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Naslovnica
> VinziRast-mittendrin 
na Dunaju je pilotni 
projekt na področju 
stanovanjskih 
skupnosti. 
V desetih stanovanjskih 
skupnostih (tri osebe 
v istem stanovanju) 
živijo študentje skupaj z 
nekdanjimi brezdomci. 
Projekt spodbuja 
različnost in ponuja 
drugačen pogled na 
družbo.
Arhitektura: 
gaupenraub+/-
Foto: Kurt Kuball
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DOSJE
Celovite prenove 
večstanovanjskih 
stavb

Prenove Dominum

Messnerjev gorski 
muzej Corones

Tržnica in 
rekreacijski park 
v Radečah

VinziRast-mittendrin

Prenova vežic 

v Mengšu

revija LC TiM  
na voljo tudi kot 
brezplačna mobilna 
aplikacija za telefone in 
tablice, ki delujejo na 
operacijskih sistemih 
Android ali iOS. 
Za namestitev obiščite       
      www.lafarge.si



rajnost je postala kliše. Beseda se uporablja tako pogosto in brezskrbno, da se 
lahko danes z njo zagovarja najbanalnejše zgradbe in arhitekturo najbolj vpa-
dljivega potrošništva. Morda se ravno zaradi nepravilne uporabe in zlorabe be-
sede zdi, da nova generacija arhitektov išče nove opredelitve ideje trajnosti, kjer 
prehajajo od gradnje zgradb k okolju in vključevanju javnosti.
Zavedanje o socialnih vprašanjih in možnostih, ki jih ima arhitektura za krepitev 
skupnosti, narašča, in mesta s pomočjo tega postajajo boljša. V nadaljevanju od-
krivamo primer tovrstne dobre prakse. 
V Koraku naprej raziskujemo celovite prenove večstanovanjskih stavb. Zanimalo 
nas je predvsem, kaj bi lahko poleg energetske sanacije stavb še postorili, da bi te 
stavbe zadoščale današnjim bivalnim, gradbeno-tehničnim in varnostnim stan-
dardom. Še pred tem pa v kulturi o arhitektu Marku Župančiču in njegovi bogati 
in raznoliki zapuščini v meni ljubih Trbovljah. 

t
“Nove opredelitve      
       trajnosti”

mag. 
andrej SopoTnik
vodja marketinga 
Lafarge Slovenija
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pri odLočanju o izbiri gradbenega MaTeriaLa ne igrajo 
gLavne vLoge Le STroški izgradnje, ampak tudi upravljanje 
stavbe skozi celotno življenjsko dobo. Zidaki iz lahkega betona, izde-
lani izključno iz cementa, vode in mineralnih kroglic iz ekspandirane 
gline, izpolnjujejo to željo: energetsko učinkovito bivanje omogočajo 
s svojimi izrednimi gradbeno-fizikalnimi lastnostmi, kot so toplotna 
izolacija, ohranjanje toplote, protihrupna zaščita in odpornost proti 

100 % MINERALNI ZIDAKI IZ LAHKEGA BETONA

Preverjanje potresnega obnašanja 
objekta, zgrajenega iz LiaSTAR zidakov 

Lafarge SLovenija TradiCionaLno 
pripravLja koLedar, ki prikazuje dvanajst 
uporab betona v arhitekturnih in inženirskih 
realizacijah v slovenskem prostoru. Beton kot 
sodoben, okolju prijazen in vsestranski material, 
primeren za kakršnokoli vrsto oblikovanja, je 
idealna izbira za najdrznejše arhitekturne zamisli. 
Omejena količina koledarjev je brezplačno na voljo 
tudi našim bralcem. Svoje podatke pošljite na 
andrej.sopotnik@lafargeholcim.com, s pripisom 
''koledar''.  ❙

koLedar 
Lafarge 2017

inTenziven in Težek proMeT 
na krožiščih povzroča 
ekSTreMne napeToSTi v 

vozišču. Učinki tovrstnih obremenitev vključujejo nastanek kolesnic, deformacijo 
obrabne plasti, izgubo površinskega agregata in razpokanje kot rezultat 
nezadostne nosilne kapacitete cestne strukture pod zunanjimi kolesi. Te ugotovitve 
spodbujajo načrtovalce, da pri izgradnji krožišč načrtujejo uporabo betona.
Odločitev za beton nudi številne prednosti, ki na splošno veljajo za betonsko 
vozišče. Sem štejemo trajnost in robustnost, dolgo življenjsko dobo (trideset do 
štirideset let in več), nizko potrebo po vzdrževanju, dolgoročno gospodarnost, svetlo 
površino, dobro in trajno odpornost proti drsenju ter estetski videz. 
Prednosti in sisteme gradnje betonskih krožišč lahko bolje spoznate v publikaciji 
Združenja za beton Slovenije. Za brezplačni izvod pišite na zabeton@zabeton.si ali 
obiščite       www.zabeton.si  ❙
   

SpoznajTe prednoSTi 
gradnje krožišč v 
beTonu

> Potresni odziv manjših 
objektov, sezidanih iz LiaSTAR 
zidakov, se je preverjal z izvedbo 
cikličnih strižnih preiskav 
zidov in preiskavo večetažnega 
preizkušanca v naravnem merilu 
ob reakcijski steni. Preiskave in 
analize rezultatov so pokazale, da 
je obnašanje objektov, sezidanih 
v sistemu LiaSTAR etažnosti 
P+1+M, kljub nizki tlačni 
trdnosti zidakov ustrezno pod 
pogojem, da je gradnja izvedena 
z navpičnimi vezmi, oziroma da 
se pri gradnji upošteva navodila 
standarda Evrokod 8 za gradnjo v 
sistemu povezanega zidovja. 

ognju. Zagotavljanje protipotresne varnosti smo podrobno raziskali v 
sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenije. 
Inteligenten gradbeni material LiaSTAR ima dokazano visoko zmo-
žnost shranjevanja toplote in nizko toplotno prevodnost, pri čemer 
pozimi toplota ostane v hiši, poleti pa zunaj. Premierno ga lahko 
spoznate na sejmu Dom v Ljubljani, med 7. in 12. marcem 2017, na 
razstavnem prostoru podjetja Kograd Igem.  ❙
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čeprav STa varnoST in zdravje pri 
deLu v LafargehoLCiMu prva in 
gLavna prioriTeTa, smo v preteklem 
letu beležili več kot 500 nesreč, ki 
so terjale izgubo delovnih dni. V vseh 
primerih se v družbi preučijo vzroki, 
ki so privedli do nesreče, in izvedejo 
korekcijski ukrepi v izogib nesrečam v 
prihodnje. Če je smiselno, se izsledki 
raziskave nesreče prenesejo in 
preverjajo po naših obratih po svetu. Kot 
v primeru tragične nesreče pri polnjenju 
silosa z elektrofiltrskim pepelom v 
Švici. Med polnjenjem silosa je zaradi 
prevelikega pritiska v zrak odneslo 
filter silosa pepela, ki je preletel sam 
silos in padel na tla z višine 15 metrov 
ter pri tem zadel voznika kamiona. Ta 
je kljub takojšnji prvi pomoči podlegel 
poškodbam. Zato želimo naše partnerje 
opomniti na pomen delujočih sistemov 
za razbremenitev tlaka v silosih in hkrati 
spodbuditi voznike, da opozorijo na 
morebitne težave pri razkladanju.  ❙
   

za večjo varnoST

 

na fakuLTeTi za arhiTekTuro univerze v LjubLjani Se bo 40 
šTudenTov iz 2. do 5. letnika pod okriljem predavatelja izr. prof. dr. 
Mateja Blenkuša in asistenta Primoža Žitnika, skupaj s tehničnima 
sodelavcema Ajdinom Bajrovićem in Dominikom Košakom, v študijskem 
letu 2016/2017 poglobljeno ukvarjalo z izzivi prostorskega razvoja občine 
Trbovlje. V skupinah po 6 do 7 študentov bodo v zimskem semestru 
osnovani strateški pristopi celostnega razvoja naselja Trbovlje, temelječ na 
izhodiščnih prostorsko socialnih pojmih: bivanje, izobraževanje, redukcija, 
reciklaža, topografija in identiteta. V letnem semestru pa se bodo 
študenti na osnovi predhodno oblikovanih konceptnih pristopov soočili 
s konkretnimi prostorskimi intervencijami. Delo bo zaključeno v mesecu 
juniju in predstavljeno občini ter občanom na pregledni razstavi.  ❙

SeMinar šTudenTov fakuLTeTe za arhiTekTuro
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LafargehoLCiM awardS je najpoMeMbnejši SveTovni naTečaj TrajnoSTnega 
obLikovanja. Natečaj išče vodilne projekte strokovnjakov in drzne ideje prihodnje generacije, 
ki združujejo rešitve trajnostne gradnje z arhitekturno odličnostjo. Natečaj, ki ga organizira 
LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction (fundacija LafargeHolcim za trajnostno 
gradnjo), prepoznava zamisli z največjim potencialom reševanja današnjih izzivov rasti 
urbanizacije in izboljševanja kakovosti življenja. Projekti in zasnove s področja arhitekture, 
krajinske arhitekture, urbanističnega oblikovanja, načrtovanja, tehnologij in gradbenega ter 
materialnega inženirstva se lahko v dva milijona dolarjev vrednem natečaju Awards oddajo 
preko spleta. Rok za oddajo je 21. marec 2017.
Glavna kategorija natečaja je odprta za arhitekte, načrtovalce, inženirje, študente povezanih 
disciplin, nosilce projektov, gradbenike in gradbena podjetja, ki predstavljajo trajnostne 
odgovore na tehnološke, okoljske, socialno-ekonomske in kulturne izzive sodobnega 
gradbeništva. Projekti morajo biti v napredni fazi oblikovanja, imeti morajo visoko verjetnost 
izvedbe, njihova izgradnja pa se ni smela začeti pred 4. julijem 2016. 
Udeleženci do starosti 30 let lahko na natečaju predložijo tudi vizionarske zasnove in drzne 
ideje ne glede na verjetnost dejanske izvedbe projekta; kategorija Next Generation si posebej 
prizadeva za rešitve študentov in mladih strokovnjakov izven ustaljenih okvirjev. Izčrpna 
navodila za prijavo so na voljo na       www.lafargeholcim-awards.org  ❙

5. MEDNARODNI NATEČAJ LAFARGEHOLCIM AWARDS

Iskanje pametnih 
rešitev za mesta in grajeno okolje



> Med polnjenjem silosa brez delujočega 
sistema za razbremenitev tlaka lahko pride 
do usodnih nesreč.
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DAN ARHITEKTOV 2016
priznanja zborniCe za arhiTekTuro in proSTor
zborniCa za arhiTekTuro in proSTor je podeLiLa šTiri zLaTe 
Svinčnike za odLično izvedbo in zeLeni Svinčnik, ki ga podeljuje 
za inovativno trajnostno gradnjo.
Pri objektih stanovanjske soseske Brdo F5 je žirija še posebej pohvalila 
racionalen pristop, ki s preprostimi in cenovno dostopnimi arhitekturnimi 
elementi omogoča veliko prostora znotraj omejitev, ki opredeljujejo so-
cialna stanovanja. Hiša na Golem si je nagrado prislužila zaradi izredno 
skladne arhitekture, ki brezkompromisno sledi idejam etike in estetike. 
Zlati svinčnik je komisija prisodila tudi parku Rakova Jelša; tega je ozna-
čila za drzen, a nepretenciozen dosežek sodobne krajinske arhitekture. 
Zlati svinčnik je prejela tudi obnova Slovenske ceste v Ljubljani. Uspeh 
Slovenske ceste kot urbanega prostora in urbane strategije kljubuje 
pričakovanjem motorizirane družbe o vrednosti in vplivu projekta ter 
sporoča, da gre za pomemben premik in zavezanost za varnost pešcev 
ter učinkovitost javnega prevoza. Podelili so tudi zeleni svinčnik za inova-
tivno trajnostno gradnjo. Na komisijo je naredila največji vtis sporočilna 
vrednost, ki jo izžareva Hiša Vrhe v odnosu do stavbne dediščine in 
trajnostne gradnje, ter doslednost izvedbe. 
Upravni odbor zbornice je podelil naziv častni član ZAPS profesorju Jane-
zu Koželju za pomemben prispevek razvoja stroke na področju poučeva-
nja arhitekture, dosežke pri procesu urbane prenove mesta Ljubljana in 
vzore gradnje v lesu.  ❙

1 > Objekti stanovanjske soseske Brdo F5, 2. etapa: Aleš 
Žnidaršič, Katja Žlajpah, Vesna Vraničar/MultiPlan arhitekti    
2 > Hiša na Golem: Tomaž Krušec, Lena Krušec, Vid 
Kurinčič/Arhitektura Krušec    3 > Obnova Slovenske ceste v 
Ljubljani: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Jana Kocbek, Davor 
Katušić, Jurij Sadar, Boštjan Vuga, Marko Studen, Boris Matić, 
Miha Dobrin, Tomaž Krištof    4 > Hiša Vrhe: David Mišič, 
Sašo Žolek, Brigita Čas, Kaja Kotnik, Aleš Koprivšek/Styria 
arhitektura    5 > Mestni park Rakova Jelša: Klara Bohinc, 
Andraž Keršič, Martin Kruh, Aljoša Lipolt, Samo Mlakar, Dino 
Mujić, Tamara Németh, Rok Žnidaršič    6 > Janez Koželj
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Fotografija desno
> Uporaba tistega, kar že obstaja: vodni zbiralniki kot 

javni park; Medellín, Kolumbija 
Tehnologija gradnje projekta je temeljila na uporabi 

razpoložljivih lokalnih materialov in virov znotraj 
racionaliziranega načina gradnje, ki je omogočal aktivno 

uporabo lokalnega znanja in preproste programe 
usposabljanja delavcev.  

STRAN  6   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   z IMa  2016 /2017   |   LC  T IM



ODKRIVAMO





“Uporaba 
tistega, kar že 
obstaja”

Medellín leži v dolini. Vodni zbiralniki se nahajajo na vrhovih okoliških hribov. Ta 
projekt kaže, kako se lahko vodne zbiralnike, ki niso v uporabi, spremeni in prilagodi 
tako, da služijo ljudem na nove, drugačne načine.

lobalne nagrade Holcim Awards, zlata nagrada 
2015 
v zadnjih desetih letih je bila kolumbija avtor svoje la-

stne zgodbe o gospodarskem uspehu. Paradoksalno je, 

da se je mesto Medellín, drugo največje mesto v državi, nekdanji 

problematični otrok, izkazalo kot prepoznaven in vzoren učenec. 

Pri letni gospodarski rasti v višini 10 % mesto prehiteva državno 

povprečje za 4 %. Citibank in Wall Street Journal sta marca 2013 

imenovala Medellín kot "najinovativnejše mesto na svetu", in si-

cer pred New Yorkom in Tel Avivom. Mednarodna podjetja so v ...        

g
> Projekt 
racionalizira 
porabo vodnih 
virov s pomočjo 
metod za nižjo 
rabo vode. Pri tem 
uporablja tehnologije 
recikliranja, med 
drugim zbiranje 
deževnice in sive 
vode preko preprostih 
čistilnih sistemov.

Vodni zbiralniki 
kot javni park
        Medellín, Kolumbija

odkrivaMo
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...  velikem številu pri-

sluhnila pozivu mesta in 

z izgradnjo infrastruktu-

re ponudila kvalificirana 

delovna mesta. Lafarge-

Holcim ima na primer tu 

skupne službe za podporo 

vsem svojim aktivnostim v 

Latinski Ameriki. 

Vendar pa še pred dvajsetimi leti ni nih-

če prostovoljno potoval v Medellín. Mesto 

je bilo v smrtonosnem objemu velikega 

narkomafijca Pabla Escobarja vse do leta 

1993, ko je bil ustreljen. Takrat je mesto za-

jel še močnejši val nasilja; šefi kartelov so 

se med seboj borili za Escobarjevo dedišči-

no. Medellín je imel takrat najvišjo stopnjo 

umorov na svetu.

Po letu 2002 so se stvari začele spreminja-

ti, v prvi vrsti zaradi odločne in temeljite po-

litike. Mestni načrtovalci so se osredotočili 

na območja, kjer je bil potencialni iztržek 

največji. To so bile najrevnejše soseske 

mesta, v katerih je bila stopnja kriminala 

najvišja in kjer so ljudje nujno potrebovali 

spremembe. Zato so prebivalci tudi pokaza-

li močno voljo in spremembe podprli. To so 

bila območja, ki se širijo po pobočjih hribov 

okoli Medellína. 

Osnovno pravilo je, da revščina narašča z 

oddaljenostjo od doline. Te soseske so prej sestavljale v glavnem 

dvonadstropne hiše, ki so se stiskale druga ob drugo. Mnoge sose-

ske so zdaj zgostili in hiše nadomestili z velikimi večstanovanjskimi 

zgradbami. Na izpraznjenih površinah so zgradili nove vrtce, šole 

in parke. Mesto se je razširilo, izboljšalo se je cestno omrežje in 

zgradila nova infrastruktura. Slike sodobne in udobne nihalne žič-

nice, ki povezuje najrevnejše predele na pobočjih s spodaj ležečo 

dolino, zdaj prikazujejo svetu, kako presenetljivo se je revitaliziralo 

to mesto.

