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Dan, ko se podelijo PleËnikova odliËja smo poimenovali Praznik arhitekture. Letos je ta dan 21. aprila.
PleËnikova odliËja podeljujemo æe πetintridesetiË. PrviË so bila podeljena leta 1973, na iniciativo
arhitekta Franceta Ivanπka iz projektivnega biroja Ambient, pomembnega slovenskega arhitekta,
ki ga od lani na æalost ni veË med nami.
OdliËja ponosno nosijo ime arhitekta Joæeta PleËnika, ki pred πestintridesetimi leti πe ni bil, danes pa
je sploπno priznan kot velikan slovenske in svetovne arhitekture in umetnosti. Leto, ki je za nami,
je bilo na podroËju arhitekturne kulture izjemno polno in zanimivo. Ker je od PleËnikove smrti minilo
æe petdeset let, je bilo leto 2007 PleËnikovo leto, s πtevilnimi dogodki, razstavami ter izdajami knjig.
Tudi Sklad arhitekta Joæeta PleËnika je skupaj z revijo ab, Druπtvom arhitektov Ljubljane in Mestnim
muzejem pripravil simpozij PleËnik 2007, ob Ëemer je izπla tudi posebna πtevilka revije ab.

Plečnik 2007

Ker je Sklad, ki nosi PleËnikovo ime, namenjen nagrajevanju in promociji sodobne slovenske
arhitekture, je bila tema simpozija PleËnikova aktualnost za danaπnji Ëas. Udeleæenci mednarodnega
simpozija so se PleËniku pribliæali iz pozicije danaπnjega, predvsem mladega arhitekta in
arhitekturnega kritika, ki se ukvarja s sodobno arhitekturo.Ta nova luË razumevanja osvetli njegovo
aktualnost za celotno sodobno arhitekturno kulturo, misel in prakso. Ugotovili smo, da PleËnikova
arhitektura æivo nagovarja sedanjost, treba se je le poglobiti v principe, ki stojijo za njenimi oblikami,
jih razumeti, nato pa jih lahko uporabljamo, spreminjamo in dopolnjujemo.
In prav to je sporoËilo, ki ga je do nepreseæenega mojstrstva razvil PleËnikov uËenec in dediË, arhitekt
in profesor Edvard Ravnikar, katerega 100-letnico rojstva smo prav tako praznovali lani decembra.
Tudi Ravnikarjev praznik je spremljalo nekaj prireditev in izdanih publikacij, predvsem simpozij v
Cankarjevem domu in razstava v JakopiËevi galeriji, v organizaciji Univerze v Ljubljani, Fakultete za
arhitekturo, arhitekturnega biroja Ambient in Arhitekturnega muzeja, in pa zbornik njegovih tekstov,
ki ga je uredil prof. dr. Aleπ Vodopivec, oblikoval pa prof. Peter Skalar. Zbornik je æirija letos nagradila
s PleËnikovo medaljo.

