
Leta 1964 se je v Muzeju 
moderne umetnosti v New Yorku 
odprla razstava imenovana 
Architecture without architects 
(prevod: Arhitektura brez 
arhitektov) arhitekta, inženirja 
in kritika Bernarda Rudofskyja. 
Razstava je izzvala nov način 
razmišljanja, ki se je odmaknil 
od ozkoglednega pogleda na 
specifična znamenita dela 
ustvarjena od in za priviligirane 
posameznike, temveč je 
obravnaval arhitekturo kot 
univerzalen svetovni fenomen. 
Brez geografskih in socialnih 
predsodkov je ustvaril razmislek, 
ki ne opazuje le posameznih 
stavbnih gabaritov, ampak jih 
obravnava kot celoto. V stavbnih 
fondih vasi in mest je opazil 
estetiko, ki izhaja povsem iz 
funkcionalnega in na videz 
spontanega oblikovanja, ki so 
ga pretekle kulture oblikovale 
brez prisotnosti specialistov, 
arhitektov ali gradbenikov. 
Tako imenovana vernakularna 
ali anonimna arhitektura 
(poimenovana tudi kot ljudsko 
graditeljstvo) prikazuje popolno 
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IDEJNA PRENOVA ANONIMNE ARHITEKTURE KOT NOVE PRILOŽNOSTI ZA REVITALIZACIJO KULTURNEGA PROSTORA V CERKNEM

prilagoditev prebivalstva na 
neposredno naravo in njene 
omejitve ter na kulturo, družbo in 
dediščino prebivalstva.  Lepota 
»primitivne arhitekture« je bila 
pogosto v stroki zavračana 
kot le nenameren, naključen 
slučaj, vendar je skozi opažanja 
Bernarda Rudofskyja jasno, ka 
je pravzaprav rezultat človeške 
inteligence in občutljivosti do 
okolja.

Magistrska naloga se ukvarja 
s problematiko anonimne 
arhitekture v slovenskem 
prostoru, na primeru prenove 
anonimnega tkiva starega 
središča v Cerknem. Skozi 
raziskavo svetovne in slovenske 
arhitekturne dediščine se 
sprašuje o njeni vrednosti ter 
mestu znotraj sodobnega sveta. 
Glede na hitre spremembe, 
dinamičen način življenja 
in visoke standarde udobja, 
se ekonomičnega smisla v 
ohranjanju s strani ZVKDS 
nezaščitenega, starega 
stavbnega tkiva pogosto ne 
vidi. Predvsem, kadar se stara 

gradnja nahaja v ruralnih 
predelih majhnih, slabo 
financiranih občin. Primeri, 
ki so zaščiteni in vzdrževani, 
so ponavadi izredni primerki 
stavbnega graditeljstva in 
označeni za spomenik, ali pa so 
prenovljeni zaradi nostalgične 
čustvene navezanosti 
posameznih družin. Vendar 
so ti primeri redki in pogosto 
je njihova kvaliteta ogrožena 
zaradi okoliškega manj vrednega 
tkiva, ki ne more več kljubovati 
času. Središča starih vaških 
jeder pogosto počasi propadajo, 
posledično se življenje umika na 
obrobja naselij.

LOGIKA GRADNJE

01 JEKLENA KONSTRUKCIJA
Nove etaže se v praznem prostoru med fasadami 
vzpostavijo v obliki volumnov iz jeklene skeletne 
konstrukcije. Profil stebra je oblike HEA 180, 
nosilca pa IPE300. Med specifičnimi odprtinami 
se pojavijo še diagonalne zatege premera 
25mm za zavetrovanje. V pritlični etaži so 
volumni podprti s serijo stebrov profila HEB200, 
povezanih preko nosilcev profila IPE300. 

02 BETONSKA JEDRA
V notranji prostor se vstavi več betonskih jeder, 
ki skrbijo za togost stavbe v vzdolžni in prečni 
smeri. Povezane s horizontalnimi in vertikalnimi 
protipotresnimi vezmi, pomagajo pri stabilnosti 
obstoječe fasade.