Preobrazba Medellína je močno prepoznavna. Primer tega je tudi 

zlata nagrada Holcim Awards 2008 za Latinsko Ameriko, ki jo je 

dobil projekt transformacije v nekoč razvpiti četrti Comuna 13. 

Vendar pa v mestu niso počivali na lovorikah. Oblasti še naprej 

izkoristijo vsako priložnost za nadaljevanje zgodbe o uspehu.

“Ohraniti 
pozitivne strani 
območja”

odkrivaMo DOSTOPNA STANOVANJA

> Svetli obeti: 
arhitekturna 
oblika se prilagaja 
že obstoječim 
elementom, da se 
zagotovi minimalen 
vpliv, hkrati je njena 
gradnja dostopna in 
trajnostna.

Fo
to

: E
PM

STRAN  10   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   z IMa  2016 /2017   |   LC  T IM



Zbiralnik pitne vode UVA 
Orfelinato (UVA de la Imaginación)
Ena takšnih priložnosti se je ponudila pri 

zbiralniku pitne vode UVA Orfelinato. Kot je 

tipično za tovrstne objekte, se tudi ta naha-

ja na hribu nad mestom sredi strmega po-

bočja, na katerem se razprostira stanovanj-

sko območje. Dva ogromna zbiralnika sta 

bila zastarela, zato so ju nadomestili z no-

vima. Rušenje starih zbiralnikov bi bilo zelo 

drago in bi predstavljalo potratno ravnanje 

z viri. Oddelek za prostorsko načrtovanje 

mesta Empresas Públicas de Medellín je 

zato organiziral natečaj z namenom, da 

se zberejo ideje, kako zbiralnike prilagoditi 

drugim namenom. Med sodelujočimi na na-

tečaju sta bila tudi Mario Camargo in Luis 

Tombé (intervju v nadaljevanju), dva mlada 

arhitekta, ki vodita biro Colectivo720 v Ca-

liju, drugem največjem mestu zahodne ...                

1 > Zbiralniki vode kot javni park 
Zagotavljanje splošno dostopnega urbanega načrtovanja, ki spodbuja novo 
dinamiko in dejavnosti v soseski. 
2 > Pogled iz zraka: vključenost javnega parka v obstoječo krajino.

1 2
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...  Kolumbije.

Ukrep, ki ga je predla-

gal biro Colectivo720 

in s katerim so zmagali 

na mestnem natečaju, 

je raznolik in celosten. 

Celotno območje, ki obsega področje z dve-

ma starima in dvema novima zbiralnikoma, 

je bilo prej nedostopno. Po novem je pov-

sem odprto za javnost kot park in prizorišče 

za kulturne dogodke in športne dejavnosti 

– možnosti uporabe so praktično neomeje-

ne. Lokacija nima prekinitev in je povezana 

z različnimi okoliškimi soseskami.

Velik del lokacije na pobočju je pokrit s 

streho, s čimer nastaneta dva uporabna ni-

voja. Velika odprtina v strehi daje možnost 

svetlobi, da doseže spodnji nivo, hkrati pa 

omogoča kroženje zraka. Spodnji nivo z 

dvema neuporabljenima zbiralnikoma je 

preoblikovan v nov nivo. Ta dva zbiralnika nista pokrita. Eden je 

spremenjen v okrogli zunanji avditorij in je arena za različne pri-

ložnosti. Stopnice obenem služijo kot sedišča v amfiteatru. Drugi 

zbiralnik je ponovno napolnjen z vodo. Arhitekta sta v njem videla 

vodni vrt, poln vodnih rastlin, z razglednim pomolom, ki se razteza 

nad vodo. Druge površine na spodnjem nivoju vključujejo pokrita 

shajališča in odprte zelene površine, kjer se lahko odvijajo igre z 

vodo, v ozadju pa je veliko prostora za poslovne prostore, trgovino 

z lokalnimi proizvodi, internetno kavarno in velik avditorij.

Uporabna površina strehe je prekrita z rušo in spremenjena v več-

namenski park. Od tu se vidi zunanji avditorij in jezerce, pred nami 

pa se ponuja tudi čudovita panorama mesta. Mali posegi, trajno-

stni programi in zanimive atrakcije se širijo povsod po velikem par-

ku ... Gre za družbeno-tehnično pokrajino z izredno lepoto, ki se na-

haja v neposredni bližini nove in dobro obiskane javne knjižnice in 

blizu še enega parka, s katerima je povezana z novimi pešpotmi. Z 

namenom minimaliziranja gradbenih stroškov so se arhitekti v prvi 

vrsti odločili za uporabo že obstoječega. Uporabili so se reciklirani 

materiali in lokalne gradbene metode. Z uporabo lokalne delovne 

sile se je s preprostimi programi usposabljanja omogočil prenos 

Mali posegi, trajnostni 
programi in zanimive 
atrakcije se širijo 
vsepovsod po velikem 
parku ... 

3 > Park vključuje tudi prostore z otroškimi igrali.    4 > Učinek dimnika: zračni tokovi se dvigajo čez stropne odprtine s pomočjo razlik v temperaturi 
in tlaku, kar ustvarja pasivno prezračevanje.  5 > Betonske tribune in stopnice

3
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znanja in boljše vključevanje lokalne skupnosti v projekt.

Arhitekta sta posebno pozornost namenila stroškom delovanja in 

vzdrževanja. Potreba po umetni osvetlitvi in s tem povezana po-

raba energije je znižana na minimum. Za osvetlitev se uporablja-

jo površine, ki odbijajo svetlobo, in stropne steklene površine, ki 

prinašajo dnevno svetlobo na nižji nivo. Še vedno pa je umetna 

osvetlitev potrebna za prostore v zadnjem območju in za nočno 

razsvetljavo. Elektriko zagotavlja fotovoltaični sistem.

6 > Upravljanje z vodami    7 > Hlajenje s pomočjo vetra

Veter iz severovzhoda

Učinek odprte 
staVbe
Višina zgradbe in 
njena odprtost 
pripomoreta k 
udobju na območju.

Vodna poVršina
Vabi na sprehod in uživanje v 
razgledu na pomirjujoče okolje. 
pripomore k ohlajanju zgradbe.

Učinek razgibanega zidU
zmanjšanje povprečne 
hitrosti vetra

VentUrijeV princip
prezračevanje 
delovnih hodnikov

Učinek niVojeV
prezračevanje čez 
dvorišča in propustni 
ovoj

Učinek dimnika
zračni tokovi se 
dvigajo čez stropne 
odprtine s pomočjo 
razlik v temperaturi 
in tlaku.Vodni Vrt

naravni filter
Uporaba v 
gospodinjstvih

čiščenje Vode
za primerno uporabo se 
vodo očisti.

zbiralnik 
dežeVnice
deževnico zbirajo 
za potrebe 
namakanja.

Vodni 
zbiralnik Vodni 

zbiralnik

6 7

Odprtine omogočajo prezračevanje, zato 

nenehna sapica odvaja vročino. Zelena 

streha in nadstrešek oziroma napušč daje-

ta veliki površini senco, s čimer se vzdržuje 

ugodna temperatura. Dodatno hlajenje s 

klimo ni potrebno, razen v internetni kavar-

ni, kjer računalniki potrebujejo močnejše 

hlajenje. Lokalna klima je olajšala delo  ...        
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8, 9, 10 > Arhitekta sta želela ohraniti pozitivne lastnosti območja in ustvariti večnamenski objekt 
- z uporabo tistega, kar že obstaja. 

... arhitektov. Medellín je znan kot "glavno 

mesto večne pomladi". Nahaja se namreč 

na nadmorski višini 1500 metrov, klima pa 

je pri povprečni temperaturi med 21 in 22 

°C optimalno uravnotežena. 

Med najrazličnejšimi posegi na lokaciji se 

nekateri od njih nanašajo na upravljanje z 

odpadki. Na novo razvit program olajša in 

spodbuja zbiranje stekla, papirja in karto-

na. Materiali se uporabljajo za umetniške 

izdelke in izdelke obrti. S tem se pri ljudeh 

dviguje okoljska zavest. Organski odpadki 

se procesirajo in kompostirajo.

Naslednji program je namenjen spodbu-

janju racionalne porabe vodnih virov. V 

parku so uporabljene različne metode za 

krepitev pomena skupnosti ima v Medellínu novo 
ikono: uva orfelinato (uva de la imaginación)

dobitnik globalne 
zlate nagrade holcim 
awards 2015 uva 
orfelinato (uva de la 
imaginación) je bil uradno 
odprt konec decembra 
2015 in pospremljen s 
slovesnostmi s poudarkom 
na lokalni skupnosti. Gre 
za več kot 26.000 ljudi, ki 
bodo imeli koristi od tega 
navdihujočega projekta. 
Dobitnik največje nagrade 
Holcim Awards ni samo 
nova ikona trajnostnega 
projektiranja in urbane 
arhitekture, ampak bo 
narekoval smer procesa 
kulturne preobrazbe za 
ljudi tega območja.
projekt je omogočila 
empresas públicas de 

Medellín (epM) skupaj z 
mestnim svetom.
Lokacija ima 2. 212 m2 

pozidanih površin na 
8.607 m2 izrednih 
zelenih površin, pešpoti, 
razglednih teras, vodnih 
vrtov in odprtih prostorov, 
ki regenerirajo območje, 
nekoč nedostopno za 
prebivalce in namenjeno 
izključno hrambi vode. 
Pozidane površine 
skupnosti nudijo 
amfiteater, računalniške 
sobe, javna kopališča, 
zasenčen park, namenjen 
vodnim igram, in štiri 
akustično izolirane razrede 
za poučevanje glasbe ter 
vaje za predstave. 
uva orfelinato je ena 

8
9

izmed dvajsetih lokacij 
projekta pod vodstvom 
Empresas Públicas de 
Medellín, ki se je odvijal 
po celem mestu. La 
Esperanza in Los Sueños 
sta bila dokončana v 
letu 2014. Sledili so še 
la Alegría, la Armonía, 
Nuevo Amanecer in UVA 
Orfelinato v letu 2015.  ❙

REKA MEDELLÍN URBANI CENTER UPRAVLJANJE VODNIH VIROV VODNI VRT POČITEK VODNI ZBIRALNIK OZELENITEV

Vključevanje javnosti preko 
urbanega kmetovanja

SV
ET

LO
BN

IK

Ekološka kontinuiteta vodnih virov

POBOČJE PARK
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zmanjševanje porabe vode. Te metode 

vključujejo preproste tehnologije za zbira-

nje deževnice, za namakanje pa se upo-

rablja siva voda. S tem se ljudi ozavešča o 

mogočih načinih, kako prihraniti pri porabe 

vode.

Raznolikost in število ukrepov – ponovna 

uporaba gradbenih materialov, viri obnovlji-

ve energije, programi za recikliranje, upo-

raba sive vode, vključevanje narave – so 

naredili ta projekt za simbol trajnostnega 

urbanega razvoja in s tem tudi konkretno 

demonstracijo pozitivne smeri, po kateri se 

Medellín zdaj tudi v realnosti razvija.  ❙
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> Prerez območja (levo) in njegova osvetlitev (zgoraj)

Fotonapetostni 
modUli 
za zagotavljanje 
umetne svetlobe ozelenjena terasa 

znižanje sončnega 
sevanja

sVetlobniki
naravna osvetlitev 
glavnega hodnika

betonska ceV/sVetlobnik
oskrba hodnikov z naravno 
svetlobo

dVorišča
odprtine na strehi, 
terase za naravno 
svetlobo

led osVetliteV 
na celotnem 
javnem prostoru

decembrski solsticij

VODNI VRT

Odtok prečiščene 
vode

Absorbcija hranil

Dovod onesnažene vode
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1 > Pogled na področje pred pričetkom del
Opuščeni okrogli vodni zbiralnik v ospredju je 
bil preurejen v vodni park z brvjo/pomolom, 
kvadratni vodni zbiralnik v ozadju pa skupaj 
z večjim okroglim zbiralnikom (ni na sliki) še 
naprej oskrbuje z vodo okoli 130.000 lokalnih 
prebivalcev.   
2, 3 > Med izgradnjo avditorija
Poleg predstavljenega projekta je arhitektom 
uspelo izvesti tudi druge posege v mesto, 
od slavne žičnice (Metrocable) do čudovitih 
knjižničnih parkov. Ti posegi v najrevnejših 
predelih mesta skupnosti niso uničevali, ampak 
jo krepijo in ji pomagajo iz revščine. 
4 > Z združitvijo družbenih in tehničnih 
zahtev sta arhitekta uspela ustvariti "družbeno-
tehnično" pokrajino izredne lepote. 

rojekt uva orfelinato (uva de la imaginación), ki smo ga pred-

stavili na prejšnjih straneh, je dobil globalno zlato nagrado hol-

cim awards 2015. Za javnost je bil odprt ob koncu leta 2015. Gre 

za enega v vrsti projektov, pri katerih Medellín sodeluje z oddelkom 

za prostorsko načrtovanje mesta z namenom, da ustvari javne pro-

store in nadaljuje z izboljševanjem kakovosti življenja v mestu.

Empresas Públicas de Medellín (EPM)
Del glavnega načrta oddelka za prostorsko načrtovanje mesta 

Medellín je obnova in prilagojena ponovna raba delno ali povsem 

Vodni zbiralnik 
kot vir boljše kakovosti življenja

p opuščenih vodnih zbiralnikov. Ta multinaci-

onalna družba, katere glavna področja po-

slovne dejavnosti obsegajo oskrbo z vodo, 

elektriko in plinom, se je oblikovala v šestih 

desetletjih in je nastala iz javnih del v Me-

dellínu. V samo nekaj letih je Empresas Pú-

blicas de Medellín (EPM) prišla do tega, da 

porabi 100 milijonov USD pri dvajsetih pro-

jektih UVA (Unidades de Vida Articulada) v 

Medellínu. S pomočjo Fundacije EPM vodi 
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> 3D-model projekta
Vsebine novega parka vključujejo 
večnamenske učilnice, avditorij, 
rekreacijske površine in tehnične 
prostore (za skladiščenje, ravnanje z 
odpadki itd.). 

objekt V Uporabi 
prekritje in osvetlitev obstoječega

svetlobnik/betonske cevi

javni prostor

Vodni zbiralnik 1/ponoVna Uporaba
amfiteater

Vodni zbiralnik 2/ponoVna Uporaba 
Vodni vrt

razgledna točka

Vhod

svetlobni hodniki javni prostor Vodni zbiralnik V Uporabi

nadzor nad delovanjem in vzdrževanjem 

na novo postavljenih objektov. Projekti se 

vodijo v tesnem sodelovanju z različnimi 

mestnimi uradi. Koordinira in podpira jih 

župan mesta Medellín.

Vezi med soseskami
Zbiralniki se smiselno nahajajo na višje le-

žečih lokacijah, kjer gravitacija pripomore 

pri preskrbi z vodo. Do zdaj so bile te  ...         

4
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... lokacije ograjene iz varnostnih razlogov. 

To je pomenilo, da so ovire ločevale gosto 

naseljene bližnje soseske. EPM je v tesnem 

sodelovanju s prebivalci teh sosesk raz-

vil zasnove, ki prinašajo v te četrti luč na 

najrazličnejše načine: delujoči zbiralniki so 

prekriti z vertikalnimi vrtovi, ki so ponoči 

čudovito osvetljeni; območje je odprto jav-

nosti kot skupen prostor, ki ga javne zgrad-

be še izboljšajo. Ustvarjeni so prostori za 

srečanja, avditoriji, sanitarije, prostori, na-

menjeni kulturi, računalniške sobe, razgle-

dne ploščadi in igrišča. Območja UVA imajo 

prosto dostopne točke WiFi, zaradi česar so 

magnet za prevladujoče mlajše generacije.