Osrednja prireditev na Praznik arhitekture je podelitev PleËnikovih odliËij. Cilj tega dogodka pa ni le
ËaπËenje arhitekture in arhitektov, ampak je tudi tudi razmiπljanje o pomenu arhitekture v druæbi.
Enotni smo si, da je slovenska arhitektura v vzponu. Æal pa moramo vedno znova ugotavljati, da
urbanizem, ki je znanost in umetnost o umeπËanju arhitekture — in organizaciji prostora nasploh —
πe ni prebolel tranzicije. Upam, da je tik pred tem, da se bo pobral iz krize in polno zaæivel. Da ga ne
bodo ovirali in omejevali interesi, ki so drugaËni od tistih, ki so zapisani v njegovi deﬁniciji — in sicer —
javni interes, lepota, ekonomiËnost, trajnostni razvoj, spoπtovanje do obstojeËega in predvsem —
odgovornost. Da bomo presegli nevarno stanje neenakopravnosti javnega v primerjavi z zasebnim.
PreseËi moramo slepo ulico, v kateri se je v veliki meri znaπla tudi danaπnja arhitektura, zlasti tista,
ki ne sledi realnim potrebam vseh, paË pa le investitorjevi æelji po dobiËku ali pa arhitektovi æelji po
uspehu. ProblematiËno je, da arhitekture pogosto ne presojamo po njeni vlogi v mestu, paË pa po
tem, koliko javne pozornosti ji uspe vzbuditi. Arhitekt na ta naËin postane individualni ”performer”,
ki oblikuje ”brand” produktu, ki ga naËrtuje, javna vloga njegovega dela pa ostaja prezrta ali
neizpolnjena. Tako nastala arhitektura je del druæbe spektakla, ni ji veË pomembna arhitekturna
zgodovina, niti prihodnost, pomemben je le πe trenutek medijske slave. V njej ni veË odgovornosti,
razen do denarja ali uspeha. Iz tega staliπËa so problematiËni projekti za novi Kolizej, Emoniko, pa tudi
mnogi drugi, ki so obeleæevali leto, ki je za nami. Ponovno pretehtajmo moænosti, da bi te projekte
ovrednotili, ne zgolj iz staliπËa investitorja, paË pa iz staliπËa strokovne in najπirπe javnosti in glede
na ugotovljeno sprejmimo ustrezne odloËitve.
Niti πpekulativna, niti πpektakularna arhitektura problemov, ki jih ima mesto, ne reπujeta, paË pa
povzroËa nove, πe veËje. Zato je potrebno opozarjati na prave probleme. Druπtvo arhitektov Ljubljane
je z razstavo in publikacijo lani sproæilo πiroko fronto za poglobitev æeleznice v Ljubljani, ki je
doæivela najπirπo pozornost in podporo. Pozivam vse odgovorne, da odgovorno sprejmejo izziv in se
tega kompleksnega projekta lotijo nemudoma in usklajeno.
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vizije
visions

V letu 2008, ko Slovenija predseduje EU, bo junija v Ljubljani forum evropskih arhitekturnih politik.
To je priloænost, ki jo moramo izkoristiti. Da bosta arhitektura in zlasti urbanizem v bistveno veËji
meri postala javno sprejeti umetniπki, socialni, znanstveni in ekonomski disciplini, za kateri bomo vsi,
tudi predstavniki oblasti in kapitala vedeli, kaj pomenita, kaj so njune realne moænosti, potenciali in
odgovornosti.
V letu, ki je za nami, so se torej odprli πtevilni izzivi in problemi, ki πe Ëakajo na razreπitev. Med njimi
je tudi in predvsem odloËitev, kako naprej. Slovenija je prelepa in premajhna, da bi smeli kjerkoli
nekontrolirano in nekvalitetno graditi. Kvaliteta æivljenja naπih otrok je odvisna od naπe zmoænosti,
da ohranimo oz. zaπËitimo svoje bivalno okolje. To je problem, pri katerem imata arhitektura in
urbanizem pomembno vlogo in odgovornost. Pri tem ne gre le za zaπËito obstojeËih virov, prostora,
kulture ipd., paË pa predvsem za kreativno oblikovanje prihodnosti. Razviti moramo oblike in moænosti
za vzdræno in trajnostno bivanje in razvoj, tako politiËni, ekonomski, socialni kot kulturni. Politiki,
celo tisti, ki trdijo, da jim je mar za prostor, vedo zelo malo o arhitekturi. To isto v πe veËji meri velja
za developerje. Naloga vseh nas, tudi PleËnikovega Sklada je, da tudi z ozaveπËanjem prevzamemo
odgovornost do generacij, ki so pred nami. Dobra in kvalitetna arhitektura je ekoloπka, ekonomska
in kulturna dobrina, do katere imamo pravico vsi!
Vsem arhitektom in podpornikom arhitekture iskrene Ëestitke za praznik!
Miha Deπman, predsednik upravnega odbora Sklada arhitekta Joæeta PleËnika

KON» NO PORO»ILO ÆIRIJE- ZA PODELITEV PLE»NIKOVIH ODLI»IJ 2008
Obrazloæitve odloËitev æirije