03 OBSTOJEČI ZID
Zaradi želje po čimvečji ohranitvi prvotnega 
zunanjega stanja se ohrani glavne fasade obeh 
obstoječih stavb. Fasade se v večji meri ohrani in 
prenovi z izjemo zamenjave stavbnega pohištva.

TEMELJENJE
Dimenzije in material temeljev obstoječih zidov 
sicer ni znan, vendar v tej nalogi predvidevam, da 
so grajeni iz kamna in dimenzije cca. 60x80cm. 
Za novo konstrukcijo AB sten in jeklenih stebrov 
se zgradijo novi armiranobetonski pasovni temelji 
v notranjosti stavbe. Dodanima prizidkoma pa 
imata temeljno ploščo. 

04 KONSTRUKCIJSKI SISTEM NOVIH VOLUMNOV
Nove etaže se v praznem prostoru med fasadami 
vzpostavijo v obliki volumnov iz jeklene skeletne 
konstrukcije. Profil stebra je oblike HEA 180. 
Primarni nosilci so oblikovani iz dveh združenih 
C profilov dimenzij 10/30cm, Nanje se postavijo 
sekundarni nosilci profila IPE300, ki bodo skriti 
znotraj v medetažni plošči. Med njih se vstavijo 
prečni L nosilci dimenzij 7/10cm, ki bodo držali 
pohodne osb plošče. Med določenimi odprtinami 
se pojavijo diagonalne zatege premera 25mm za 
zavetrovanje, ki se skrijejo v izolacijski sloj. Med 
konstrukcijo je vstavljena toplotna izolacija, ki je 
skrita pod kovinskimi ploščami.

KONCEPT
Obstoječi stavbi svojemu okolju doprinašata le še 
z svojo zunanjostjo. Njuni temni in majhni notranji 
prostori težko kljubujejo udobju novogradnjam. 
Prav tako problematični so zunanji neizolirani 
zidovi, pri prenovi katerih hitro pridemo do 
vprašanja iskrenosti. Za doseg sodobnega 
bivalnega udobja bi pomenilo obleči celotni 
obstoječi stavbi v izolacijski sloj, onemogočiti 
vdor mraza in vlage v notranje prostore, ter 
preprečiti toplotne mostove. Zunanja podoba 
stavb Močnikove 4 in 3, ki trenutno oblikujeta del 
obstoječega stavbnega tkiva bi postala drugačna. 
Stavbi ne bi več nosili enake kontekstualne 
vrednosti, kot sta jo do sedaj. Posledično sem 
prišla do odgovora oblikovanja dveh ločenih 
entitet, pri čemer vsaka doprinaša specifične 
kvalitete: 

 ohranja kontekst 
okolja vaškega jedra z izrazom, obliko, višino in 
materiali. Zlije se v celoto anonimnega stavbnega 
tkiva in posledično ostane nosilec ambienta 
prostora in spomina iz preteklosti. V prostoru 
vaškega jedra vzpostavi povezavo z obstoječim, 
stavbnim tkivom in z novo, dograjeno strukturo. 
Prevzame vlogo prvega sloja, ki je glavna 
komunikacija med zunaj in notri. Znotraj nje se 

URBANIZEM
Dosedanji sistem pozidave v naselju ima 
rigidno zastavljene meje grajenega, notranjega 
in zunanjega, urbanega prostora. Koncept 
novogradnje pa obrne sistem na glavo.

Pritličje stavbe Močnikova 4 postane podaljšek 
ulice. Preko arkad oblikovanih iz bivših vratnih in 
okenskih odprtin se poveže z ulico in zabriše meje 
med notri in zunaj ter javnim in privatnim. Odpre 
se možnost, da stavba doseže širšo publiko in 
aktivno vključuje nove obiskovalce in mimoidoče.