Trajnostna in funkcionalna gradnja
Območja vodnih zbiralnikov so preoblikova-

na v javne prostore s preprostimi in praktič-

nimi sredstvi: robustnimi materiali, sistemi 

naravne ventilacije in solarnimi paneli. Povezovalne 

poti, ki prečkajo območje, fontane in druga oprema 

so navdihnili lokalne prebivalce, da so nekdaj nedo-

stopnim območjem zdaj dali ljubeča imena, kot so 

"sanje", "sreča" ali "upanje". Nagrajeni projekt UVA 

Orfelinato je edini izmed začetnega niza, za katerega 

je bil izvršen izbirni natečaj za projekt. V svojem osnovnem načrtu 

je ta projekt, pri katerem sta dva zbiralnika vode ostala v funk-

ciji, dva pa sta bila sčasoma opuščena, najkompleksnejši. Izvajal 

ga je zunanji biro Colectivo720. Vse druge projekte je načrtoval in 

realiziral arhitekturni oddelek znotraj EPM, ki pokriva trajnostne 

urbane intervencije.  ❙

od mesta pozabe do mesta 
upanja

za razvoj projekta uva 
orfelinato je bil potreben 
zelo skrben pristop. 
Posebna pozornost 
je bila namenjena 
izpopolnjevanju gradbenih 
in krajinskih detajlov, ki 
krepijo splošni cilj projekta. 
Skrita infrastruktura v 
mestu se je odprla, postala 
javna in se spremenila v 
prostor, ki je namenjen 
vsem. A prostor se nahaja 
na sečišču arhitekturnega, 
krajinskega, 
infrastrukturnega 
in urbanističnega 
projektiranja. Žirija je zato 
izrekla priznanje skrbni 
integraciji celotnega sklopa 
v fizično in družbeno tkivo 
Medellína in videla ta načrt 
kot prepričljiv predlog, ki 
je izpolnjeval vsa merila, 
ki jih je Fundacija Holcim 
zastavila. Ta po združitvi 

družb Lafarge in Holcim 
v letu 2015 deluje pod 
novim imenom: Fundacija 
LafargeHolcim za 
trajnostno gradnjo.
projekt postavlja v 
ospredje vrednoto vode 
kot pomembnega vira 
urbanega življenja. 
Infrastrukturnemu objektu 
daje sloves javnega dela 
s kolektivnim zanosom in 
lepoto. Gre za še en korak 
v preobrazbi Medellína 
od obupanega mesta 
izpred enega desetletja do 
mesta z visoko kakovostjo 
življenja, od mesta pozabe 
do mesta upanja. Prav 
zato je žirija menila, da ta 
načrt ponuja model dobre 
prakse, kateremu gre 
slediti tudi v drugih mestih, 
ali v Latinski Ameriki ali 
kjerkoli drugje po svetu.  ❙

PROJEKT UVA ORFELINATO

“Ohranjanje 
obstoječega 
prostora”

> Projekt je prejel globalno zlato nagrado LafargeHolcim Awards, najpomembnejšo 
svetovno nagrado za trajnostno oblikovanje. Ta vključuje finančno nagrado v višini 200.000 
USD. 
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5. mednarodne nagrade LafargeHolcim 
za trajnostne gradbene projekte.
Denarni sklad znaša 2 milijona USD.

LafargeHolcim Awards niso 
zgolj pripomogle k zavesti, 
ampak so hkrati dvignile 
nivo našega ukvarjanja s 
trajnostjo.”

Alejandro Aravena, arhitekt, partner pri Elemental, Čile.
Član sveta LafargeHolcim Foundation od leta 2013.
Pritzkerjev nagrajenec 2016.

 
 

 

The world’s most significant competition in sustainable design.

Ugledne tehnične univerze bdijo 
nad neodvisnimi žirijami v petih 
regijah sveta. Projekte v poznejših 
fazah načrtovanja ocenjujejo v 
skladu s "ciljnimi izzivi" za trajnostno 
gradnjo. Dodeljujejo tudi dodatne 
nagrade za vizionarske ideje mladih 
strokovnjakov in študentov. 

LafargeHolcim Awards je pobuda 
Fundacije LafargeHolcim za trajnostno 
gradnjo in jo podpira LafargeHolcim, 
vodilno svetovno podjetje v industriji 
gradbenih materialov. Skupina ima 
dobro uravnoteženo prisotnost v 90 
državah. V Sloveniji je prisotna preko 
družbe Lafarge Cement.

www.lafargeholcim-awards.org
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kakšne so bile zahteve natečaja uva 

orfelinato?

Mario Camargo: Pogojev ni bilo veliko. 
Najpomembnejši je bil, da mora biti re-
šitev v javno korist.
Luis Tombé: Obstajal je tudi osnovni 
prostorski program. Izhajal je iz od-
prtega procesa sodelovanja, s pomočjo 
katerega je oddelek za prostorsko na-
črtovanje mesta Medellín predhodno 
razjasnil, kakšne so potrebe in želje 
lokalnega prebivalstva. V Medellínu je 
danes sodelovanje državljanov pri to-
vrstnih projektih samoumevno. Mislim, 
da ni mogoče preveč poudariti pomena 
takšnega pristopa.

Mario Camargo in Luis Tombé sta ustanovitelja biroja 
Colectivo720. Avtorja arhitekture nagrajenega projekta 
prenove vodnih zbiralnikov sta spregovorila o navdušenju 
za projekt v mestu in dejstvu, da v Medellínu obstaja še 
več takšnih zbiralnikov, ki potrebujejo prenovo v bližnji 
prihodnosti. inTervju

Mario Camargo in 
Luis Tombé 

Intervju z 
dobitnikoma 
globalne 
zlate nagrade 
Holcim 
Awards 
2015

odkrivaMo INTERVJU

❛
Mario fernando 
CaMargo gÓMez 
arhitekt

Mario Camargo 
je eden od dveh 
ustanoviteljev biroja 
Colectivo720. Leta 
2009 je z odliko 
doštudiral arhitekturo 
na Universidad del 
Valle v Kolumbiji. 
Od leta 2008 je 
sodeloval in zmagal na 
različnih akademskih 
in strokovnih 
arhitekturnih 
natečajih, tako lokalnih 
kot mednarodnih. 
Kot strokovnjak je 
razvil, koordiniral, 
gradil in usmerjal 
projekte urbanega, 
arhitekturnega 
in krajinskega 
oblikovanja. Njegovo 
akademsko delo 
vključuje raziskovanje 
institucionalne 
arhitekture, 
stanovanj in socialne 
vključenosti. Med 
letoma 2012 in 2014 
je vodil seminar na 
Fakulteti za arhitekturo 
Universidad del Valle. 

❛
LuiS orLando ToMbÉ 
hurTado
arhitekt 

Luis Tombé je 
soustanovitelj 
Colectivo720. Diplomiral 
je leta 2010 na 
Universidad del Valle, 
leta 2015 pa postal 
magister arhitekture na 
Universidad Nacional de 
Colombia, Bogota.
Od leta 2009 je sodeloval 
in zmagal na različnih 
lokalnih in mednarodnih 
arhitekturnih, 
urbanističnih ter 
krajinskih natečajih. Prav 
tako je sodeloval z večimi 
arhitekturnimi biroji na 
področjih konceptualnega 
načrtovanja, razvoja in 
revizije projektov.
Od 2015 vodi seminar na 
Fakulteti za arhitekturo 
Universidad del Valle. 

katerim ciljem ste sledili pri delu na projektu?

Luis Tombé: Od vsega začetka nam je bilo jasno, da želimo ohraniti 
pozitivne stvari na lokaciji in ustvariti prostor, ki je večfunkcijski. 
To smo hoteli doseči z uporabo tistega, kar je že obstajalo.

Stroške gradnje ste želeli čim bolj zmanjšati tudi z recikliranjem 

materialov. kje vse ste jih uporabili? 

Luis Tombé: Nekaj potrebnega betona, na primer za streho, je na-
rejenega iz recikliranega betona, ki je uporabljen kot agregat za nov 
beton. Tako smo zmanjšali volumen kamna, ki ga je bilo treba pri-
dobiti iz kamnoloma. Uporabili smo tudi stare vodovodne cevi, ki so 
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kolumbija je zelo hitro našla pot do uspeha. kje je razlog za to 

spremembo?

Mario Camargo: Mislim, da je to v veliki meri povezano z moderno 
informacijsko tehnologijo. Lažje sprejemamo, kar se dogaja v dru-
gih državah, pridobivamo ideje in prenašamo preizkušene koncep-
te. Racionalno gledano obstaja vse manj mej.

koristi informacijske tehnologije veljajo za celi svet. pa vendar 

niso vse države naredile tako velikega napredka kot kolumbija.

Mario Camargo: To je res. Nadaljnji razlog za napredek, do katerega 
je prišlo v Kolumbiji, leži gotovo v dejstvu, da obstaja tu močna po-
litična volja, da se situacija obrne na bolje. Včasih se mi vse skupaj 
zdi kot plaz, ki potegne vse za seboj. Obstaja močen tekmovalni 
duh, da se stvari izboljšajo. Ljudje so ponosni na svoje dosežke in 
nihče ni pripravljen kar tako izpustiti vsega, kar je bilo doseženo.

Luis Tombé: Tudi šole pomembno prispe-
vajo k razvoju. Na koncu pa je naš napredek 
rezultat demokratičnega procesa. Ljudje že-
lijo videti, da se stvari izboljšujejo. Pripra-
vljeni so voliti politike, ki bodo to dosegli.
Mario Camargo: Vlada in ljudje medsebojno 
sodelujejo. To se lahko vidi pri našem pro-
jektu, ki pomaga pri vračanju mesta Medel-
lín njegovim prebivalcem. V preteklosti je 
bila lokacija nedostopna, zdaj pa lahko park 
uporablja vsakdo. 

v Medellínu človeka preseneti veliko število zelenih površin. ali 

mesto zares potrebuje še več novih parkov?

Luis Tombé: Gre tudi za ohranitev obstoječega prostora, saj mesto 
hitro raste in obnavlja se vedno več zanemarjenih območij. Čeprav 
je naš poseg le majhen ukrep, pa ima za neposredno okolico velik 
pomen.

je izvedba projekta potekala po načrtih?

Mario Camargo: Kot je to pogosto primer, je bilo treba nekoliko več 
časa, kot smo v začetku predvidevali, vendar je zamuda projektu 
koristila. Naše študije smo nadaljevali in poskusili naš park še bolj 
povezati s knjižnico, ki se nahaja v bližini. Ideja je bila, da dobi 
lokalna skupnost bolj integriran zunanji javni prostor. Gradnja se 
je začela v aprilu 2015 in je bila dokončana ob koncu leta. Za ...                      

“Pomagati, da se 
Medellín spet 
vrne prebivalcem 
mesta. 
Mario Camargo”

“Ljudje želijo 
videti, da se stvari 
izboljšujejo. 
Luis Tombé”

bile izkopane na mestu parka. Te služijo kot 
dekorativni elementi ali pa so uporabljene 
kot korita za rastline.
Mario Camargo: Za pohištveno opremo smo 
uporabili reciklirano plastiko. Iz starih av-
tomobilskih gum smo naredili peskovnike 
in stojala za kolesa. V vsaki podrobnosti 
smo iskali trajnostne rešitve.

So reciklirani materiali relevantni za 

projekt kot celoto ali so to bolj simbolične 

poteze?

Mario Camargo: Recikliranje predstavlja 
pomemben in viden del naše strategije. Naš 
cilj je bil, da ustvarimo resnično trajnostni 
projekt. Zato je bil vsak vidik projekta na-
ravnan k doseganju tega cilja.

kako visoka je zavest o recikliranju v 

kolumbiji?

Mario Camargo: V šolah po državi zdaj ob-
stajajo delavnice, pri katerih se reciklirani 
materiali uporabljajo pri pouku umetnosti 
in obrti. Tudi univerze pospešujejo novo vi-
zijo o pomembnosti recikliranja. Zavest se 
vsekakor dviguje.
Luis Tombé: Če smo že pri tem - pridobitev 
vzpostavitve ločenega zbiranja in reciklira-
nja odpadkov je rezultat iniciative oddelka 
za prostorsko načrtovanje mesta Medellín 
(EPM).
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... ta projekt je veliko navdušenja, tudi v 
mestni upravi. V Medellínu obstaja še več 
takšnih zbiralnikov, ki bodo v bližnji pri-
hodnosti morali biti posodobljeni. Zato ne 
gre podcenjevati simbolične moči našega 
projekta. Doletela nas je čast, da smo do-
bili globalno zlato nagrado Holcim Awards 

2015, pred njo pa še zlato nagrado Holcim 
Awards za Latinsko Ameriko. S tem se je 
naša predanost še povečala.  ❙

odkrivaMo INTERVJU

> Razumevanje topografije in obstoječih elementov je bilo pri ustvarjanju krajine ključnega pomena, prav tako uporaba 
lokalnih rastlin za izboljšanje kakovosti okolja z izgradnjo tematskih poti za opazovanje ptic in divjine.

o biroju

PREDSTAVITEV

Colectivo720 je 
arhitekturni biro s 
posebnim poudarkom 
na projektih velikega 
družbenega in 
kulturnega vpliva. 
Namen njihovih projektov 
je rekonstrukcija 
različnih teritorialnih 
sistemov s pomočjo 
preprostih in občutljivih 
posegov.
Biro sta leta 2011 v 
kolumbijskem mestu 
Cali ustanovila Mario 
Camargo in Luis 
Tombé. Od takrat 
je Colectivo720 
razvil arhitekturne, 
urbanistične in 
krajinske projekte z 
interdisciplinarno, 
visoko usposobljeno 
ekipo, v sodelovanju s 
strokovnjaki iz Bogote, 
Calija in Medellína.

Colectivo720
26 #2A-59, Cali 
Valle del Cauca
Kolumbija
colectivo720@gmail.com
www.colectivo720.com
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Avtor: dr. Borut Juvanec
Predgovor: dr. Andrej 
Kranjc in dr. Peter Fister
Založba: I2, v sodelovanju s 
Fakulteto za arhitekturo in 
SAZU – Slovensko akademi-
jo znanosti in umetnosti
Leto izdaje: 2017
Podatki: 24 x 21,5 cm, 
broširana, barvni tisk, 
slovenski jezik, 196 strani
Cena: 34,30 €

Urednik: Luka Skansi
Recenzenta: dr. Ana Kučan, 
dr. Vladimir Kulić
Založba: Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje 
(MAO)
Leto izdaje: 2016
Podatki: 28 x 22 cm, 
trda vezava, barvni tisk, 
slovenski jezik, 237 strani
Cena: 29,00 € 

Avtor: 
Bogdan 
Reichenberg 
Uvodna beseda: Boris 
Podrecca
Založba: Založba Pivec
Leto izdaje: 2016
Podatki: 23,5 x 18 cm, 
trda vezava, slovenski jezik, 
dvobarvni tisk, 156 strani
Cena: 24,90 €

KULTURA odkrivaMo

Soseske in ulice: vladimir 
braco Mušič in arhitektura 
velikega merila
Katalog je izšel ob razstavi Soseske in uli-
ce. Skozi strokovne tekste avtorjev razsta-
ve (Luka Skansi, Bogo Zupančič in Martina 
Malešič) spoznamo življenje in delo arhi-
tekta ter urbanista Vladimirja Braca Muši-
ča. Pobliže se seznanimo tudi z razvojem 
urbanističnih zasnov slovenskih stano-
vanjskih naselij, od prvih povojnih zazidav 
do gradnje zadnjih velikih sosesk. O sose-
skah Vladimirja Braca Mušiča so pisali še 
Matevž Čelik, Višnja Kukoč in Eva Sapač. 
Katalog je opremljen z bogatim vizualnim 
gradivom.

vodnjak
Brez vode ne moremo živeti. Predvsem za 
to skrbi vodnjak, ki nam omogoča dostop 
do vode, torej omogoča življenje. A vodnjak 
ni le en sam, tisoč jih je, tisoč vrst in nači-
nov. V knjigi je mnogo primerov, predsta-
vljeni so vsi ključni načini iz sveta, pred-
vsem pa iz Slovenije. Slednji predstavljajo 
bogato kulturo in dediščino naših predni-
kov. Problematika je skozi besedilo, risbe, 
načrte, skice in fotografije predstavljena 
sistematično in jasno. 

Knjižna polica  

Avtorji: Felix Friembichler, Simon 
Handler, Klaus Kreč, Harald Kuster
Izdajatelj: Zvezno ministrstvo 
Republike Avstrije za promet, 
inovacije in tehnologijo v 
sodelovanju z VÖZ, Bundesinnung 
Bau, eNu in mestom Dunaj
Leto izdaje: 2016
Podatki: 29,7 x 21 cm, trda vezava, 
barvni tisk, nemški jezik, 122 strani, 
angleška verzija v pripravi
Cena: 6,00 € 

❛

❛

❛

Tokrat predstavljamo pet knjižnih novosti, ki vam lahko 
popestrijo zimske dni. Prijetno branje!

podoba Slovenije v obdobju 
narodnega prebujenja
upodobitve slovenskih 
krajev iz sredine 19. stoletja 
Natančno 100 grafičnih del, nastalih 
1836–1860, motivno prikazuje upodobi-
tve naravne in kulturne krajine od Štajer-
ske in Koroške mimo zaselkov ob Savinji 
do Zasavja, Posavja, k Notranjski na Pri-
morsko, vsebinsko pa zajema čas pred 
začetkom industrializacije z naglo širitvijo 
mest. Slikarji veduti so pred izumom fo-
tografije dokumentirali podobo pokraji-
ne in doživljali pravi razcvet v sredini 19. 
stoletja. 

zgodbe s severovzhoda
Zapisi žal že pokojnega mariborskega arhi-
tekta obravnavajo posamezna dogajanja, 
povezana s spremembami v mariborski 
mestni gradbeni strukturi v obdobju za-
dnjih osemdesetih let. Glede na soraz-
merno dolgo mestno zgodovino je časovni 
okvir teh opazovanj kratek, kljub temu pa 
odkriva posamezne značilnosti. Zanimivo 
in koristno razmišljanje o karmi mesta s 
čudovito sliko, opis današnjega stanja, 
perspektive in obeti.