Na letoπnji razpis za podelitev PleËnikovih odliËij
je prispelo 28 del.
Æirija v sestavi:
Predsednica Majda Kregar
Ëlani: dr. Matej Blenkuπ, pred. Uroπ Lobnik,
Vasa J. PeroviÊ, Marjan Zupanc je dodala πe
12 svojih predlogov.
Od skupno 40 del, je bilo 23 predlogov za
arhitekturna ter interijerna izvedena dela,
5 za mostove in ureditev nabreæij,
6 za doprinos k πirπi nacionalni arhitekturni
kulturi in 6 predlogov za πtudentska in
podiplomska priznanja.
Æirija je z zadovoljstvom ugotovila, da se
zvrsti arhitekturnih del πirijo, saj je letos prviË
obravnavala dela z doslej neprisotnih podroËij,
kot je arhitektura mostov in brvi ter urejanje
nabreæij. Tudi s strani realizacij interijera se
prej niso pojavljali predlogi za PleËnikova
odliËja. ©iroko je bilo letos podroËje prispevkov
k nacionalni arhitekturni kulturi, posebej
publicistika in razstave.

Vtis je, da se arhitekti intenzivneje vkljuËujejo v
druæbeno dogajanje in hoËejo prispevati k dvigu
kulturnega merila prostora.
Æirija je v poteku letos obπirne naloge izbrala
dela, ki so izstopala v kvaliteti svoje zvrsti. V
arhitekturi objekta je ocenjevala ustreznost
zasnove, socioloπki in estetski pomen ter vpliv
na prostor, v katerega je umeπËena.Izbrala je
teoretiËna dela, ki pokaæejo kvaliteto nacionalne
arhitekturne tradicije ali, ki teoretiËno
vzpodbujajo arhitektovo zavest in znanje
potrebno za razvoj stroke.
Med ocenjevanjem πtevilnih del pa je vendarle
ugotovila, da objektov, ki bi vidno odstopali
od povpreËja, ni veliko. Arhitektura skuπa biti
Ëim bolj atraktivna, opazna je nedodelanost
konceptov, pomanjkanje bivanjske oziroma
uporabniπke kvalitete, nizka je kvaliteta
tehniËnega detajla, prevladuje graﬁËna
samozadostnost arhitektur. Prav med
stanovanjskimi objekti je bilo, æal, teæko
najti visoko kvaliteto sodobnega naËrtovanja
bivalnega prostora.

Ob ogledu na licu mesta sta veËkrat oËitni
slaba izvedba in odsotnost posveËanja detajlu.
Posebno pri mostovih in brveh, ki so prav zdaj
πele vstopili v domeno tudi oblikovalca arhitekta,
je vidna boleËa groba cestogradna izvedba, ki
odriva subtilnejπe arhitektovo prizadevanje. Tu
nas Ëaka πe veliko dela.
Po petih sejah je uvrstila med nominirane sedem
del iz razliËnih podroËij:
1 - Srednja ekonomska πola v Murski Soboti
2 - Urbane vile, SerËeva ul. v Mariboru
3 - Objekt Odpad - recikliranje kovin v Pivki
4 - Restavracija Roæmarin v Mariboru
5 - Zbornik Umetnost in arhitektura
Dve diplomski deli:
6 - Esej: Pomen v sodobni arhitekturi
7 - Diplomsko delo: Gorizia/Nova Gorica nov intermodalni center
Izmed nominiranih del letos æirija podeljuje:
eno glavno PleËnikovo nagrado, eno PleËnikovo
medaljo za arhitekturni opus, eno medaljo za
uspeπno arhitekturno realizacijo, eno medaljo za
doprinos k πirπi nacionalni arhitekturni kulturi,
ter dve πtudentski PleËnikovi priznanji.