NADKRIT PRIREDITVENI PROSTOR
V namen organizacije dogodkov in prireditev 
sem oblikovala stalen nadstrešen prostor, ki 
nudi kvaliteten prostor za organiziranje poletnih 
dogodkov. V vmesnem času, ko se prireditve 
ne dogajajo, pa nudi zavetje tržnici. Ker se v 
pritličju Močnikove 5 nahaja bar, lahko nadkritje 
uporablja za zunanjo teraso.

ustvari javni prostor in vstopna točka novega 
programa. Postane nosilec dialoga tako med 
staro in novo strukturo, kot tudi med staro in novo 
vsebino. 

 pa odgovarja na sodobne 
lokalne potrebe, ekonomske omejitve in 
tehnološko tehnološki razvoj. Uporablja sodobne 
materiale, tehnološki sistem gradnje in zagotavlja 
zahteve po višjem standardu bivalnega udobja. 
Vsebuje nov program, ki ima možnost na novo 
definirati vlogo starega vaškega središča.

Miselni vzorec konceptualnega premisleka

Peš cona Močnikove ulice s stavbama Močnikova 3 in 4

Pogled Moćnikove ulice s stavbama Močnikova 3 in 4

Pogled na Stari trg in nov prizidek

Prikaz logike gradnjeDetail konstrukcije novih volumnov

Konceptualna vizualizacija dveh slojev - zunanji obstoječi 
zidovi in notranja nova struktura

Rudofsky, B. (1987). Architecture without architects: a short introduction to non-pedigreed architecture. 
Albuquerque, NM: University of New Mexico Press.
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Umik dogajanja iz središča kraja na obrobje, vaško jedro izgubi svojo dosedanjo vlogo     M:5000

Aksonometrični prikaz zasnove



PRITLIČJE     M 1:200
1.0 komunikacije
1.1 urbani večnamenski prostor
1.2 skupna kuhinja 
1.3 skladišče tržnice
1.4 shramba kuhinje
1.5 sanitarije
1.6.1 trgovina z lokalnimi izdelki
1.6.2 prostor za zaposlene v trgovini
1.7 prodaja vstopnic
1.8 prostor za čistila
1.9 nadkrit večnamenski prostor
1.10 tlakovan trg pred cerkvijo
1.11 skladišče kavarne
1.12 kavarna
1.13 točilni pult
1.14 prostor za zaposlene v kavarni
1.15 zunanja terasa kavarne
1.16 tehnični prostor
1.17 rastlinjak

NADSTROPJE     M 1:250
2.0 komunikacije
2.1 delavnica za večja opravila
2.2 sejna soba
2.3 čajna kuhinja
2.4 skupni družabni prostor
2.5 sanitarije
2.6 atelje
2.7 družabni prostor
2.8 pomožni prostor
2.9 zunanji dostop in terasa

MANSARDA     M 1:250
3.0 komunikacije
3.1 društveni prostori
3.2 mala predavalnica
3.3 temnica
3.4 pomožni prostor
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PROOGRAMSKA ZASNOVA
Nov kompleks Močnikove 3 in 4 bo deloval 
kot vzpodbujevalnik obstoječega in novega 
kulturnega dogajanja. Pripomogel bo k ohranjanju 
in predstavljanju obstoječe kulturne dediščine 
ter hkrati omogočil sodelovanje tradicionalno 
usmerjenih društev z drugimi alternativnimi 
oblikami ustvarjanja. Nudil bo nove kapacitete za 
društva in javne prostore za gostitev obstoječih in 
novih prireditev. Postavitev sedežev več različnih 
društev na isto mesto, bi podprlo možnoti za 
medsebojno pomoč in sodelovanje. Pozicija 
ob cerkvi in domu upokojencev bi omogočilo 
medgeneracijsko sodelovanje.

V zgornjih etažah v na novo vzpostavljenih 
volumnih se pojavijo podporni programi za 
delovanje društev Zasnovani so tako, da se 
njihova velikost prilagaja glede na letni čas - v 
zimskem času se uporablja prostor znotraj 
volumna. V poletnem času se le-ta raztegne v 
sosednji prostor oblikovanem med obstoječimi 
zidovi in novim volumnom.

Prerez CC M:150

Odprti javni prostor v pritličju stavbe Močnikova 4

Shema zasnove slojev

Shema fleksibilnosti notranjih prostorov

Shema hierarhije prostorov

Notranja organizacija prostorov

Delovni prostor v stavbi Močnikova 4