Besedilo: Ivan Stopar
Uredila: Igor Sapač, Primož 
Premzl
Založba: Umetniški kabinet 
Primož Premzl in Muzej za 
arhitekturo in oblikovanje 
(MAO)
Leto izdaje: 2016
Podatki: 21 x 28 cm, 
trda vezava, slovenski jezik, 
barvni tisk, 256 strani
Cena: 49,00 €

Za nemški ali angleški izvod pišite na       andrej.sopotnik@lafargeholcim.com
Elektronska verzija brezplačno na voljo na http://www.zement.at/downloads/downloads_2016/PLANUNGSLeitfaden_2016_Energiespeicher_Beton.pdf

TherMiSChe bauTeiLakTivierung
beton kot hranilnik energije: vodnik za načrtovanje 
enodružinskih in vrstnih hiš
Smernice za načrtovanje "ogrevanja in hlajenja z betonom" povzemajo ugotovitve 
predhodnih raziskovalnih projektov za aktiviranje betonskih komponent. Obravnavana 
so vprašanja gradbene fizike, oblikovanja zgradb in povezanih tehnologij ter predpisi. 
Prikazuje, kako se energija skozi daljša časovna obdobja shranjuje v masivnih betonih 
in v željenem času ponovno uporablja. Vodnik vsebuje podrobna navodila o načrtova-
nju in gradnji ter hkrati služi kot prenos znanja pri usposabljanju in v izobraževanju.

❛

❛
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Arhitekt 
Marko Župančič 
    in zasavski revirji

z arh. župančičem sem se sre-

čeval pred desetimi leti v času priprav na 

razstavo plečnikovi študenti pri Le Cor-

busieru, ki je bila v Galeriji Vžigalica v Lju-

bljani od konca maja do srede junija 2007. 

Bil je edini še živeči slovenski in tudi jugo-

slovanski arhitekt, ki se je izpopolnjeval pri 

guruju moderne arhitekture Le Corbusieru 

in njegovem bratrancu Pierru Jeanneretu 

na Rue de Sévres številka 35 (ali "35 S") 

v Parizu. Najini pogovori so se vrteli pred-

vsem okoli te tematike. Medtem je hudo 

zbolel in postal nedosegljiv, razstave, ki je 

bila posvečena njemu, ni doživel. Umrl je 

24. aprila 2007, dober mesec pred odpr-

tjem razstave. 

Njegovo življenje in opus sta bogata, zanimi-

va in tudi pretresljiva. Čeprav sta bila že na 

kratko predstavljena, pa podrobna razčleni-

tev in celovita ter samostojna predstavitev 

Arh. Marko Župančič je imel rad zasavske revirje, posebno pa Trbovlje. V 
več kot dvajsetih letih je zasnoval več projektov in izvedel okoli dvajset 
večjih stavb v Trbovljah, ki so danes večinoma v bolj slabem stanju. Rudarje 
je cenil zaradi garaškega dela pod zemljo, pri srcu pa so mu bili tudi zaradi 
težke dachauske izkušnje v letih 1944–45, ki je bila za njim in je ni mogel 
pozabiti.

odkrivaMo KULTURA

> Okrogla stavba v 
Trbovljah za upravo 
zavoda ZZSZ, 1957–59
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1994, str. 10) takole: "Vtis, ki sem ga dobil ob obisku v njegovem 

kabinetu, je bil dvom, ali bom sploh utegnil končati študij pri tako 

starem tibetanskem svečeniku." Dvom je bil odveč, Marko Župan-

čič je postal zavzet Plečnikov študent. Od profesorja je vsrkaval bo-

gato znanje, izkušnje in od njega prevzel visoka estetska ter moral-

na načela. V nadaljevanju je še zapisal: "Uvidel sem, da je (Plečnik, 

op. p.) mlajši, kot je kazal videz, in da je njegova domišljija prožnej-

ša in pestrejša od moje. … Plečnik si je v glavnem izbiral naloge, pri 

katerih je malo 'trdih', pa zato več 'mehkih' funkcionalnih zahtev, 

če jih smem tako razdeliti. Nekaj mehkih: harmonija, notranja na-

petost, svetost, strogost, ritem, igrivost, veselje, presenečenje. To 

obvladati pa je najteže in v tem naj bi tičala vrednost stvaritve." 

Iz študijskega obdobja velja izpostaviti projekt Pesnikove zidanice, 

kjer se prepletata strogi konstruktivni okvir in organski tloris z za-

obljeno fasado. Diplomiral je 17. junija 1938 s projektom Filharmo-

nija in brv preko Ljubljanice ter takoj za tem odšel služit vojaščino 

v inženirsko enoto v Šabac. Plečnik je študente učil klasičnih prvin 

in arhitekturne sintakse, vendar so študenti glede (tehničnih) no-

vosti v arhitekturi, nad katerimi pa Plečnik ni bil navdušen, ostajali 

nepotešeni. Obstaja več dejavnikov, ki so Župančiča privedli v ...                       

še nista bili opra-

vljeni. Arh. Župančič 

in njegova zgodnja 

dela bodo predsta-

vljena v knjigi Pleč-

nikovi študenti v Le 

Corbusierovem ateljeju ter nekateri drugi 

jugoslovanski arhitekti in gradbeniki na 

izpopolnjevanju v Parizu v letih 1925 do 

1940, ki jo pripravljam, in bo izšla v leto-

šnjem letu v okviru praznovanj, povezanih z 

obletnicami arhitektov, slovenskega Jožeta 

Plečnika in francoskega Le Corbusiera. 

Pri Plečniku in Le Corbusieru
Arh. Marko Župančič je bil rojen 1. septem-

bra 1914 v Ljubljani. Njegova mati Ana, ro-

jena Kessler, je bila iz ugledne novomeške 

meščanske družine, oče Oton pa priznan 

slovenski pesnik, dramatik, prevajalec in 

urednik. Po končani klasični gimnaziji v 

Ljubljani se je Marko Župančič jeseni 1933 

vpisal na oddelek za arhitekturo Tehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani v seminar/

šolo arh. prof. Jožeta Plečnika. Prvi stik z 

njim je opisal v časopisu Slovenec (27. 1. 

> Načrt pesnikove zidanice, 1934    > Arhitekt Marko Župančič

Iz študijskega obdobja velja 
izpostaviti projekt Pesnikove 
zidanice, kjer se prepletata 
strogi konstruktivni okvir in 
organski tloris z zaobljeno 
fasado.
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... Le Corbusierov atelje v Parizu. K temu je 

gotovo pripomoglo družinsko okolje, dovze-

tno za francosko kulturo. Pri Le Corbusieru 

sta že delala Župančičev sorodnik, grad-

beni inženir Janko Bleiweis, leta 1937, in 

Župančičev nerazdružljivi sošolec iz Plečni-

kove šole, Jovan Krunić. Krunić je bil prvič v 

Parizu od novembra 1938 do sredine febru-

arja 1939, potem pa še skupaj z Županči-

čem v študijskem letu 1939/40. Župančič 

je bil v Parizu v ateljeju "35 S" od 1. decem-

bra 1939 do 31. maja 1940, torej šest me-

secev. V času študijskega izpopolnjevanja 

v Parizu je bil štipendist francoske vlade 

in je stanoval v Maison de Provance v Cité 

Universitaire na jugu Pariza. 1. septembra 

1939, torej dva meseca pred Župančičevim 

prihodom v Pariz, so Nemci napadli Poljsko, 

zato ne preseneča, da je Župančič pri Le 

Corbusieru risal načrte za vojaške ali z voj-

no povezane objekte. V črni knjigi ateljeja, 

v katero so se vpisovali risarji projektov na 

"35 S", je Župančič vpisan 22-krat, prvič je 

vpisan 6. decembra 1939, zadnjič pa 4. 

maja 1940. Od vseh Plečnikovih študentov, 

ki so delali v ateljeju pri Le Corbusieru in 

Pierru Jeanneretu, je vpisan v črno knjigo 

največkrat. Prvi projekt z dne 6. decembra 

nosi oznako 3575 in se imenuje stanovanje 

(fr. Logis), sledi vaški klub (fr. Club village) z 

oznako 3578, datiran 12. decembra 1939. 

Župančiču lahko pripišemo tudi naslednji 

vpis (fr. Pavillon de dessin) istega datuma, 

ki pa ni podpisan in nosi oznako 3580 itn. Marko Župančič mi je 

v pogovoru povedal, da je delal v ateljeju Le Corbusiera kot so-

delavec pri naslednjih delih: "Usine Verte" – situacija, laboratoriji, 

stanovanja, ambulante, vaške šole, klubi za begunce, materinski 

dom, kjer so uporabljali konstrukcije po sistemu danes svetovno 

znanega konstruktorja Jeana Prouvea.

V pariškem obdobju, ko Župančič ni delal v ateljeju, je napravil pro-

jekt hiše za dr. J. Tavčarja (datiran 26. marca 1940) v Plečnikovem 

slogu, kar je verjetno posledica naročnikove zahteve, druge bolj 

imaginarne projekte je Župančič naredil pod vplivom tedaj aktu-

alnih idej arh. Le Corbusiera. To so denimo Najmanjši dom z dne 

14. aprila 1940, Vila ob vodi z dne 5. maja 1940 in Etude de villa 

d'un architecte, ki pa je brez datacije, vendar najverjetneje sodi v 

tisti čas. Župančič mi je povedal, da sta z ženo zbežala iz Pariza in 

se vrnila v Ljubljano z zadnjim vlakom, torej tik preden so Nemci 

vkorakali v francosko prestolnico.

V iskanju arhitekturnega izraza
Po vrnitvi v domovino se je zaposlil v podjetju inž. arh. Tomaža 

Štruklja kot projektant, kjer je delal na trgovsko-razstavno-stano-

vanjskem bloku za šentviške mizarje, ki pa ga je vojna ustavila v 

tretjem nadstropju gradnje. V tem času je sodeloval z arh. Bojanom 

Stupico pri notranji opremi vile Dimnik pod Golovcem in vile Seunig 

V arhitekturnem snovanju 
predstavlja njegov vrh 
najprej Klub poslancev iz 
leta 1946/47 v Ljubljani.

1 > Poslovna stavba Rudis v Trbovljah, model    2 > Tribuna Rudar v Trbovljah, 1957    3 > Osnovna šola Tončke Čeč, Trbovlje, 1956    4 > Eden od 
številnih stanovanjskih blokov arh. Marka Župančiča v Trbovljah    5 > Počitniške enote rudnika Trbovlje na otoku Rabu, zaliv sv. Eufimije, 1956
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v Tacnu pod Šmarno goro, projektiral je stanovanjsko stavbo v Par-

movi in delal idejne ter "vložne" projekte za hiše in vile. Med vojno 

je ilegalno delal v Centralni tehniki, kjer je kot izvrsten risar po-

narejal dokumente. Da ne bi postal sumljiv in da bi se izognil so-

vražnikovim kontrolam, je risal načrte za namišljeno bolnišnico na 

Golniku in se tako sestajal z zdravniki, ki so pomagali partizanom. 

Navkljub previdnosti so ga prijeli, zaprli in odpeljali najprej v tabo-

rišče Gonars, potem pa v zloglasno taborišče Dachau, kjer je videl 

in doživel grozote, ki jih je opisal v članku Hoja po robu "črnega 

brezna" (Dahavski poročevalec 25/03, str. 5–7). Teh še dolgo ni 

mogel pozabiti, zato se je še bolj "zakopal" v delo.

V arhitekturnem snovanju predstavlja njegov vrh najprej Klub po-

slancev iz leta 1946/47 v Ljubljani. Žal so njegov Klub poslancev 

na križišču Puharjeve in Prešernove ceste, na katerem je bilo med 

drugimi odlikami stavbe mogoče občudovati z ometom in kamnom 

strukturirana pročelja, porušili leta 1991 zaradi gradnje novega 

krila Narodne galerije. Župančičev Klub poslancev je bilo mogoče 

primerjati, prav zaradi vzporednih, podobnih poti obeh arhitektov, 

tudi z Moderno galerijo arh. Edvarda Ravnikarja, ki je bila začeta 

prej in dokončana nekaj let po dograditvi kluba. Župančič je bil 

visoko moralen arhitekt, kar ilustrira naslednji njegov zapis, pove-

zan z načrtovanjem Nove Gorice, ki naj bi sijala daleč na drugo 

stran državne meje: 

"Dan po ogledu tere-

nov na širšem območju 

bodočega mesta smo bili poklicani trije 

arhitekti (E. Ravnikar, B. Gvardjančič in 

jaz) k ministru Mačku (Ivanu Matiji Mačku, 

op. p.). Dal nam je tri dni časa za predlog 

urbanistične rešitve. Povedal nam je tudi 

Kardeljevo naročilo, naj se spelje železnica 

od solkanskega mosta v useku ali predoru 

mimo Solkana pod vznožje hribov s postajo 

proč od državne meje. Ko smo se ponovno 

zbrali pri Mačku, sem prvi tolmačil svojo za-

misel. Po dveh minutah me Maček vpraša: 

'Kje imaš pa železnico?' – 'Mislim, da bo 

tam, kjer je.' On pa: 'Nimaš nič za misliti!' 

Odšel sem in mi ni bilo niti hudo, da grem 

stran, če ne smem misliti. Na tak način so 

se takrat reševala bistvena urbanistična 

vprašanja. Upam, da je danes drugače." 

Drugi vrh predstavlja Delavski dom v Trbo-

vljah (v nadaljevanju DDT), ki je bil      ...  

“Drugi vrh 
predstavlja 
Delavski dom 
v Trbovljah 
(DDT), ki je bil 
slavnostno odprt 
29. novembra 
1956.”

3

4

Župančič je bil visoko 
moralen arhitekt.

5
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... slavnostno odprt 29. novembra 1956. V letih 1947–51 je bil 

Župančič pomočnik direktorja Urada za regulacijo Ljubljane. Sku-

paj z direktorjem arh. Nikom Bežkom in arh. Brankom Simčičem so 

snovali in leta 1951 naredili regulacijski načrt Ljubljane. Pri delu so 

se srečevali s številnimi težavami in pomanjkljivimi informacijami 

ter dilemami. Župančič je bil tudi tu načelen, kar je bilo usodno za 

nadaljevanje njegove kariere: "Dolgo časa tudi ni bilo jasno, ka-

kšne posledice bodo nastale po morebitni priključitvi Trsta. – Med 

drugimi nalogami mi je bilo naloženo, da najdem primeren prostor 

za novo ljubljansko letališče. Sedanji Brnik je prevzel trase prista-

jalnih stez, ki smo jih predlagali. Naš predlog (regulacije Ljubljane, 

op. p.) je bil osnovan na zamisli poglobitve železniških prog. Za 

ljubljanski promet bi bila to odlična rešitev. Ker se nisem sprijaznil, 

da bi sedaj projektiral same cestne podvoze, sem podal odpoved 

in šel v projektivo." Župančič se je v nadaljevanju udeležil številnih 

natečajev in bil uspešen, dobil je več nagrad in odkupov. Po njego-

vih načrtih je bilo zgrajenih več stanovanjskih blokov, industrijskih 

stavb, šol, spomenikov, med katerimi izstopa spomenik na Gričku 

pri Črnomlju (1952–57), po njegovih načrtih so nastali objekti za 

ljubljanski živalski vrt (1954) in Inštitut za patološko fiziologijo v 

Ljubljani (1948–55) ter še kaj. 

Župančičev ustvarjalni opus lahko razdelimo kronološko in ga 

opredelimo najprej s predvojnim vplivom Plečnika, potem (po)voj-

nim vplivom Le Corbusiera in Jean Prouvea, ki so se v nadaljevanju 

iztekli v iskanje lastne arhitekturne poti s primesmi navedenih ar-

hitektov. Tudi tematsko bi bilo mogoče pristopiti k razčlenjevanju 

njegovih del in vse razdeliti na: knjižne opreme, notranje opreme, 

nagrobne spomenike, partizanske spomenike, arhitekturne projek-

te in izvedena dela ter urbanistične ansamble. Krajevno lahko de-

limo njegov opus na pariška, slovenska in jugoslovanska dela. ...                                                                

6 > Delavski dom v Trbovljah po izgradnji, 1956    7 > Delavski dom v 
Trbovljah v gradnji, 1952–56
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“Želja, da bi 
Dom živel, da bi 
Trboveljčani bili 
vedno okrog Doma 
in težili vanj, rodi 
preblisk: Dom naj 
bi bil čebelji panj, 
lepo poslikan nizek 
"kranjič", z vhodom 
za čebele. Fasada, 
razmerja in domač 
značaj - vse je 
tu!”Arhitekt Marko Župančič

7
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Delavski dom Trbovlje 
1952–1956

v Trbovljah rudarji vse do srede petdesetih 
let 20. stoletja niso imeli večjega in primer-
nega kulturnega doma za hkratno uprizar-
janje gledaliških, kinematografskih, izobra-
ževalnih in drugih dejavnosti. Delavski dom 
Trbovlje (DDT) je primer moderne arhitekture 
v rudarsko-industrializiranem okolju, ki je na-
stal na pobudo delavcev, s prispevki in prosto-
voljnim delom številnih posameznikov, skupin 
in skupnosti v socialističnih časih. Dom je bil 
zgled za postavitev delavskih in kulturnih do-
mov širom po Sloveniji in publiciran v angle-
škem časopisu The Times 16. aprila 1957.
Ideja za Delavski dom se je porodila tik po 
končani drugi svetovni vojni v času obnove 
porušene domovine, tovariš Lojze Ribič je 
za idejo navdušil širok krog ljudi v revirjih in 
po Sloveniji. Razmere za gradnjo so postale 
stvarne šele čez pet let, ko so ustanovil grad-
beni odbor. DDT je bil programsko opredeljen 
z vhodno vežo s pripadajočimi prostori, glavno 
vežo ali foyer, levo stransko dvorano, kinom in 
koncertno dvorano z okoli petsto sedeži, gle-
dališko dvorano z okoli štiristo petdeset sede-
ži in upravnim delom zgradbe. Po idejni skici, 
ki jo je naredil arh. Marko Župančič, sta se na-
črtovanje in gradnja prepletali, potekali sta v 

letih 1952 do 1956. Arh. Marku Župančiču so 
pri načrtovanju doma pomagali: arh. Oton Ga-
spari, arh. Josip Černivec, slednji le pri odrski 
mehanizaciji, mozaiki so delo slikarja Marija 
Preglja, statiko in armaturne načrte je naredil 
inž. Lojze Čigon, kanalizacijo in predračune 
inž. Ciril Pogačnik, seznam drugih sodelavcev 
iz izvajalcev je nadvse obsežen. 
Delavski dom se na vsako stran rudarske-
ga mesta odzvanja drugače, umeščen je v 
hribu med zgornjo in spodnjo stanovanjsko 
cesto, pred glavnim vhodom se (je) odpira(l) 
trg oziroma park, kjer petnajst metrov stran 
stoji Rudarski dom. Projektiranje in gradnjo so 
spremljali zapleti in številne težave od slabo 
nosilnih tal do pomanjkanja sredstev, vendar 
so jih projektanti družno z investitorjem, grad-
beniki in obrtniki složno razrešili. 