Æirija je po ogledu objektov razpravljala o
razvrstitvi le-teh in o teoretiËnih ter diplomskih
prispevkih, ki so jih Ëlani individualno analizirali.
Sklenila je, da podeli sledeËa odliËja:
PleËnikova nagrada
se podeli za Srednjo ekonomsko πolo v Murski
Soboti, avtorjev Roka Bende, Primoæa HoËevarja,
Mitje Zorca.
PleËnikovo medaljo
za uspeπno realizacijo prejme Objekt Odpad recikliranje kovin v Pivki, avtorjev
Aljoπe Dekleva, Tine GregoriË, Lee KoviË.,
Dekleva GregoriË arhitekti
PleËnikovo medaljo
za doprinos k sploπni arhitekturni kulturi v
javnosti prejme zbornik Umetnost in arhitektura,
avtorja prof. dr. Aleπa Vodopivca in oblikovalca
prof. Petra Skalarja.
PleËnikovo medaljo
za arhitekturni opus prejme akademik arhitekt
Milan MiheliË.

Podelita se dve π t u d e n t s k i
PleËnikovi priznanji:
- ena s podroËja arhitekturne teorije:
za diplomsko delo — esej “Pomen v sodobni
arhitekturi”, avtorja Petra Raucha, mentorja
prof.Janeza Koæelja.
- druga za diplomsko delo:
Interdisciplinarno analizo skupnega prostora
dveh mest z naslovom: “Gorizia / Nova Gorica
nov intermodalni center”, avtorjev:
Anne Pellegrini in Florijana Petelina, mentorjev
prof. Serrene Mafﬁoletti in prof. Roberta Sordina
z Universita IUAV di Venezia.
V najoæji izbor je æirija nominirala tudi sledeËa
dela:
Za PleËnikovo nagrado:
Urbane vile, SernËeva ul. v Mariboru, avtorjev:
prof. Aleπa Vodopivca, Gaπperja Medveπka,
Nene Gabrovec
Za PleËnikovo medaljo:
Interjer restavracije Roæmarin v Mariboru,
avtorjev: ©pele Leskovic in Aleπa Koπaka.

PleËnikovo nagrado 2008
za uspeπno zasnovo in realizacijo za Srednjo ekonomsko πolo v Murski Soboti prejmejo arhitekti

ROK BENDA, PRIMOÆ HO»EVAR in MITJA ZORC
Gradnja stavb namenjenih vzgoji in izobraæevanju je
v Sloveniji od leta 1991 dalje vnoviË doæivela kvantitativni razcvet, o Ëimer priËa tudi nedavni izdana
publikacija pri eminentni zaloæbi Springer. A vsled
vsej doseæeni πirini gradbene produkcije, so arhitekturni preseæki v πologradnji redki. Ministrstvo za
πolstvo razpolaga s smernicami, ki skupnim prostorom druæenja, socialne interakcije uËencev, dijakov in
uËiteljev, odmerja izjemno skromne povrπine. A πole
niso le niz uËilnic v vrsti, πole so v prvi vrsti prostor,
kjer se uËenci lahko prviË sreËajo z doæivetji kvalitetne arhitekture.
Prav zato je primer Srednje ekonomske πole v Murski
Soboti tako navduπujoË. Ne glede na teæka izhodiπËa
in strogo odmerjen proraËun je πola odliËen primer
samozavestne prostorske zasnove, ki πtevilËnost
uËilnic in kabinetov spretno prepleta z vozliπËi vertikalno in horizontalno orientiranih skupnih javnih
prostorov.
Izraziti horizontali prekmurske krajine se πola Ëvrsto
in odloËno prilagaja z monumentalno razpotegnjeno
zasnovo, ki jo mestoma lahkotno predira kontura
vertikalnih streπnih poudarkov - svetlobnikov. Elegantna Ërna silhueta pa se v prvem planu prostorsko
artikulira s serijo dvoriπË, stavbni plaπË pa v raﬁnirani
drobni teksturi keramike prevzema subtilno merilo
Ëloveka.
V nasprotju z eleganco Ërnine eksterjera je interjer
izrazito svetel, optimistiËen, mestoma æivobarven,
vsekakor pa povsod navezan na raznoliko naravno
osvetlitev, vegetacijo in krajinsko sliko okolice.
V prostoru mursko soboπkega trgovsko komercialnega predmestja, brez izrazitega stavbnega in topografskega konteksta, nas omenjena πola povsem
prepriËa. Z eleganco in prostorsko πirino brezkompromisno obvladuje prostor okoli sebe, dijakom v tej pogosto na rob odrinjeni regiji pa izpriËuje enkratnost
mojstrsko oblikovanega prostora.

