zanimivo 

besedilo je večinoma zapisano kot niz citatov. 

Projekti v njegovi predstavitveni mapi so profesionalno razviti. Žirija sicer ni mogla ločiti med njegovimi projekti in 

njegovimi prispevki pri birojskih projektih, vendar so Markove upodobitve izjemne in dokazujejo njegovo 

sposobnost predstavljanja zapletenih ambientov. V svojih grafikah ponuja zrel pogled, ki ceni preprostost in 

izvrstno sporoča idejo svojih arhitekturnih prizadevanj. Odrska hiša je odličen primer njegovih bolj zanimivih in 

naprednejših idej.
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ZALA DIMC 

Zala Dimc je napisala aktualno besedilo o pomanjkljivem sodelovanju med urbanisti, arhitekti in krajinskimi 

arhitekti. Esej je ustrezen poziv vsem sodelujočim pri prostorskem načrtovanju: močno multidisciplinarno 

sodelovanje bo zagotovilo ustrezne rešitve. 

Njen portfelj odraža sistemsko in kompleksno razmišljanje o velikih krajinah. Pri svojem delu dosledno sledi 

projektnim ciljem in ustvarja preproste, a učinkovite rešitve. Morda je pomanjkanje pozornosti pri oblikovanju najti 

pri projektih, ki se urbanega prostora lotevajo skozi človeško merilo. 

 

 

JULIJA KOŽELJ 

Misli Julije Koželj o pandemiji in vlogi arhitekture kot družbenega katalizatorja so primerne času, v katerem 

živimo, a nekoliko naivne in zapisane v preveč preprostem jeziku. 

Skozi projekte v predstavitveni mapi si prizadeva pokazati svoje ustvarjalno razmišljanje, hkrati pa dela dela 

poetično in dobro premišljeno. Čeprav opisuje svoje delo skozi vrsto "poglavij", portfelj potrebuje več strukture in 

ključnih informacij. Majhni projekti so lahko razumljivi, dobro predstavljeni, z zanimivimi študijami materialov in s 

pravo mero umetniškega pristopa. 

 

NEJC NOVAK 

Nejc Novak v svojem eseju jasno kaže izjemno ambicijo po izboljšanju arhitekture v Sloveniji. Zaznava več 

pomembnih izzivov, s katerimi se v smislu življenjskega standarda dejansko srečujemo. Besedilo je zelo kritično, 

splošno kritiko podpirajo nekateri konkretni primeri. 

Njegov portfelj kaže bolj tradicionalen pristop. Obsežni projekti so zelo ambiciozni, vendar vsi osnovne ideje ne 

razvijejo do konca. Morda bi lahko bili renderji in ostale grafike predstavljeni na nekoliko bolj privlačen način. 

 

ROŽLE TOŠ 

Esej Rožleta Toša o Jožetu Plečniku prinaša preprosto razlago Plečnikovega uspeha: njegova arhitektura 

nagovarja arhitekte in širšo javnosti, medtem ko večino druge arhitekture 20. stoletja razumejo le strokovnjaki. 

Njegov portfelj prikazuje široko področje študentovega zanimanja. Projekti so kompleksni in grafično odlično 

predstavljeni. Rožletova sposobnost, da gledalca takoj očara s svojimi vrhunskimi abstraktnimi upodobitvami, je 

uravnotežena s projekti, ki so včasih nekoliko preveč dobesedni, na primer spominski kompleks v Mekinjah. Kljub 

temu je njegov poetičen in narativen pristop eden najbolj zrelih med vsemi letošnjimi udeleženci. V projektu 

zapuščenih hiš v Sečoveljskih solinah Toš s subtilnim posegom zaznamuje nekoč naseljene, danes pa propadle 

ruševine. Podoben odnos in obvladovanje arhitekturnega dialoga sta vidna tudi v svetišču v Studorju, kjer je 

nova zgradba s spoštljivim odmikom vstavljena v staro ruševino. Zdi se, da sta empatija in dobro prepoznavanje 

bistvenih potreb uporabnikov njegovo najmočnejše orodje za dosego treznih in prizemljenih del, kot je na primer 

hišica na Dobravi. 
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Objava eseja prejemnice Vurnikove študentske nagrade 2021 v reviji HIŠE, št. 118 