> Pročelje stavbe krasi mozaik Marija Preglja (1913-1967), za katerega je avtor leta 1958 
prejel Prešernovo nagrado, najvišje državno priznanje za dosežke v kulturi. Pregelj velja za 
enega najpomembnejših slikarjev sredine 20. stoletja v Sloveniji. Na mogočnem mozaiku 
so upodobljeni številni rudarski in delavski motivi. Rudarski motiv se nadaljuje tudi na 
stopnišču; tu sta parkovni plastiki Rudar I in Rudar II Stojana Batiča (1925-2015) iz leta 
1961. Batič sodi med najbolj znane slovenske kiparje, njegova dela zaznamujejo mnoge javne 
prostore. Batič je v bronu ustvaril znamenit cikel rudarjev, ki ga je v letih 1959-1965 pripeljal 
do številnih vrhuncev. Med drugim je zanj leta 1960 prejel Prešernovo nagrado. 

anekdoTi

avla v ddT je opremljena 
z makedonskim kamnom, 
namenjenim za notranjo 
opremo Slovenske skupščine, 
ki je bila takrat tudi v gradnji. 
Občinsko vodstvo in rudarji 
so za Savo pri Trbovljah 
ustavili vlak iz Makedonije 

Dom se s tlorisnimi dimenzijami 57 krat 
53 metrov približuje kvadratni obliki, v ka-
teri je v gledališki dvorani postavljen vrtljiv 
okrogli oder s premerom 16 metrov. Prav 
tako lahko občudujemo zunanjo valujo-
čo steno v strogem okvirju, nizanje lamel 
na fasadah, stopniščne ograje, dvoranski 
školjki in druge detajle. Motiv valujoče ste-
ne v strogem okviru je arh. Župančič na 
Delavskem domu ponovil v nekoliko dru-
gačni vsebini in obliki kot na načrtu Pesni-
kova zidanica, ki ga je risal še kot študent 
pri Plečniku. Učinke, ki jih je hotel doseči 
glavni projektant, je slikovito opisal v knji-
žici Gradnja delavskega doma v Trbovljah 
(1956). Dom ostaja označevalec in ponos 
Trbovelj ter je bil že večkrat upodobljen kot 
motiv slikarske skupine IRWIN.  ❙

in odpeljali ves transport s 
kamnom v DDT. Parlament je 
zato zamujal z otvoritvijo pol 
leta. Na grožnje republiškega 
vodstva z vojsko, če se 
kamen ne vrne, je bil trbovski 
odgovor: "Kar pridte, če 
upate!"

pregljev mozaik je izveden 
s "prešvercanimi" barvnimi 
kamenčki iz Cone A 
(Spillimbergo) po starih 
kurirskih poteh. In to v žakljih, 
namenjenih za transport 
koruze, leta 1956.  ❙
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bogo zupančič 

doc. dr. bogo zupančič (1960) se je po diplomi 
leta 1987 pri prof. Janezu Koželju na Fakulteti 
za arhitekturo v Ljubljani leto dni izpopolnjeval 
v slikarstvu pri prof. Vladimirju Veličkoviću na 
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts v 
Parizu (1989/90). Doktoriral je leta 2000 pri prof. 
dr. Vladimirju Brezarju s temo (Stanovanjska) 
arhitektura v tržnih pogojih. Napisal je knjige: 
Ljubljanski Nebotičnik – denar in arhitektura 
(2001), Arhitekt Josip Costaperaria in ljubljansko 
moderno meščanstvo (2004), Usode ljubljanskih 
stavb in ljudi (2005–08), Ljubljanska inženirska 
zbornica (2013) in kot kustos imel več predavanj 
ter pripravil več razstav v Muzeju za arhitekturo in 
oblikovanje, kot denimo Plečnikovi študenti pri Le 
Corbusieru, (2007), Smer B (2012) in druge. Fo
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... Znotraj slovenskega opusa imajo po-

sebno mesto Župančičeva dela v zasavskih 

revirjih, predvsem Trbovljah. Tu je njegov 

opus najobsežnejši, zgoščen in celovit.

Arhitekt Župančič v Trbovljah
V začetku petdesetih let 20. stoletja, ko je 

delal na uradu za regulacijo Ljubljane, je 

naredil idejne načrte za DDT. Takrat se je 

začelo njegovo poglobljeno delo za DDT. 

Leta 1955 je zgradil stanovanjsko vilo za 

rudnik Trbovlje, kjer so bile sindikalne pi-

sarne. Naslednje leto je zgradil osnovno 

šolo Tončke Čeč v Trbovljah, rudniško ko-

palnico in počitniški dom rudnika Trbovlje 

na Rabu z menzo in 120 ležišči. Leta 1957 

je bila po njegovih načrtih zgrajena pokrita 

tribuna "Rudar-Trbovlje", taistega leta je pri-

pravil projekt za pokopališče na Brnici pri 

Hrastniku z vežicami. V letih 1957–59 je 

bila načrtovana in izvedena okrogla stavba 

za upravo zavoda ZZSZ. V letih 1961–63 

je pripravil tri osnutke delavskega doma v 

Hrastniku (avtor piše, da je šlo za delavsko 

univerzo) zaradi menjave lokacije. Zadnji 

osnutek je bil izrisan kot glavni projekt, 

vendar do izvedbe le-tega ni prišlo. V letih 

1952–57 je zgradil Pediatrično bolnišnico 

v Trbovljah in dva prizidka obstoječi bolni-

šnici ter zdravstveni dom Trbovlje, rudniška 

šola z internatom pa je ostala v obliki pro-

jekta. V Trbovljah se je udeležil natečaja za 

Trg revolucije in postavil več stanovanjskih 

blokov, ki so jih projektirali v Ateljeju za ar-

hitekturo (AZA), ki ga je vodil arh. Ivo Med-

ved. Leta 1971 je pripravil projekt za stavbe 

Ljubljanske banke (LB), Rudis in zavaroval-

nico Sava v Trbovljah. Zgrajena je bila LB, 

Rudis dve etaži in zavarovalnica Sava. LB 

je bila v notranjosti močno predelana. Žal 

skrb in zavedanje za ohranitev Župančiče-

vega opusa v Trbovljah in širše nista dovolj 

prisotna, njegova dela se s prenovami in 

drugimi posegi v okolju močno spreminjajo 

in dobivajo popolnoma drug značaj.

Sklep
Župančičev modernistični arhitekturni 

opus, ki je nastajal v obdobju povojne ob-

nove in po njem, je poln prostorsko in sim-

bolno označujočih domislic tako v detajlih, 

strukturah, konstrukcijah kot zasnovah. Pot 

na Univerzo, kjer bi bil gotovo izvrsten peda-

gog in kjer bi svobodneje delal, mu je bila 

zaradi nenaklonjenosti arh. prof. Edvarda 

Ravnikarja, s katerim sta se razšla že v pa-

riškem obdobju, onemogočena. To je velika 

škoda za arhitekturno stroko, Univerzo in 

družbo v celoti. V zgodnejšem obdobju je bil 

Župančič aktiven pri natečajih in bil v ure-

dništvu revije Arhitekt, kjer je napisal nekaj 

malega, pozneje pa se je vse bolj umikal iz 

društvenega življenja. Velika škoda je, da ni 

bolj podrobno opisal, kar je vsekakor dobro 

znal, svojih spominov in razčlenil spoznanj. 

Arh. Župančič je slogovno prepoznaven 

8 > Pediatrična bolnišnica Trbovlje, 1952–57   
9 > Maketa Pediatrične bolnišnice, dveh prizidkov k obstoječi bolnišnici in ZD 
Trbovlje, 1952–57

slovenski modernist z jasno arhitekturno 

govorico. Ko sem imel 19. septembra 2015 

na konferenci v okviru Dnevov evropske 

dediščine predavanje z naslovom Vplivi 

Le Corbusiera na slovensko arhitekturo v 

Domu kulture v Firminyju, na katerega me 

je povabila slovenska konzulka v Saint-Eti-

ennu v Franciji dr. Tatiana Dumas Rodica, je 

bilo zaznati veliko zanimanje za arh. Marka 

Župančiča prav v primerjavi dveh rudarskih 

mest, Firminya in Trbovelj. Prvega je za-

znamoval s kulturnim domom, stadionom, 

cerkvijo sv. Petra in stanovanjskim blokom 

arh. Le Corbusier, drugega arh. Marko Žu-

pančič z Delavskim domom, tribuno Rudar, 

stanovanjskimi bloki in drugimi deli.  ❙

Avtor: doc. dr. Bogo Zupančič 
Uporabljeni viri in literatura so na voljo pri avtorju.
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Fotografina na strani 31
> Messnerjev gorski muzej Corones (MMM 
Corones) nezamenljivo krasi dinamično 
zaobljeni podpis njegove avtorice, Zahe Hadid. 
Terasa muzeja ponuja spektakularne razglede 
po alpski pokrajini.
Projekt podrobneje predstavljamo na straneh 41–45.



Celovite 
prenove        
     večstanovanjskih  
              stavb

Prenavljanje obstoječih stavb namesto gradnje novih je nekakšna nova resničnost 
gradbene industrije. Temu pritrjujejo tudi demografski kazalci – prebivalstvo se ne 
veča, tudi večina stavb, ki jih je potrebovala nova država, je bila v prvih 25 letih 
njenega obstoja že izgrajenih. Ali pa je priložnost za njihovo izgradnjo, ki bi bila v 
zanosu prvih let po osamosvojitvi še mogoča, že izgubljena – Slovenija denimo ni 
samostojnosti zaznamovala z niti eno stavbo državnih institucij, ki bi lahko postala 
simbolni steber državotvornosti (palača predsednika, vlade, ustavnega sodišča itd.), 
a za kaj takšnega zdaj še leta dolgo ne bo politične volje ali splošnega družbenega 
konsenza.

o danes govorimo o prenovi stavb, večinoma mislimo na t. i. 

energetske sanacije, ki se izvajajo predvsem kot dodajanja no-

vih plasti toplotne izolacije na vrh obstoječih fasad. Tak način 

sanacij spodbuja država, ki zanje daje subvencije, jih promovira 

in celo protežira v zakonodaji; za energetsko sanacijo ni potrebno 

soglasje vseh etažnih lastnikov, pridobitev gradbenega dovoljenja 

ali vsaj priprava minimalne projektne dokumentacije, kot to velja 

za večino drugih oblik prenov objektov. 

Stavb, ki jih energetsko saniramo, primarno ne obnavljamo zara-

di njihove dotrajanosti, temveč zato, ker so se v času od njihove 

izgradnje dvignili standardi energetske varčnosti. Takšna skrb za 

trajnostno bivanje je seveda hvalevredna. Vendar pa ob tem osta-

jajo popolnoma spregledane tiste stavbe, ki bi jih bilo dejansko 

treba prenoviti zaradi njihovega fizičnega stanja – starosti, dotra-

janosti, ponekod celo propadanja. To so danes predvsem    ...    

k
> Prenovljen, 
razširjen in nadvišan 
blok
Fasadi daje dinamičen 
videz, možnost 
različne rabe dodanih 
površin, za katere se 
lahko odločijo lastniki 
stanovanj: kot odprta 
terasa, polzaprta loža 
ali dodatna soba.
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... večstanovanjski bloki, grajeni v času povojne obnove, torej v 

petdesetih in na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja. Našte-

li bi lahko vsaj štiri področja, na katerih te stavbe nikakor več ne 

zadoščajo današnjim bivalnim, gradbeno-tehničnim in varnostnim 

standardom, pomanjkljiva energetska varčnost je le eno področje 

izmed njih. 

premajhna stanovanja
Prvič, stanovanja v blokih iz petdesetih in šestdesetih let prejšnje-

ga stoletja so premajhna. Po takratnem standardu velikost soci-

alnih stanovanj ni smela presegati 16 m2 uporabne površine na 

stanovalca. Posledično je Slovenija še danes na repu Evrope po 

velikosti stanovanj, in to kljub temu, da so v statistiko vključene 

tudi prevelike enodružinske hiše v primestnih naseljih. Na repu ozi-

roma na vrhu evropskih statistik smo tudi po številu prenaseljenih 

stanovanj, to je stanovanj, v katerih je število sob premajhno glede 

na število stanovalcev. Vsem so znani prizori družin, kjer starša 

spita na raztegljivem kavču v dnevni sobi, otroci pa si delijo sobo 

do pozne pubertete, kar je s stališča zdravega razvoja družbe in 

njenih članov popolnoma neprimerno. 

nefunkcionalnost 
Drugič, ta stanovanja so po današnjih standardih nefunkcionalna. 

So nefleksibilna – skoraj nemogoče jih je predelati in prilagoditi 

spremembam, ki jih prinaša življenje (večanje družine, delo doma Fo
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1 > Tudi dokaj zgledno in umirjeno izvedene prenove fasad 
mnogokrat le zakrivajo težave, ki jih ima stavba v notranjosti.

2 > Konstrukcijske razpoke na fasadi stanovanjskega bloka v Šiški v 
Ljubljani
Za zakrivanje teh razpok s toplotno izolacijo bodo stanovalci lahko 
pridobili subvencijo Eko sklada. Pogoj: debelina izolacije mora biti 
najmanj 15 cm.

1

2
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in podobno), saj so skoraj vse stene nosil-

ne. Petnadstropni bloki, kot so se večino-

ma gradili v tistem času, so brez dvigal, kar 

danes predstavlja veliko težavo predvsem 

za starejše ljudi, ki živijo v njih (v velikem 

deležu teh stavb še vedno živijo njihovi pr-

votni prebivalci). Stanovanja imajo premalo 

okenskih površin, nimajo dovolj prezrače-

valnih kanalov, električna napeljava ni oze-

mljena, premajhne so tudi shrambe, kole-

sarnice in drugi spremljajoči prostori.

nezadostna potresna varnost 
Tretja, morda najbolj pereča pomanjkljivost 
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> Prenaseljenost stanovanj – delež stanovanj, 
v katerih je premalo število sob glede na 
število prebivalcev (Vir: Eurostat, 2010)

0

5

10

15

20

25

30

35

Sl
ov

en
ija

C
ip

er

La
tv

ija

M
ad
ža

rs
ka

Po
rtu

ga
ls

ka

Šp
an

ija

Ita
lija

H
rv

aš
ka

Li
tv

a

R
om

un
ija

Be
lg

ija

Es
to

ni
ja

Lu
ks

em
bu

rg

G
rč

ija

EU
 2

7

Is
la

nd
ija

EU
 1

5

Po
ls

ka

Bo
lg

ar
ija

N
iz

oz
em

sk
a

Zd
ru
že

no
 k

ra
lje

st
vo

Av
st

rij
a

N
em

či
ja

Irs
ka

Fr
an

ci
ja

M
al

ta

Č
eš

ka

Šv
ic

a

D
an

sk
a

Šv
ed

sk
a

Vir: Eurostat, 2012 

> Delež gospodinjstev, ki živijo v stanovanju 
z najmanj eno izmed naštetih težav: puščajoča 
streha, vlažne stene, vlažni temelji ali tla, trhli 
okenski okvirji ali tla (Vir: Eurostat, 2012)

Vir: Eurostat, 2010
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> Delež prebivalcev z občutno stanovanjsko 
prikrajšanostjo (Vir: Eurostat, 2010)

> Povprečna uporabna površina stanovanja 
na prebivalca – povprečna štiričlanska 
družina v Nemčiji ima na voljo približno 55 m2 
več kot enaka družina v Sloveniji. V povprečje 
so štete tudi prevelike enodružinske hiše na 
robu slovenskih mest. (Vir: Eurostat, 2010)

teh stavb je nezadostna potresna var-

nost. Prve protipotresne pravilnike so pri 

nas uvedli šele po skopskem potresu leta 

1963. V večstanovanjskih stavbah, graje-

nih pred tem datumom, še vedno živi več 

kot 250.000 ljudi, kar predstavlja več kot 

osmino prebivalstva Slovenije. Čeprav niso 

vse starejše stavbe potresno nevarne in če-

prav niso vse postavljene na potresno ne-

varnih območjih, bi morebiten rušilni potres 

povzročil še veliko večjo katastrofo, kot jo 

je potres leta 1895 v Ljubljani (po študiji iz 

leta 2009 bi bilo samo v Ljubljani poškodo-

vanih približno 28.000 stavb).