PleËnikovo medaljo 2008
za uspeπno zasnovo in realizacijo Odpada Pivka prejmejo

ALJO©A DEKLEVA, TINA GREGORI» in LEA KOVI», Dekleva GregoriË arhitekti
Reprodukcijski plato za reciklaæo kovin novega odpada v Pivki se nahaja na mestnem obrobju, v skriti coni
‘nevidnega’, a vitalnega tkiva.
Obrobnost razmer in v enaki meri tudi obrobnost
vsebine, s Ëimer se v naËrtovalski praksi sreËamo le
ob redkih priloænostih, sta umeπËeni v tipiËno proizvodno-obrtno cono lokalnega pomena, ki so v zadnjih desetletjih preplavile Slovenijo. Kompleks je
sestavljen iz velike manipulacijske ploπËadi, upravne
stavbe in servisnega objekta. Gore odpadnih kovin
prekrivajo celoten prostor ploπËadi, kot nekoliko nenavaden ‘spomenik’ naπi pogosto nekritiËni porabniπki
druæbi. Oba objekta sta umeπËena na rob ploπËadi, na
Ërti subtilnega prevoja terena, na meji reciklaænega
kompleksa z javno cesto.
Dvojnost programov - pisarne in uprava v enem, delavnice v drugem objektu - je jasno artikulirana v
dvojnosti materialne podobe. Obe stavbi sta enakih
volumnov, vendar v materialu razliËni: ena je v celoti
betonska, namenjena skladiπËu in delavnici, druga v
celoti jeklena — od konstrukcije do fasade. Slednja
vsebuje pisarne, ki nadzirajo dogajanje na platoju,
obenem pa vzpostavlja neposreden materialni dialog
z osnovnim materialom predelave. Objekt, artikuliran
kot polprosojna koπara iz ekspadirane ploËevine, objema vse prostore, prekriva vsa okna in kot robustna
‘tanËica’ zastira srce celotnega kompleksa.
Zdi se, da so veË kot tri tisoË kvadratnih metrov jeklenih odpadkov in dve materialno diferencirani prizmi
nekoliko nenavaden kraj poetiËnega izraza arhitekture, a odpad Pivka v resnici ponuja prav to — poetiko
arhitekturne artikulacije, ki s svojim brezkompromisnim obstojem in izrazom preglasi sicerπnjo izrazito
neuglednost programa kakor tudi lokacije. Ta projekt
dokazuje, da se arhitektura lahko ‘zgodi’ povsod —
tudi na najbolj zapostavljenih delih naπega okolja, ter
da vsak program v resnici ‘zasluæi’ arhitekturo.

PleËnikovo medaljo 2008
za doprinos k sploπni arhitekturni kulturi v javnosti prejme zbornik Umetnost in arhitektura

