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Osnovna šola Litija, Litija
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Strojne instalacije 
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Ludvik Fain, in-tact d. o. o.
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Trgograd d. o. o., Litija

Razstavo sofinancirajo:

 Osnovna šola Litija
Dvovišinski večnamenski prostor

foto: Miran Kambič

 Osnovna šola Litija
Vhodna ploščad pred novo šolo

foto: Miklavž Šef

oblikovanje zloženke Domen Fras,  
Malvina Aurelia Lubec (aparat.org) 
koordinacija Robert Potokar, Zala Likavec

DVE ŠOLI



Nedvomno so šolske stavbe tisti javni objekti naselij ter 
mest, ki pravzaprav najbolj neposredno povezujejo pre-
teklost s sedanjostjo in prihodnostjo. V arhitekturno vse-
-časnem odnosu do prostora pa tiči paradoks, ki od arhi-
tekta zahteva, da pozorno razišče odgovore na vprašanje, 
kaj določa preteklost in prihodnost prostora, v katerem 
živimo? Razumna sedanjost.

Razumna sedanjost je vsekakor odlika načrtovalske-
ga principa biroja Ravnikar Potokar. V zadnjih letih celo 
bolj kot nekoč. V novozgrajenih šolskih stavbah prepo-
znavamo zvišano pozornost do vzpostavljanja in obliko-
vanja specifičnih šolskih prostorov, tako znotraj kot 
zunaj stavbe, ki posameznika pripravljajo za jutri. Takšne 
prostore prinaša strategija odprtega načrtovalskega prin-
cipa, ki temelji na premisi, da z ustrezno umestitvijo 
načrtovanega objekta na lokacijo, ki v prvi vrsti upošteva 
programske potrebe stavbe ter zgodovinski prostorski 
kontekst, naraščajo možnosti za razvoj specifičnih pro-
storskih rešitev. Na prvi pogled povsem racionalen pri-
stop, ki pa arhitektom omogoča pragmatizem v razisko-
vanju ter iskanju novih, svežih, potrebam ter progra-
mom stavbe prilagojenih prostorskih zasnov.

Kaj je tisto, kar formira locus grajenih osnovnih šol 
biroja Ravnikar Potokar? Nedvomno ne samo normativ-
na določila. Obe šoli dokazujeta, kako lahko arhitekt s 
premišljeno prostorsko organizacijo ter všečnim racio-
nalnim oblikovanjem, ob številnih pogojih, zahtevah ter 
omejitvah (navsezadnje tudi finančnih) oblikuje sodobne 
prostore za izobraževalne procese, ki so interesno prila-
gojeni novim potrebam po prostorih za razvoj posame-
znika ter družbe.

V novo zgrajenih stavbah zaznavam kvalitativne 
elemente, ki so plod veščine ter prizadevanja po racio-
nalnem oblikovanju šolske stavbe. Poglavitna skrb arhi-
tektov je namenjena prav tistemu segmentu oblikova-
nja, kjer ima arhitekt redko priložnost, skoraj edino, da 
izstopi iz normativnih določil. Priložnosti za drugačne, 
karakterno prepoznavne prostore šol pa nastajajo načr-
tovano in ne naključno, praviloma tam, kjer se načrtu-
jejo vezni prostori med starim in novim, povezovalni 

prostori med različnimi programskimi strukturami ali 
med različnimi funkcionalno-prostorskimi sklopi stavb. 
Vzpostavljanje ter oblikovanje karakternih prostorov pa 
sloni na predpostavki, da bodo načine uporabe ustvar-
jali uporabniki sami. Zato jih arhitekt generira ter obli-
kuje tako, da uporabnika nagovarjajo k večnamenski 
rabi. V načrtovalskem smislu ti prostori nikoli niso pov-
sem pod nazorom – so površine, ki generirajo metodo 
odprtega načrtovalskega pristopa. Več kot jih je, bolj 
kvalitetna bo stavba za uporabnika.

Obe šoli dokazujeta, da je pri projektiranju stavbe  
za arhitekta najbolj pomembna skrb za vzpostavljanje 
»odprtih prostorov«, katerih oblikovanje izhaja iz simbi-
oze med prostorskimi značilnostmi lokacije ter funkcio-
nalnimi potrebami. Največjo kvaliteto pa predstavlja 
občutek, da postaja prizorišče arhitekturnega oblikovanja 
vodilo in da arhitekt z novodobnim posegom spreminja 
preteklost prostora, prihodnost pa lahko samo napove-
duje. Prihodnost oblikujejo kreativni uporabniki!

izr. prof. Uroš Lobnik, udia
predstojnik oddelka za arhitekturo FG UM

Izvleček iz teksta Locus sodobne slovenske osnovne 
šole Kako nas določa prostor, v katerem bivamo ter 
ustvarjamo?
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 OŠ Toma Brejca, Kamnik
Vhod in igrišče za otroke 1. triade

foto: Miran Kambič

  OŠ Toma Brejca, Kamnik
Stara šola z mostom in prizidanim delom

foto: Miran Kambič

 Osnovna šola Litija
Južna fasada z igriščem za otroke 
1. triade

foto: Miran Kambič

  OŠ Toma Brejca, Kamnik
Detajl balkona v večvišinskem prostoru

foto: Virginia Vrecl