To je vsekakor podatek, ki bi terjal državno 

politiko protipotresnih prenov v podobnem 

obsegu, kot jo poznamo na področju ener-

getskih prenov. Pa vendar vsaj skozi zako-

nodajo država protipotresne prenove celo 

preprečuje. Ne le, da je za protipotresno 

prenovo, ki po gradbeni zakonodaji spada 

med rekonstrukcije, potrebno 100-odsto-

tno soglasje etažnih lastnikov in gradbeno 

dovoljenje z vsemi soglasji vred, oviro pred-

stavlja predvsem dejstvo, da je za pridobi-

tev gradbenega dovoljenja treba zadostiti 

vsem današnjim standardom, kar pa seve-

da ni mogoče. Posledično za protipotresno 

prenovo stavbe, v kateri lahko živi tudi več 

kot sto ljudi, ne moremo pridobiti gradbe-

nega dovoljenja, saj preozke stopnice ne 

zadoščajo današnjim protipožarnim ... 
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... standardom, ali pa, ker v okolici ni moč 

najti dovolj parkirnih mest za zahteve dana-

šnjih občinskih prostorskih načrtov. 

nezadostna energetska varčnost 

Četrta, morda še najmanj pereča pomanjkljivost večstanovanjskih 

stavb tega obdobja pa je nezadostna energetska varčnost. Stavbe 

so večinoma popolnoma neizolirane ali pa imajo le nekaj centi-

metrov izolativnega ometa, zato jih je treba izolirati. Vendar pa je 

pri takšnih stavbah energetska sanacija, ki je hkrati ne spremlja 

tudi prenova drugih delov stavbe, v določenih primerih lahko celo 

škodljiva. Ko s toplotno izolacijo zakrijemo konstrukcijske razpoke 

na fasadi, namreč izgubimo možnost spremljanja, kaj se s temi 

razpokami dogaja, torej ali so stabilne ali se s časom povečujejo. S 

tem pa tudi izgubimo možnost pravočasne reakcije ob nevarnosti 

porušitve stavbe.

Potrebna bi bila torej celovita prenova večstanovanjskih stavb 

prvega povojnega obdobja gradnje. Poleg že omenjenih zakono-

dajnih ovir pa pri tem obstaja še dodatna težava, to je socialna 

in starostna struktura prebivalcev teh stavb. Ker gre za cenejša 

stanovanja, v njih večinoma živijo socialno šibkejši prebivalci, ki si 

obsežnejše prenove blokov ne morejo pri-

voščiti. Hkrati gre pri stanovalcih za izrazite 

generacijske razlike, saj v delu stanovanj 

še živijo njihovi prvotni stanovalci, danes 

stari že več kot 70 let, drugi del stanovanj 

pa naseljujejo mlade družine s komaj roje-

nimi otroki, ki jim ta stanovanja predstavlja-

jo nekakšen odskok v življenje: "Pozneje, ko 

otroci zrastejo, mi pa bomo imeli višje pla-

če, se bomo preselili v večje stanovanje". 

Skoraj nemogoče je, da bi v bloku, kjer je 

20 ali celo 40 stanovanj, v istem trenutku 

vsi stanovalci našli skupen interes po am-

bicioznejši sanaciji bloka in tudi finančna 

sredstva zanjo. Po neslavnem "Jazbinško-

vem" zakonu ima vsako stanovanje svoje-

ga lastnika, po zakonodaji pa je potrebno 

100-odstotno soglasje za celovitejšo pre-

novo. Skupen imenovalec, na katerem na 

koncu vsi pristanejo, je skoraj v vseh pri-

merih zgolj energetska sanacija, čeprav bi 

si mlade družine dejansko želele razširitve 

stanovanja, starejši pa novega dvigala. Vsi 

pa potresno varne stavbe.  ❙

Avtor: Tomaž Krištof

ToMaž krišTof 

Tomaž krištof, arhitekt, deluje z birojem Studio 
Krištof od leta 2009. V zadnjih letih se ukvarja z 
možnostmi celovite prenove stanovanjskih blokov 
iz petdesetih in šestdesetih let prejšnjega stoletja, 
s čimer je sodeloval na večjem številu konferenc 
in okroglih miz, v letu 2016 tudi na arhitekturnem 
bienalu v Benetkah (v okviru slovenskega 
paviljona), na arhitekturnem trienalu v Smalandu 
na Švedskem in na konferenci Beijing International 
Design Week v Pekingu. Za sodelovanje pri obnovi 
Slovenske ceste v Ljubljani je prejel nagrado zlati 
svinčnik 2016 za odlično realizacijo, ki jo podeljuje 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Je 
doktorand Fakultete za arhitekturo v Ljubljani 
in gostujoči kritik ter predavatelj na oddelku za 
arhitekturo FGPA v Mariboru.

> Potresna ogroženost Evrope: držav severa 
Evrope, ki odločajo o strukturnih skladih, kot je 
tudi naš Eko sklad, potres ne skrbi preveč. 
Vir: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/73/ab/fc/73

abfceb04ba061aee48b7f17718b4fd.jpg, dostop 9. 11. 2015

Potrebna bi bila celovita 
prenova večstanovanjskih 
stavb prvega povojnega 
obdobja gradnje. Vi
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Pri celoviti prenovi Dominum 1 stolpič kvadratnega tlorisa, grajen 

v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, z vseh strani obdamo 

z novim volumnom, s katerim povečamo tlorisno površino vseh ob-

stoječih stanovanj, hkrati pa tudi konstrukcijsko utrdimo blok do te 

mere, da je mogoče na vrhu zgraditi dve ali tri nove stanovanjske 

etaže. S prodajo stanovanj v teh etažah lahko skoraj v celoti finan-

ciramo ves projekt. 

Kaj lastniki stanovanj s tem pridobijo? Najprej, njihova stanovanja 

se povečajo iz 48 m2 na 75 m2. Nove površine so v osnovni varianti 

uporabne kot terase, lahko pa se tudi preuredijo v do dve novi ...    

sistemi celovitih prenov dominum sku-

šamo rešiti vse štiri prej naštete pomanj-

kljivosti večstanovanjskih stavb iz prvega 

povojnega obdobja, hkrati pa tudi zaobiti 

težavo pomanjkanja skupnega interesa in 

finančnih sredstev lastnikov za prenovo 

stanovanj. 

Prenove     
          DOMINUM

s

1, 2 > Dominum 2, blok in stanovanja po prenovi

1 2
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Stanovanje se lahko 
fleksibilno spreminja 
glede na potrebe 
uporabnika.

... sobi, s čimer prej dvosobno stanovanje po-

stane kar štirisobno. Stanovanje se lahko torej 

fleksibilno spreminja glede na potrebe upo-

rabnika. Vsa obstoječa stanovanja pridobijo 

dostop z dvigalom, celotna stavba pa potresno 

varnost, saj se ojača njena konstrukcija, in energetsko varčnost, 

saj se toplotno izolira njen zunanji obod.

Tip prenove Dominum 2 je nekoliko skromnejši, saj pri podolgova-

tih blokih brez slepih fasad obstoječih stanovanj ni mogoče pove-

čevati do iste mere kot stanovanja v stolpiču oziroma ni mogoče 

dodajati novih sob. Na sprednjo in zadnjo stran bloka se doda nov 

volumen širine približno 2,5 m, ki ga stanovanja lahko izkoristijo 

kot nove balkone, lože ali podaljške obsto-

ječih notranjih prostorov. Obstoječa pre-

majhna kuhinja lahko na primer pridobi 

udoben prostor za ločeno jedilnico, dnevna 

soba delovni prostor, otroška soba pa igral-

ni kotiček. Ob tem se bloku doda dvigalo, 

ga potresno zaščiti in toplotno izolira, po-

novno pa se večji del celotne sanacije krije 

s prodajo stanovanj v etažah, ki se jih doda 

na vrh bloka. 

Pozitivna posledica povečevanja površi-

ne večstanovanjskih objektov bi se ...           

> Osnovna shema projekta 
Dominum: obstoječ blok obdamo 
z novim volumnom in povišamo 
za dve novi etaži.
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korak naprej CELOVITE PRENOVE
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3 > Obstoječ blok    4 > Prenovljen, razširjen in nadvišan blok

> Dodane površine so fleksibilne, stanovalci se bodo lahko sami odločili, v kolikšni meri jih bodo koristili kot zunanje površine, v kolikšni meri pa zaprli 
in povečali notranje prostore stanovanja.

3 4
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... izražala tudi na ravni mest. Sodobni urbanizem ob povečanju 

števila prebivalstva teži k širitvi mest navznoter, ne navzven. Širitev 

navznoter preprosto pomeni pozidavo prostih parcel znotraj mesta 

namesto širitev mesta s pozidavo kmetijskih ali naravnih površin 

zunaj mestnih meja. Na ta način te površine ohranimo, zmanjšu-

jemo pa tudi potrebo po gradnji nove komunalne in cestne infra-

strukture ter krajšamo poti dnevnih migracij. Vendar širitev nav-

znoter pogosto pomeni pozidavo kakovostnega praznega prostora. 

S prej opisanimi rešitvami ga ohranjamo, saj namesto izgradnje 

novih stavb povečujemo kapaciteto obstoječih.

Uveljavitev prakse celovitih prenov in povečevanja kapacitet več-

stanovanjskih objektov bi ime-

la izredno pozitivne učinke 

tudi na širšo družbo. Najprej 

je tukaj možnost ponovnega 

zagona slovenskega gradbe-

nega sektorja. Po koncu krize 

so pri nas ostala zgolj manjša 

in srednje velika podjetja, ki 

na razpisih ne morejo konku-

rirati velikim tujim podjetjem za izvedbo zahtevnejših infrastruktur-

nih projektov, kot so to lahko še pred desetletjem. Celovite prenove 

so pravšnja priložnost zanje; ravno dovolj majhne, da se jih lahko 

lotijo tudi manjša podjetja, dovolj razpršene in postopkovno zaple-

tene, da se tujim podjetjem v ta segment trga ne splača vstopiti, 

in potencialno dovolj množične, da bi dejansko lahko predstavljale 

možnost postopne in dolgotrajne rasti celotnega gradbeništva pri 

nas.  ❙

Avtor: Tomaž Krištof

Uveljavitev prakse 
celovitih prenov in 
povečevanja kapacitet 
večstanovanjskih 
objektov bi imela 
izredno pozitivne 
učinke tudi na širšo 
družbo.

5 > Dominum 2, blok in stanovanja po prenovi    6 > Dominum 2, 
obstoječ blok, grajen na začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja    

> Osnovni shemi obeh projektov
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Messnerjev gorski 
muzej Corones

m

Messnerjev gorski muzej Corones je vgrajen v sam vrh gore Kronplatz, 
ki je visoka 2275 m in se nahaja v središču najbolj priljubljenega 
smučarskega središča na Južnem Tirolskem. Obdan je z alpskimi vrhovi 
Zillertala, Ortlerja in Dolomitov. Ustanovil ga je sloviti plezalec Reinhold 
Messner. Njegov šesti in zadnji Messnerjev gorski muzej raziskuje 
tradicijo, zgodovino in disciplino gorništva.   

essner je prvi človek, ki je preplezal vseh 14 osemtisočakov sve-

ta, in prvi človek, ki je priplezal na vrh Mount everesta brez kisi-

kove bombe. Svojo vizijo MMM Corones podaja takole: "Kronplatz 

ponuja poglede čez meje Južne Tirolske v vse smeri neba: od Lien-

ških Dolomitov na vzhodu do Ortlerja na zahodu ter od Marmolade 

na jugu pa vse do Zillertalskih Alp na severu. Ta muzej je ogledalo 

sveta mojega otroštva – Geislerspitzen, glavni opornik Heiligkreuz-

kofla (najtežji vzpon v mojem življenju) in v ledenike vklenjene gra-

nitne gore doline Ahern. Na Kronplatzu predstavljam sedanji razvoj 

modernega gorništva in 250 let napredka 

pri razvoju opreme. Govorim o zmagoslav-

jih in tragedijah na najslavnejših vrhovih 

sveta – na Matterhornu, Cerro Torreju in na 

K2-ju – ter osvetljujem alpinizem s pomo-

čjo ostalin, misli in umetnin ter s pomočjo 

refleksije zunanje gorske scene v interjerju 

MMM Corones."  

Zaha Hadid, pokojna in ena najbolj    ... 
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o projekTu

naziv projekTa:
MMM Corones

LokaCija: 
Južna Tirolska, Italija

naročnik:
Skirama Kronplatz/Plan de 
Corones

arhiTekTura: 
Zaha Hadid Architects (ZHA)

načrT (zha): 
Zaha Hadid
Patrik Schumacher

projekTni arhiTekT (zha): 
Cornelius Schlotthauer

TiM za načrTovanje (zha): 
Cornelius Schlotthauer 
Peter Irmscher

TiM za izvedbo (zha): 
Peter Irmscher Markus 
Planteu Claudia Wulf

STaTika: IPM

STrojne inšTaLaCije in 
požarna varnoST: 
Jud&Partner

eLekTro inšTaLaCije: 
Studio GM

načrTovanje oSveTLiTve: 
Zumtobel

beTon: Kargruber und Stoll

faSada: Pichler Stahlbau

faSadni paneLi: 
B&T Bau&Technologie

bruTo površina TLoriSa: 

1.000 m2

nadMorSka višina: 

2.275 m

čaS gradnje: 

junij 2013 

do julij 2015
vrednoST inveSTiCije 
(zasebna investicija): 

3 mio EUR

LeTni izpuST Co
2
: 

približno 15 kg/m2

... priznanih arhi-

tektk na svetu, je 

na naslednji način 

razložila zasnovo 

projekta: "Gre za 

idejo, da se obisko-

valci lahko spustijo 

v goro in raziskujejo 

njene jame in votli-

ne ter se nato skozi 

steno gore pojavijo 

na drugi strani. Tu je 

visoko nad dolino terasa s spektakularnimi 

panoramskimi pogledi."

Že v letu 2003 je bila Concordia 2000 Pea-

ce Bell prva kulturna instalacija, ki je zdru-

ževala športne in rekreacijske dejavnosti 

na samem vrhu gore Kronplatz. To je vklju-

čevalo vzletišče za zmajarjenje in jadralno 

padalstvo, restavraciji Kron in Gipfel, repli-

ko indijanskega naselja in končne postaje 

nihalke Kronplatz 2000 za Riscone/Rei-

schach, nihalke Olang za Valdaoro in nihal-

ke Ruis za San Vigilio. Gorski muzej je skozi 

vse leto odprt za sprejem obiskovalcev. Ti 

lahko raziskujejo Messnerjev svet, v kate-

rem se človek prižene do svojih skrajnih 

zmožnosti. Gora Kronplatz je tako pridobila 

novo kulturno in izobraževalno institucijo. 

Messnerjeva vizija muzeja, ki je potopljen 

v sam vrh gore Kronplatz, podrobno določa 

tri povsem specifične lokacije, kjer naj se 

muzej pojavi iz tal: "Prva lokacija je okno 

proti jugozahodu s pogledom na vrh gore 

Peitlerkofel. Pri drugi je okno obrnjeno na 

jug proti vrhu gore Heiligkreuzkofel. Tretjo 

lokacijo predstavlja balkon proti zahodu in 

Ortlerju ter Južni Tirolski."

Betonski zastori, navdihnjeni s kamenjem 

in ledom okoliške pokrajine, so bili uliti na 

mestu samem. Vznikajo iz tal, da lahko šči-

tijo vhod v muzej, razgledna okna in teraso. 

Zunanje površine odsevajo svetlejše tone in 

barve nazobčanih vrhov Dolomitov in so na-

rejene iz svetlejšega odtenka armiranega 

betona s steklenimi vlakni. Te površine se 

nato v notranjosti muzeja stikajo s temnej-

šimi površinami z odtenkom in žarom an-

tracita, ki se nahaja globoko pod površino.   

Zaporedje stopnišč se kot slapovi gorskega 

"Gre za idejo, da se 
obiskovalci lahko 
spustijo v goro in 
raziskujejo njene 
jame in votline ter se 
nato skozi steno gore 
pojavijo na drugi 
strani. Tu je visoko 
nad dolino terasa 
s spektakularnimi 
panoramskimi 
pogledi."