avtorja prof. dr. ALE©A VODOPIVCA, in oblikovalca prof. PETRA SKALARJA
Zbornik Ravnikarjevih zapisov o umetnosti in arhitekturi, ki ga je zbral in uredil prof. Aleπ Vodopivec,
graﬁËno pa oblikoval prof. Peter Skalar, je pomemben prispevek k razumevanju pomena dela pokojnega prof. Edvarda Ravnikarja oziroma njegovega
prispevka k oblikovanju naπega prostora in kulturne
identitete.
Prof. Vodopivec je pripravil iz prek 200 naslovov
Ravnikarjeve bibliograﬁje izbor najbolj reprezentativnih tekstov, ki kaæejo na za danaπnji Ëas nedojemljivo πirino Ravnikarjevega strokovnega zanimanja
in obsegajo arhitekturo, urbanizem in oblikovanje od
prakse do publicistiËnega in pedagoπkega dela.
Tekste je izbral, oblikoval v smiselna poglavja in jih
podprl s slikovnim gradivom.
V svojem uvodnem tekstu avtor z razumevanjem in
subtilnostjo odkriva razseænosti, pomen in ﬁlozoﬁjo
Ravnikarjevega opusa in πirino njegovega vpliva na
temelje arhitekture, kot sinteze modernistiËnih naËel
in regionalnih stavbnih posebnosti. Ravnikarjevo delo
utemeljuje kot povsem naπ razpoznaven prispevek k svetovni arhitekturi 20.stoletja, saj miselno
izvirnejπega prispevka v slovenski arhitekturi ni.
Z ureditvijo in izdajo zbornika, s poglobljenim uvodom nas avtor drami k razmisleku o usodnem pomenu
domaËega prostora za ohranitev kulturne identitete.
Zbornik je izvrstno obogaten v oblikovalskem delu,
ki ga je neprekosljivo opravil eden izstopajoËih Ravnikarjevih uËencev reformnega πtudija smeri B, prof.
Peter Skalar.
Ravnikarjevo delo je v tem kultiviranem, nagrajenem
publicistiËnem delu uspeπno aﬁrmirano.

arhitekt MILAN MIHELI»

PleËnikova medalja za arhitekturni opus-2008

Ustvarjalna pot arhitekta Milana MiheliËa so avtorsko prepriËljivo zgovorna in æivo zaznamovana najvidnejπa kakovostna poglavja slovenske moderne
arhitekture in njenih mest. Njegove visoko ovrednotene uresniËene stavbe in naËrti, najveËkrat so jih
spodbujali πtevilni zmagovalni urbanistiËno-arhitekturni nateËaji, so bili izpovedno poglobljeni doseæki,
avtentiËno udejanjeni iz osebno navdihnjene poetike, obseænega znanja in bogatih oblikovnih izkuπenj.
Izrasli so tudi iz globokih korenin Fabianove, PleËnikove in Ravnikarjeve dediπËine ter najvidnejπih
sodobnikov, oplemeniteni v ustvarjalnem prepletu
zdruæenih evropskih arhitekturnih dejavnikov. Arhitekt MiheliË se je v najdejavnejπih πestdesetih,
sedemdesetih in osemdesetih letih povzdignil v eno
osrednjih in najvplivnejπih ustvarjalnih arhitekturnih
osebnosti slovenske in jugoslovanske arhitekture,
kar so mu s pomembno odmevnostjo priznali sodobniki. O vrednotenju in priznanjih MiheliËevega zajetnega opusa so priËale πtevilne najvidnejπe nagrade,

strokovna publicistika in kritika, selektivne domaËe
in tuje razstave, posebej pomembno relevantna jugoslovanska in posebej evropska strokovna publicistika,
ki je MiheliËu naklonila poudarjeno vidno pozornost.
Arhitekturno jasno utemeljena in osamosvojena zasnovanost izvira pri MiheliËu iz internacionalistiËnih
modernistiËnih graditeljskih naËel, a se prek sintezne govorice brutalizma in posebej strukturalizma
ustvarjalno stika in organsko preæema v prepoznavno
znakovnost, pomensko trdne izrazne arhitektonike
in prostorske telesnosti. Tke jo v racionalnem jedru
sintaktiËno opredeljena sooblikovalno skladna govorica arhitekturnih Ëlenov in nadrobnosti, kot se jo je
strukturno prizmatiËno ali za tem s transparentno
napetimi opnami stvariteljsko in z duhovitim navdihom
oblikovno dotaknil ﬂuidni postmodernizem. MiheliË je
domiπljeno snoval iz programsko smotrno zaznamovanih stavb, z narativnim ustrojem Ëistih oblik in jasnimi
predstavami prostora. Zato je arhitekturo zamiπljal
kot izrazno celostni organizem in jo pomensko
zgoπËal kot vzorËen habitat. Bil je v danih moænostih
med slovenskimi arhitekti najdoslednejπi zagovornik
iznajditeljsko najnaprednejπe gradbeniπke tehnologije in rabe razvitih sodobnih gradiv ter mojster
high-techovske konstrukcijske izbruπenosti, v kateri
se je kalil kot borec za dosledno in brezkompromisno
uresniËitev arhitekturnih zamisli. V monograﬁji Arhitekt Milan MiheliË (1980) je bil njegov opus prepriËljivo in odmevno ovrednoten, predstavljen z razvojno
najpomembnejπimi in najzgovornejπimi doseæki. Æe
na zaËetku se je uveljavil kot vodilni naËrtovalec v
avtorski skupini pri Gospodarskem razstaviπËu, nato
v Zavodu za stanovanjsko izgradnjo OLO, glavnino
dela je plodno uresniËil v projektantskem biroju Konstrukta in nazadnje pridruæenem biroju AB. Takrat je

