
 

ŠPORTNI CENTER TREBELNO PREJEMNIK ZLATEGA SVINČNIKA ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2019 

 

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za 

največje dosežke svojih članov na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega 

načrtovanja (vsako drugo leto). Namen pregledne razstave članov in podelitve priznanj je 

promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti ter dvigati zavest o 

kulturni in ustvarjalni razsežnosti projektiranja in prostorskega načrtovanja. Priznanja prejmejo 

projekti, ki ustvarjajo kvalitetni prispevek h grajenju lokalnega okolja. Priznanja ZAPS podeljuje vsako 

leto nepretrgano od leta 2004. Priznanja so častna (ne finančna), zanje pa lahko kandidirajo člani 

ZAPS v posameznih kategorijah.  

Slavnostna podelitev priznanj ZAPS in otvoritev razstave Slovenska arhitektura in prostor 2019  je 

potekala v petek, 11.10.2019 v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Podeljeni so bili štirje 

zlati svinčniki za odlično realizacijo 2019 naslednjih projektov: 

ŠPORTNI CENTER TREBELNO PREJEMNIK ZLATEGA SVINČNIKA ZA ODLIČNO REALIZACIJO 2019 

(obrazložitev nagrade) 

 

odgovorni projektant: MOJCA GREGORSKI, UDIA 

projektivno podjetje: KONTRA ARHITEKTI D.O.O. 

sodelavci: MARTINA FERFILA, UDIA/ SAMO KRALJ, UDIA, ŽIGA MISJAK, UDIA 

lokacija / leto izgradnje: TREBELNO, SLOVENIJA /2018 

velikost območja / objekta: 5160M2/TELOVADNICA 980 m2 + DOZIDAVA ŠOLE 227M2 

tip objekta: JAVNA STAVBA 

 

Dozidava šole je umeščena na ozko pobočje pod idilično vaško silhueto. Nadaljuje niz šolskih učilnic 

in vrtca, delno vkopana, popolnoma lesena telovadnica pa oblikuje manjši trg in vstopno ploščad. 

Oblikovanje volumnov in streh je prilagojeno okoliškemu kontekstu, z namenom dematerializacije 

velike stavbne mase. Zasnova prostorov je racionalna in fleksibilna. Na streho obešena tribuna 

oblikuje pokriti previs za »suhi« dostop otrok v vrtec. Prostori telovadnice in knjižnice se vizualno in  

fizično povezujejo s parterjem in okoliško krajino.  

OBRAZLOŽITEV: 

»Dozidava podružnične osnovne šole Trebelno in nova telovadnica oziroma večnamenska dvorana sta 

zastavljeni kot premišljena povečava šolskega kompleksa. Njuni gabariti in umestitev v prostor 

upoštevajo in ohranjajo skladno, strnjeno strukturo naselja s cerkvijo kot najvišjo dominanto v 



prostoru. Objekti in ureditve zelo uspešno formirajo osrednji prostor šolskega območja, ki deluje kot 

trg, sicer brez zelenih prvin, in kot tak služi tako potrebam šole kot tudi za zbiranje zunanjih 

obiskovalcev dvorane. 

Nova dvorana je smiselno in logično povezana s preostalimi objekti šole in vrtca, sama pa deluje kot 

funkcionalno in dovršeno obdelana celota. Še posebno navdušuje skladna podoba interierja, ki 

zagotavlja funkcionalnost in je nadgrajena z estetskimi in domišljenimi detajli. 

Dozidava in prenova šolskih prostorov sledita kvalitetnim prvinam prvotnih objektov in omogočata 

sodobno izvajanje šolskih programov, ob tem pa dodajata osvežen in igriv oblikovalski pristop, ki 

ustvarja otrokom in zaposlenim prijazen in spodbuden ambient. 

Prostori v obeh objektih so zasnovani fleksibilno in se vizualno in fizično povezujejo z zunanjimi 

ureditvami. Dodano vrednost v kontekstu trajnostne gradnje prinašajo tudi nove lesene fasade, ki se 

elegantno, nevsiljivo vključujejo v vaško okolje.« 

Vir: Zbornik »Dan arhitektov 2019« 