1
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MMM Corones na kronplatzu – 
med dolino Gader Valley, Olangom 
in dolino Puster – predstavlja 
zaključno dejanje projekta 
Mesnnerjev gorski muzej oziroma 
Messner Mountain Museum 
(obsega šest posamičnih muzejev). 
Predstavlja krono tradicionalnega 
gorništva, ki se nahaja na robu 
južnotirolske gorske planote s 
spektakularnimi razgledi. To krono 
je Zaha Hadid ustvarila s pomočjo 
izredne muzejske arhitekture.
govorim o zmagoslavjih in 
tragedijah na najslavnejših 
vrhovih sveta in predstavljam našo 
dejavnost, pa naj se ta utegne zdeti 
še tako kontradiktorna. 
V vlogi pripovedovalca zgodb o 
tradicionalnem gorništvu nimam 
namena, da bi presojal ali 
dramatiziral, temveč da preprosto 
zgostim človekovo doživljanje 
sveta – svojega sveta, 250 let 

hudournika v kaskadah spušča skozi muzej 

in povezuje razstavne prostore izrisujoč tok 

obiskovalcev po treh nivojih. Na spodnjem 

nivoju pot vodi obiskovalce skozi galerije 

in mimo razglednih oken ter nato ven na 

teraso, ki se izteguje šest metrov daleč od 

pobočja gore in nudi 240 stopinjski razgled 

čez Alpe. 

Muzej ima 1000 kvadratnih metrov. Urejen 

je na več nivojih, zato da je njegov odtis 

manjši. Med izgradnjo so izkopali 4000 ku-

bičnih metrov zemlje in skale. Izkopan ma-

terial so nato nasuli na dokončano struktu-

ro. S tem so umestili muzej v goro Kronplatz 

in obenem pripomogli pri ohranjanju bolj 

konstantne notranje temperature. Široka 

okna omogočajo, da naravna svetloba pro-

dre globoko v muzej, kar privablja obisko-

valce, da iz notranjosti muzeja pridejo do 

panoramskih oken in izpostavljene razgle-

dne terase visoko nad spodaj ležečo dolino. 

Muzejska struktura je narejena iz armira-

nega betona, ulitega na mestu samem in 

ima 40–50 cm široke stene. Strop debeline 

do 70 cm podpira navoženo zemljo in ...           

tekmovanja med človekom in goro. 
V središču niso šport ali rekordi, 
temveč ljudje. Tisti, ki so gorništvu 
dali največ, vključno s filozofi in 
pionirji, ki so imeli dovolj poguma, 
da so naredili "zlati korak" od 
ideje do dejanja, ne ozirajoč se na 
vprašanje "zakaj?".
"Corones" je ladinska beseda za 
"krono", podobno kot "Krone" v 
nemškem jeziku. In Kronplatz 
– slovita južnotirolska gora za 
smučarje in pohodnike ter idealno 
vzletišče za zmajarje in jadralne 
padalce – je zdaj dom za kronski 
del mojega projekta gorskega 
muzeja. Mesto umika, ki odpira 
človeške čute za tisto več, kjer 
gore postanejo prostor za doživetja 
in del naše kulture. V notranjem 
preletu preko vseh vrhov se na nov 
način ponovno odkrivajo. 

Avtor: Reinhold Messner
 

izredna disciplina gorništva

V KAKŠNA NEBESA BI PRIŠEL, ČE BI SPLEZAL NA GORO, KI LETI? 
Christoph Ransmayr, "Leteča gora"

1 > Tudi notranjost krasijo futuristično zaobljene 
linije, pri tem pa imajo glavno besedo visoko zmogljivi 
betoni. Muzej ima tri nivoje; v najglobljem so v 
kinodvorani na ogled gorniški filmi.    2 > Z nasutjem 
med gradnjo izkopanega materiala na zgradbo so 
muzej umestili v samo goro.

> Načrt lokacije na gori Kronplatz   

2
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...  kamenje, ki vgrajujeta muzej v goro. Večina zunanjih in notra-

njih sten je prav tako narejenih iz betona, ki je bil vgrajen na mestu 

samem s pomočjo opaža, ki se od enega konca do drugega širi (oz. 

oži). Zunanje površine tako ustvarijo vrhove in podpornike, kar spo-

minja na naravne formacije iz skal in ledu, ki se nahajajo v okoliški 

pokrajini. Skoraj 400 notranjih elementov je bilo prefabriciranih. 

Zahtevnejše ukrivljene elemente so izdelali s pomočjo postopka, 

pri katerem se nanosi visoko zmogljivega betona z vlakni brizgajo v 

slojih na modele, ki so bili modelirani iz pene, oblikovane z upora-

bo arhitektovega tridimenzionalnega modela na stroju CNC. 

Muzejsko podstrukturo sestavlja jekleno ogrodje z nastavljivimi 

vezmi za prilagajanje tolerance. Vezniki in nosilci so vgrajeni nepo-

sredno v elementih v postopku prefabriciranja.  ❙

Besedilo: Zaha Hadid Architects
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9 > Zunanja oblika se staplja z okolico.    10 > Dinamične linije spremljajo obiskovalce na vsakem koraku.    11 > Umeščenost v goro daje stavbi 
dobro energetsko učinkovitost.    12 > V notranjosti izstopa sistem kaskadnih stopnišč.

9 10
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PREDSTAVITEV

zaha hadid 
arChiTeCTS
zaha hadid architects 
delujejo na vseh nivojih in 
vseh sektorjih. Ustvarjajo 
transformativne kulturne, 
korporativne, stanovanjske 
in druge prostore, ki 
delujejo sinhrono s svojo 
okolico.
zaha hadid, ustanovna 
partnerka Zaha Hadid 
Architects, je leta 2004 
kot prva ženska prejela 
Pritzkerjevo arhitekturno 
nagrado. Mednarodno 
je znana po svojih 
zgradbah in teoretskem ter 
akademskem delu. Vsak 
od njenih dinamičnih in 
inovativnih projektov temelji 
na več kot tridesetih letih 
revolucionarnih poskusov 
in raziskav na prepletajočih 
področjih urbanizma, 
arhitekture in oblikovanja. 
Umrla je v 66. letu starosti 
leta 2016.
Biro je do danes izvedel 
950 projektov v 44 državah 
in trenutno zaposluje 400 
strokovnjakov 55 različnih 
narodnosti. 

zaha hadid architects  
Studio London
10 Bowling Green Lane
London EC1R 0BQ
Združeno kraljestvo
mail@zaha-hadid.com
www.zaha-hadid.com

1 2 3 4 5 10 15

1 2 3 4 5 10 15

MMM

MESSNERJEV GORSKI MUZEJ

11 12

Reinhold Messner je z osrednjim muzejem v 
Sigmundskronu in petimi podružničnimi muzeji, 
posvečenimi posamičnim temam, ustvaril resnično 
izreden gorski muzej. Sam je ta projekt opisal kot 
"petnajsti vzpon čez 8000 metrov". Uporablja ga za 
to, da obiskovalcem prenaša svoje znanje in izkušnje 
ter zgodbe, ki izhajajo iz človekovega srečanja z 
gorami.
MMM zdaj obsega šest muzejev. MMM Firmian na 
gradu Sigmundskron blizu Bolzana predstavlja srce 
gorskega muzeja; MMM Ortles v Suldenu je posvečen 
ledenikom in svetu večnega ledu; v MMM Dolomites 
na Monte Rite južno od Cortine je v središču 
pozornosti skala in gorsko plezanje v Dolomitih; 
MMM Juval na gradu Juval Castle v Vinschgauu 
posreduje gorske mite; MMM Ripa na gradu Bruneck 
pripoveduje zgodbo o ljudstvih gora. Julija 2015 se je 
odprl še zadnji MMM, MMM Corones.
Messnerjevi gorski muzeji niso konvencionalni 
naravoslovni ali umetnostni muzeji. Zasnovani so 
interdisciplinarno. Vsak muzej se nahaja na izredni 
lokaciji, ki pripomore k povezovanju tematike muzeja 
z zbirkami in arhitekturo. Geografska lokacija, 
ostaline in umetnost se združujejo v enovito celoto.
Več informacij na: 
      www.messner-mountain-museum.it

7

8

3 > Detajli fasade na terasi    
4 > Nivo 0    
5 > Nivo 1    
6 > Nivo 2  
7 > Prerez   
8 > Nivo 3
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PREDSTAVITEV

arhi-Tura
bojan Mrežar, rojen 1977 v 
Trbovljah, je diplomiral leta 
2004 na Fakulteti za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani. Po večletnem 
delu v priznanih birojih v Sloveniji 
(Genius Loci, Arhem, Cupola …) 
ga je pot zanesla tudi čez lužo, 
kjer je izkušnje nabiral z delom v 
biroju Urban Office Architecture 
(New York – Paris), kjer je med 
drugim sodeloval tudi na Europan 
projektu "Housing development 
in Maribor".
Biro vodi trojica mladih 
arhitektov, ki so skupno pot začeli 
leta 2009 z zmago na natečaju 
za vrtec v Ribnici. Pred združitvijo 
so izkušnje več let nabirali v 
priznanih birojih v Sloveniji, ZDA 
in Mehiki na projektih različnih 
programov in meril. Osnovno 
vodilo njihovega dela je dobro 
poznavanje naročnikovih želja in 
pričakovanj. Sledijo sodobnim 
trendom oblikovanja, zato se 
poleg projektiranja po naročilu 
pogosto udeležujejo arhitekturnih 
natečajev. Pri izboru materialov in 
načina gradnje nimajo omejitev, 
se pa nagibajo k trajnostni in 
energetsko varčni gradnji ter 
uporabi naravnih in avtohtonih 
materialov. 

arhi-tura, 
arhitekturno projektiranje d.o.o.
Tržaška cesta 2
1000 Ljubljana
www.arhi-tura.si
bojan@arhi-tura.si



Tržnica 
Posavska špajza 
in rekreacijski park 
Savus v Radečah

> Skozi območje 
rekreacijskega parka 
se vije tlakovana 
rekreacijska pot iz 
tiskanega betona. 
Tega dobimo z 
vtiskovanjem vzorcev 
ali motivov na svež 
beton z uporabo barv 
ali posebnih kalupov, 
uporablja pa se za 
manj zahtevne poti in 
dvorišča ter tudi za 
zahtevnejša vozišča, 
parkirišča, terase in 
bazenske ploščadi.

> Tržnica lepo komunicira tako z arhitekturno kot naravno krajino najstarejšega dela mesta.
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Tržnica 
Posavska špajza

Tržnica je s svojo javno vsebino ponovno oživila sicer zelo degradirano 
območje starega mestnega jedra Radeč. Nekoč živahna ulica, polna 
obrtnikov in majhnih lokalov, je skozi čas postala zapuščena slepa ulica, 
v katero je do nedavnega zašel le redkokdo. 

1
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1 > Nad ulico rahlo privzdignjena tržna ploščad je pokrita s platneno 
ponjavo, napeto na kovinski konstrukciji, ki je sicer s spodnje strani skrita.    
2 > Na tržnici se vsako soboto zberejo okoliški kmetje s pestro ponudbo 
domačih izdelkov in povrtnin.    3 > Polprosojno platno poleg zaščite pred 
padavinami prostor pod njim tudi senči.

ržnica je umeščena v strnjen stavbni niz 

Starograjske ulice, ki je vpeta med graj-

ski hrib in strugo Save, zato je bilo treba za 

prostorno tržno ploščad poseči v brežino. V 

izogib visokemu opornem zidu je projektant 

v zaledju ploščadi zasnoval zaprte lokale, 

skladiščne prostore, eko otok 

in javne sanitarije, ki imajo 

streho zasuto z brežino. Profil 

brežine je v končnem stanju 

tako ostal enak, kot je bil pred 

posegom. Tržno ploščad, na 

kateri se vrši prodaja izdelkov 

okoliških kmetov, na severni 

in vzhodni strani programsko in prostor-

sko zaključujejo spremljajoči prostori, na 

jugozahodni strani pa je ploščad odprta proti glavnemu trgu mesta. 

Poleg vsebine tržnice je naročnik želel na obravnavanem območju 

zagotoviti parkirna mesta, ki bi služila tudi za preostali del starega 

dela mesta. Med parkirišča, ki so v nivoju ulice, in nad ulico rahlo 

privzdignjeno tržno ploščadjo je umeščena zelenica z avtohtoni-

mi drevesi. Skrajni jugozahodni vogal ploščadi se razširi v zaliv s 

klopmi, ki obdajajo pitnik. Omenjeni element, ki je proti ulici oble-

čen v obklesan avtohtoni kamen (kamnolom Zidani Most), simbol-

no ponazarja razgledni stolp gradu, ki stoji na griču nad tržnico.

Ključnega pomena pri konstrukcijski zasnovi je bilo varovanje str-

me brežine na severozahodni strani. Obodni zidovi, stropna plo-

šča in vmesne stene tvorijo armiranobetonski konstrukcijski ...   

t

2 3
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Zraven tržne ploščadi 
so v brežino umeščeni 
še zaprti lokali, 
skladiščni prostori, 
eko otok in javne 
sanitarije.
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... sestav, ki kljubuje terenu za njim. 

Tržna ploščad in dostavni prostor sta 

tlakovana z armiranobetonsko temeljno 

ploščo, končno obdelano kot metličen 

beton, na stopnicah pa je beton štokan. 

Fasada pred vkopanimi spremljajočimi 

prostori in venci zasute strehe je oblože-

na z vlakno-cementnimi fasadnimi plo-

ščami olivno zelene barve, ki oblikovno 

o projekTu

naziv projekTa: 
Posavska špajza – 
tržnica v Radečah

LokaCija: 
Starograjska ulica, 
Radeče

naročnik:
Občina Radeče

arhiTekTura:
Arhi-tura, Ljubljana

avTor in odg. 
projekTanT: 
Bojan Mrežar 

gradbene 
konSTrukCije: 
ISB, Maribor

eLekTro 
inšTaLaCije: 
Studio Razvoj, Novo 
Mesto

STrojne 
inšTaLaCije: 
Rapid, Radeče

izvajaLeC go deL: 
Remont, Celje

izvajaLeC 
MeMbranSke 
STrehe: 
Expo biro

LeTo projekTa:

2014

LeTo izvedbe: 

2015

vrednoST 
projekTa: 
pribl. 

330.000 EUR

veLikoST 
zeMLjišča: 

1.397 m2 

komunicirajo z aluminijastim stavbnim pohištvom rjave barve. 

Zelena barva se ponovi na površinskih elementih klopi, jekleni 

konstrukcijski elementi pa so rjave barve. Vsi preostali deli izpo-

stavljenih zidov so izvedeni iz vidnih betonov z ustrezno teksturo in 

enakomernim barvnim tonom.

Platnena membranska streha nad ploščadjo je karakterno najmoč-

nejši element objekta. Konstrukcijska zasnova z dvojno inverzno 

lijakasto obliko popolnoma sprošča parterni del, saj sta z gledi-

šča uporabnika s ploščadi vidna le dva jeklena stebra, kompletna 

korak naprej PROJEKTI

7 8

4

7 > Do nedavnega povsem zamrla Starograjska ulica je s tržnico dobila novo dogajanje.    8 > Tržna ploščad je ponoči 
osvetljena posredno. Svetloba se razpršeno odbija od platna.    9 > Nov program zapolnjuje degradiran prostor v sicer 
strnjenem stavbnem nizu ulice, ki se vije pod grajskim hribom.
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konstrukcija pa je nad platnom. V oba vidna stebra je speljana tudi 

vsa meteorna voda s platnene strehe, s čimer so sproščeni vsi ro-

bovi strehe, kjer bi se sicer pojavili žlebovi. Na UV-žarke odporno 

platno peščeno bele barve zagotavlja delno prosojnost in senčenje 

ploščadi ter hkrati ščiti prostor tržnice v vseh vremenskih pogojih. 

Nočno atmosfero na tržnici tvori usklajena ambientalna osvetlitev. 

Primarna osvetlitev ploščadi je zasnovana preko posredne osve-

tlitve z reflektorji, usmerjenimi v platno, od katerega se svetloba 

razpršeno odbija na ploščad. Platnena streha ponoči tako deluje 

kot žareč vir svetlobe. Točkovna in linijska sekundarna osvetlitev 

je namenjena le poudarjanju arhitekturnih elementov, ki omejujejo 

tržno ploščad.  ❙

Avtor: Bojan Mrežar

9

5

6

4 > Tloris pritličja z 
zunanjo ureditvijo 
5 > Prečni prerez 
6 > Vzdolžni pogled - 
ulična fasada
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Rekreacijski 
park Savus

o projekTu

naziv projekTa: 
Rekreacijski park Savus

LokaCija: 
nabrežje Save, Radeče

naročnik:
Občina Radeče

arhiTekTura:
Arhi-tura, Ljubljana

avTor in odg. 
projekTanT: 
Bojan Mrežar 

izvajaLeC deL: 
AGM Nemec, Laško

horTikuLTurna 
urediTev: 
Vrtovi Taškar, Zagorje 
ob Savi

LeTo projekTa/ 
izvedbe:

2016

vrednoST projekTa: 

pribl. 70.000 EUR

veLikoST zeMLjišča: 

2.112 m2 bmočje parka je ujeto med rečno nabrež-

je in mestno obvoznico in je programsko 

razdeljeno na štiri območja, ki jih povezuje 

rekreacijska pot. Območja se poleg različ-

ne uporabe oziroma vadbe razlikujejo po 

uporabnikih, s čimer je omogočena vadba 

vsem starostnim skupinam oziroma celotni 

družini. 