bil MiheliË izvoljen za akademika SAZU (izredni Ëlan
postane 1981, redni Ëlan 1987), s katero mu je bila
podeljena arhitekturna odliËnost! Njegova novejπa
arhitekturna dela so izpriËevala visoko kakovostno
ustvarjalno vztrajnost, a usoda je za tem marsikaj
zasukala po svoje. Vsaj za MiheliËa so se dogajale
nesreËe in vrstile nevπeËnosti, najprej ko so po balkanskem zahodu poæari in vojne uniËevale izbrane
arhitekture, πe hujπe je bilo, ko so se nad njo zgrinjale domaËe slutnje desetletnih praznih obetov in
uniËenj. Tako se je zgodilo z nekaterimi njegovimi
ljubljanskimi vrhunskimi arhitekturami in nikoli dokonËanimi zamislimi, veËkrat zmagovalno izborjenimi
na ponovno razpisovanih nateËajih, kot demonstrativno kaæe ljubljanski mestni predel Bavarski dvor,
pomensko in oblikoslovno idejno izpriËana “severna
mestna vrata”, ki so ga druæno izniËevali vsakokratni oblastniki in naroËniki in z njimi arhitekturni in
urbanistiËni dirigenti, a ne le t.i. zdajπnja kapitalska
brezbriæna poæreπnost. Arhitekt Milan MiheliË je zavzeto moralno obranil Arhitekturo in Urbanizem, zato
je njegovo visoko ovrednoteno æivljenjsko ustvarjalno delo trdna postavka slovenskega novodobnega
arhitekturnega izroËila.

©tudentsko PleËnikovo priznanje 2008
za diplomsko delo Esej “Pomen v sodobni arhitekturi”

avtorja PETRA RAUCHA pod mentorskim vodstvom prof. JANEZA KOÆELJA
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Avtorja pomen v sodobni arhitekturi zanima s pravega aspekta. Ima ga za kljuËno vpraπanje sodobne
arhitekture in urbanizma, ko trdi, da rast pomensko
nevtralne gradbene mase ogroæa pomensko urejenost prostora, ki je temelj urbane civilizacije.
To je pomembno posebno v Ëasu, ko servilnost do
proﬁtne izrabe arhitekture in urbanizma—ki vse bolj
spominja na svet v eseju citiranega Williama Gibsona
— posega celo na podroËje arhitekturne teorije in jo
deformira v svoje orodje.
Povzetke pozicij glavnih gurujev strukturalizma,
postmodernizma in poznejπih ﬁlozofskih izvedenk
iz poznih desetletij dvajsetega stoletja, ki so danes
skoraj vsi diskreditirani v vlogi spraπevalcev vpraπanj
na katera so sami odgovarjali v prazno, gre vzeti z
razumevanjem za akademsko erudicijo in teænjo po
kontinuiteti diskurza.
V svojih izvirnih segmentih esej presega to ritualno zaklinjanje in je v njem zadosti izvirnega premisleka, ki
obeta izostritev nakazanih tez, da zasluæi priznanje.

©tudentsko PleËnikovo priznanje 2008
za diplomsko delo Interdisciplinarna analiza skupnega prostora dveh mest z naslovom: Gorizia / Nova Gorica - nov intermodalni center

avtorjev ANNE PELLEGRINI in FLORIJANA PETELINA, mentorjev prof. SERRENE MAFFIOLETTI in prof. ROBERTA SORDINA
z Universita IUAV di Venezia.

Dipomska naloga predstavlja zasnovo Intermodalnega centra, ki ga avtorja vzpostavljata kot povezovalno jedro na degradirani povrπini na stiËiπËu dveh
mest: Gorice in Nove Gorice.
Celostno reπevana naloga poglobljeno analizira
znaËilnosti urbanega razvoja obeh mest, πe posebej
Nove Gorice in v stiËiπËe obeh mest prinaπa zasnovo
grajene strukture, ki vzpostavlja svojevrstno podvojitev mestnega srediπËa Nove Gorice, kot ga je
zasnoval prof. E. Ravnikar. Nova stavbna struktura
s funkcijo urbanega regeneratorja domiselno povezuje stihijsko gradnjo na obeh straneh meje in ponuja moænosti za razvoj policentiËnega mesta obeh
Goric.
Diplomska naloga je izdelana analitiËno; povezuje
urbanisitËno in arhitekturno prakso, kar dokazuje
dobro poznavanje prostora. To je zanimiv interdisciplinarni projekt, ki ponuja reπitev za kvalitetnejπo
povezavo dveh mest in dveh kultur v srednjeevropskem prostoru.

Nominacija za PleËnikovo nagrado 2008
Urbane vile, SernËeva ulica, Maribor

avtorji ALE© VODOPIVEC, GA©PER MEDVE©EK, NENA GABROVEC
Projekt stanovanskega kompleksa Urbane vile v Mariboru je skrbno odbdelan v vseh merilih - od urbanizma, prek arhitekturne zasnove do detajla.
Avtorji so dobro prebrali merilo okolja. S postavitvijo
dveh vzporednih stavbnih nizov so ustvarili lep poljavni zelen prostor - notranje dvoriπËe kamor gledajo atriji pritliËnih stanovanj.
Vzdolæna postavitev niza objektov je struktura
manjπih enot, v katerih cezure so postavljene vertikalne komunikacije. S tem je ustvarjena vrsta zanimivih ambientov. Transparentna stopniπËa s steklenimi
dvigalnimi jaπki ustvarjajo primerno delitev, pravo
merilo objektov ter prijeten dvoriπËni prostor med
nizoma.
Sodobno arhitekturno podobo opredeljuje izbor
materialov na fasadah in v komunikacijskih cezurah.
Zanimiv je motiv podaljπanih okenskih polic, ki bolj
kot senËilo delujejo kot zaπËita atrijev od gornjih
stanovanj.
Na podroËju stanovanjske gradnje ta projekt odstopa v kvaliteti kot urbanistiËna in kot arhitekturna
reπitev.

Nominacija za PleËnikovo medaljo 2008
Interier restavracije Roæmarin v Mariboru

avtorja ©PELA LESKOVIC in ALE© KO©AK
Glavno kvaliteto zasnove interierja Restavracje
Roæmarin predstavlja funkcijska diferenciacja prostorov, ustvarjena s premiπljenim nivojskim razmeπËanjem
posamiËnih sklopov gostinske ponudbe, ne da bi to
povzroËilo veËje predelave obstojeËe grajene strukture.
Restavracijo sestavlja pet nivojev, v katere so umeπËeni sklopi lokala: kavarna je dostopna iz mestnega
parterja; galerija nad kavarno, restavracija v prvi kleti, vinska klet in Vip prostor so v drugi kleti.
Usklajeno, a glede na razliËne funkcije lokala raznoliko, kvalitetno oblikovanje opreme ter osvetlitve prostorov presega obiËajno raven arhitekturne
obravnave programsko sorodnih prostorov.
Restavracija Roæmarin je multifunkcionalni gostinski
hibrid, s ﬂeksibilno prostorsko zasnovo, kar omogoËa
diferenciacijo ambientov lokala glede na potrebe gostov oziroma organiziranih dogodkov. To nedvomno
predstavlja sveæ tipoloπki in oblikovni doseæek in
presega konvencionalno oblikovanje tovrstnih interierov v Sloveniji.
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