Skozi območje rekreacijskega parka se vije 

tlakovana rekreacijska pot iz tiskanega be-

tona, ki med seboj povezuje posamezna 

območja. Ponekod so predvidene še po-

vezave – poti, ki so izvedene iz betonskih 

klad. Pot služi kot dostop do naprav in 

hkrati tudi kot trim steza za tek z vmesnimi 

postanki na napravah. Vzdolž rekreacijske 

poti so v otokih nameščene trim in fitnes 

naprave, vsak otok pa opremljen z informa-

tivno tablo z napotki za izvedbo vaj. Trim 

naprave so namenjene predvsem vadbam 

z lastno težo in zahtevnejšim rekreativcem, 

fitnes naprave pa manj zahtevnim vadbam 

in starejšim. Tu je še tlakovana površina za 

igre z žogo in peščeno igrišče z igrali za naj-

mlajše. Naprave so relativno blizu preosta-

lim območjem, kar omogoča dober nadzor 

Rekreacijski park Savus je dopolnilna dejavnost ob zelo dobro 
obiskani sprehajalni poti ob strugi Save v centru Radeč. 

o
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staršev nad dogajanjem na otroškem 

igrišču. 

Poleg vseh naprav, ki programsko za-

polnjujejo rekreacijski park, je vanj 

umeščena tudi spremljajoča urbana 

oprema. Ob igralni površini in otroškem 

igrišču so nameščeni pitniki s klopjo in 

koši za odpadke. V pas ob tlakovani poti med pitnikom in klopmi 

se zasadi dišavnice (npr. žajbelj, sivka, beli slamnik …). Vzdolž re-

kreacijske poti so zasajena manjša parkovna drevesa (japonska 

češnja), pot pa je osvetljena tudi s pohodnimi točkovnimi lučmi.  ❙

Avtor: Bojan Mrežar

> Rekreacijski park je umeščen na raven plato ob Savi in lepo 
dopolnjuje dobro obiskano sprehajalno pot vzdolž struge, od izliva Sopote 
do Ribiškega doma na Hotemežu.

> Situacija območja
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VinziRast-mittendrin je rezultat študentske zasedbe dunajskega Audimaxa v 
letu 2009. Obnovljena in povečana zgradba v bidermajer slogu predstavlja 
pilotni projekt na področju stanovanjskih skupnosti. 

d odprtja spomladi 2013 v vsaki od de-

setih stanovanjskih skupnosti živijo pod 

eno streho po tri osebe, študentje skupaj z 

nekdanjimi brezdomci. Poleg skupnih sob, 

restavracije "mittendrin" in dveh prizorišč 

za dogodke pa razporeditev prostorov ob-

sega še več delavnic, ki članom skupnosti 

omogočajo priložnost za skupno delo in s 

tem možnost dodatnega vira zaslužka. Vin-

ziRast-mittendrin radi 

pojmujemo kot glasni-

ka proti monokulturi, 

kot dejavnik, ki spod-

buja različnost v mestu 

in ponuja drugačen po-

gled na družbo. 

Središčna lokacija 

zgradbe je idealna v smislu cilja združe-

nja, ki želi doseči integracijo v urbanem 

o prostoru. Študentje so jo razumeli kot kraj, na katerem bodo lahko 

nadaljevali z odnosi z brezdomci, izgrajenimi v letu 2009, ko so se 

brezdomci pridružili gibanju protestnikov. Študentje so nato pristo-

pili k industrialcu Hansu Petru Haselsteinerju po finančno pomoč 

in ta je za garanta permanentne implementacije ideje ustanovil 

Vinzenzgemeinde St. Stephan, zgradba pa je tako postala lokacija 

za skupni stanovanjski projekt. 

gaupenraub+/– je pazljivo raziskal, kako in kam se ljudje umakne-

jo pred odprtim nebom ter naredil načrte za skupna stanovanja za 

skupine treh stanovalcev. Ta obsegajo sanitarije in mini kuhinje, 

ki so jim v vsakem nadstropju dodane še velike skupne kuhinje, 

dnevne sobe in terase. Zgradba vsebuje še pisarne, sobe za delo in 

svetovanje ter knjižnico. V kletnem nivoju je bil zgrajen velik prostor 

za prireditve, v pritličju pa se nahajajo restavracija in več delavnic. 

Nove večnivojske ravni na dvorišču zagotavljajo horizontalni dostop 

do različnih enot. S tem se ohranja maksimalna količina uporabne 

površine v posamičnem nadstropju in hkrati prestavi osebna sre-

čanja iz hodnikov na zunanjost zgradbe. To je vsekakor prednost, 

saj so v gaupenraub+/- razumeli, da lahko tovrstna srečanja ... 

VinziRast-mittendrin 

“Sobivanje 
brezdomcev in 
študentov”
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o projekTu

naziv projekTa: 
VinziRast-mittendrin 

LokaCija: 
Lackierergasse 10
Dunaj, Avstrija

naročnik:
Društvo 
Vinzensgemeinschaft 
St. Stephan

arhiTekTura:
gaupenraub+/-
Alexander Hagner
Ulrike Schartner

vodja projekTa:
Michaela Ebersdorfer

STaTika: 
Werkraum Ingenieure

načrTovanje:

2010–2013

izvedeno:

2012–2013

uporabna 
površina: 

1.500 m2

površina parCeLe: 

448 m2

šTeviLo STanovanj: 

10 

šTeviLo 
STanovaLCev: 

30



3 4

5 6

gaupenraub+/- 
gaupenraub+/- sta leta 
1999 ustanovila Ulrike 
Schartner in Alexander 
Hagner. Njun cilj je 
"ustvarjanje odličnosti v 
arhitekturi". "... Namesto 
opredeljevanja prostorskih 
omejitev radi razvijajo 
metode za omejevanje, 
prekinjanje in celo 
preseganje teh meja. Tako 
vsi njihovi projekti pridobijo 
dimenzijo – včasih je ta 
celo merljiva v kvadratnih 
metrih": gaupenraub brez 
omejitev. 
alexander hagner je po 
dokončanju srednješolskih 
izpitov uspešno zaključil 
tesarsko vajeništvo in študij 
arhitekture na Univerzi za 
uporabne umetnosti na 
Dunaju. Od leta 1997 je 
samozaposlen. V letih 
2000–2009 je bil 
predavatelj na Tehnični 
univerzi Dunaj, kjer je bil 
v obdobju 2008–2009 
tudi asistent in gostujoči 
profesor v 2015–2016. 
Od leta 2016 je profesor 
socialne gradnje na Visoki 
strokovni šoli avstrijske 
Koroške v Špitalu ob Dravi.
ulrike Schartner je 
obiskovala kolidž za 
notranjo opremo in pohištvo 
ter študij arhitekture na 
Univerzi za uporabne 
umetnosti na Dunaju in na 
KTH Stockholm. Sodelovala 
je v arhitekturnih pisarnah 
na Dunaju in v Stockholmu.
Od leta 2000 je 
samozaposlena, deluje na 
Dunaju in v Stockholmu. Od 
2004 je članica švedskih 
arhitektov. 2005 je skupaj 
s Pellejem Norbergom in 
Staffanom Schartnerjem 
ustanovila OmniPlan AB. Od 
2015 je predavateljica na 
Tehnični univerzi Dunaj.

gaupenraub+/-
Hackinger Kai 2u
1130 Dunaj, Avstrija
office@gaupenraub.net
gaupenraub.net

PREDSTAVITEV

1

2
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1 > Pogled na notrajnost restavracije. Poleg nje je v pritličju tudi več 
delavnic.    2 > Lesno-cementne plošče po stenah omogočajo personalizacijo 
sobe z nameščanjem osebnih stvari. 

7 8

9

3 > Klet
4 > Pritličje 
5 > 1. nadstropje 
6 > 2. nadstropje
7 > 3. nadstropje
8 > Streha
9 > Prerez

... znotraj različne mešanice stanovalcev 

predstavljajo tudi potencialni vir konflikta. 

Razširili so ravni pred dvigali in skupne ku-

hinje ter tako ustvarili večje zunanje povr-

šine za sedenje. Izogibanje ali srečevanje, 

mimohod ali komunikacija so tako pojmo-

vani kot enako pomembni. 

Prvotna streha je bila odstranjena, mate-

riali pa uporabljeni za opremo notranjosti. 

Tretje nadstropje za bivanje in strešni stu-

dio z velikim strešnim vrtom so nadomestili 

staro podstrešje.

V svoji celoti je na novo projektirana 

zgradba strukturno in mentalno odprta. 

Skupna območja – od dvorišča do predso-

be stanovanja – so javna do različnih sto-

penj. Po številu močno presegajo število 

prostorov, ki so namenjeni posamezniko-

vemu umiku v zasebnost. (Gradnja je bila 

opravljena z darovanim materialom in do-

nacijami, prostovoljnim delom, časom in 

strokovnimi znanji.)

Zasnova definira ta skupni stanovanjski 

projekt kot skupinski napor oziroma deja-

nje, kar pomeni, da končni rezultat kljub za-

četnemu navdušenju ni znan. "Resnično ne 

vemo, kako bo to delovalo", realno pove 

Cecily Corti. Verjame pa, da bo občutek 

pripadnosti zagotovil trdno osnovo. gau-

penraub+/– je s tem prepričljivim proto-

tipom pokazal, kako pomemben prispe-

vek lahko naredi arhitektura.  ❙

Besedilo: Felix Schartner
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V težkih trenutkih in ob dnevih slovesa v ospredje stopijo bistvene stvari. 
Človek, ki se zave svoje minljivosti, išče zavetja in tolažbe. Besednjak 
vsakdanjosti je ob izražanju primarnih občutij pogosto nem in nam 
preprosto ni v pomoč. Skrbno načrtovana arhitektura pa pri tem ne molči; 
kot okamnela lirika nas spremlja na vsakem koraku. 

s tebri na plečnikovih žalah žalujočim vzpostavljajo občutek bli-

žine in povezanosti. Sporočajo, da nismo sami. Vežice v Mengšu 

arhitekta Branka Rebeka s tankočutnostjo oblikujejo prvinsko za-

vetje, pa tudi transcendenco oboka neba. Ločna streha se kot kri-

vulja življenja smelo dviga nad zemljo in se na drugi strani vanjo 

Prenova vežic 
       v Mengšu

1
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1 > Nova večerna podoba vežic    2 > Zgibni zastori
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LokaCija: 
Trdinov trg v Mengšu 

naročnik: 
Občina Mengeš

avTor: 
Branko Rebek 
(1932–1986)

avTorji prenove: 
Rok Benda 
Ana Movrin
Miha Skok

SodeLavCi: 
Nevenka Škrabe, strojne inštalacije
Jakob Lovšin, električne inštalacije
Urška Mlinšek, osvetlitev

LeTo izvedbe:

1973

LeTo prenove:

2015

spet vrača. Masivna betonska lupina de-

luje lahkotno, skoraj breztežno. Na videz 

nasprotujoče miselne povezave minljivo 

življenje povezujejo z večnostjo. Občutimo 

jih intuitivno, brez besed.

Mengeške vežice poznam še iz otroštva, ta-

krat o vsem tem še nisem razmišljal. Mimo 

vežic vodi pot v Pristavo in na hrib ter je za 

mnoge vsakodnevna pot v šolo ali službo. 

Predstavljam si, da je bil odnos do posle-

dnjega počivališča v antiki podoben, svoj-

ce so pokopavali ob cestah, ki so vodile iz 

mesta. Tudi Rebekove vežice v zavesti do-

mačinov pripadajo živim. Žalni sprevod se 

pogosto pomika mimo mladine na rolkah, 

mamic z otroki, mimo starejših, ki počiva-

jo na klopcah … Vzporedno se torej odvija 

celotna mavrica življenja z vsemi odtenki. 

Smrt tako izgublja težo tabuja, čas slovesa 

morda postaja manj boleč dogodek in lažje 

razumljiv del življenja.

Mengeške vežice niso hišica ob pokopali-

šču. Stavba deluje brezčasno in se v arhe-

tipu vrača na sam začetek civilizacije, ki ga 

vsak od nas nosi globoko v nezavednem. 

Arhitekt je poznal kulturni utrip časa. Ob 

zatonu modernizma, ko je zeitgeist nareko-

val vračanje k simbolnemu v arhitekturi, se 

naloge ni lotil v formalnem jeziku postmo-

derne. Simbolika se skriva v sami zasnovi, 

v oblikah in materialu.

Vidni beton s svojo masivnostjo in robustno-

stjo kljubuje času in sega proti večnosti. V 

njem sobivata prazgodovina in izzivi ...                        

2
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... sodobnosti hkra-

ti. Oblike so elemen-

tarne in zgovorne. 

Streha kot ena te-

meljnih tem v arhi-

tekturi predstavlja 

simbol doma in za-

vetja, lok simbolizira nebesni svod. Arhitekt 

v želji, da bi se svetloba prebila v temnino 

prostora, streho zoži in odpre. Na stropu 

oboka in vežic so bile prvotno nameščene 

svetlobne kupole, ki so žarke skozi streho 

spuščale v poslovilni prostor pokojnika. 

Idejam arhitekta je gradbena tehnologija 

sledila po najboljših močeh. Konstrukcija, 

ki jo je zasnoval statik Matjaž Karlovšek, 

še danes predstavlja inženirski dosežek. 

Žal pa je bilo v tistem času premalo pozor-

nosti posvečene detajlom; spregledan je 

bil zaščitni sloj armature, ki se je ponekod 

celo dotikala opaža. Ob kasnejših prenovah 

pretežno funkcionalne narave se je prvotna 

ideja skoraj izgubila.

Z našo prenovo smo stopali po uhojeni 

poti, ki ji z občutljivostjo do tematike ni bilo 

težko slediti. V želji po vzpostavitvi prvotne 

arhitekturne ideje smo z odstranitvijo ople-

skov ponovno pokazali vidne betone. Žal 

svetlobnikov v strehi ni bilo mogoče znova 

odpreti, saj so bili zaliti z betonom, streha 

pa prekrita z bakrom. Namesto naravne 

osvetlitve smo toplino interierja ustvari-

li s hrastovimi oblogami, ki podobno kot 

beton dajejo občutek trajnosti in zavetja. 

Intimne ambiente vežic zastirajo nova per-

forirana zgibna vrata, ki so odprta le, ko v 

vežicah leži pokojnik. Posebej premišljena 

je umetna osvetlitev; vsa svetila so skrita, 

elementarnost svetlobe poudarja simboli-

ko prostora. Nad volumni vežic ob mraku 

zažari obok, svetloba izza oblog osvetljuje 

notranjost vežice, nad pokojnikom pa žari 

le drobna lučka, ki spominja na večno luč.  ❙

Avtor: Rok Benda

Streha kot ena 
temeljnih tem v 
arhitekturi predstavlja 
simbol doma in 
zavetja, lok simbolizira 
nebesni svod. 

3
3 > Novi interier    4 > Južna fasada – obnova vidnega betona    5 > Vežice leta 1974
3

rok benda
rok benda je diplomiral 
na fakulteti za arhitekturo 
v Ljubljani pri prof. 
Milošu Bonči leta 2000. 
Strokovno pot je nadaljeval 
kot samostojni arhitekt. 
Sodeloval je z več arhitekti. 
Področje njegovega 
delovanja je predvsem 
arhitektura javnih prostorov. 
Največje odmevnosti 
v strokovni javnosti je 
bila deležna Srednja 
ekonomska šola v Murski 
Soboti, ki je bila izbrana 
na javnem arhitekturnem 
natečaju leta 2002 (avtorji: 
R. Benda, P. Hočevar, M. 
Zorc). Šola je bila deležna 
široke publicitete, zanjo 
pa so prejeli tudi najvišja 
strokovna priznanja in 
nominacije: Plečnikovo 
nagrado 2008 (RS), zlati 
svinčnik 2008 za javno 
stavbo (ZAPS), Interjer 
leta 2008 (zavod Big), 
nominacijo za Piranessi 
2008 (Obalne galerije), 
nacionalno nominacijo 
za nagrado Mies van der 
Rohe 2009 (Evropska 
komisije in fundacija Mies 
van der Rohe), nominacijo 
in uvrstitev v finalni izbor 
za Brick Award 2010 
(Wienerberger). Pozornost 
stroke je pritegnila tudi 
realizacija župnijskega 
doma (R. Benda, M. Skok) 
in prenova vežic v Mengšu 
(B. Rebek/R. Benda, A. 
Movrin, M. Skok).

rb d.o.o.
Visoče 30
4290 Tržič
info@rba.si
www.rba.si

PREDSTAVITEV
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Vse lepo v 2017

Najlepša hvala za vaše zaupanje in sodelovanje.
Želimo Vam vse lepo v 2017!


