
 
Medijsko sporočilo 

ZNANI SO DOBITNIKI NAGRAD OHS AWARD 2022! 

Poleg arhitekturnega festivala Odprte hiše Slovenije, ki je konec maja potekal po celotni državi, je 

letos ponovno potekalo glasovanje za nagrado OHS AWARD. OHS AWARD je prva slovenska nagrada 

javnosti za realizirane arhitekturne dosežke avtorjem, lastnikom in izvajalcem. Nominirani so bili vsi 

projekti, ki jih je strokovna žirija uvrstila v letni program festivala. Poslanstvo festivala Odprte hiše 

Slovenije je približevanje dobre arhitekture in pomena kakovostno grajenega prostora najširši 

javnosti. Nagrade OHS AWARD zato izjemoma ne podeljuje stroka, temveč javnost, s čimer odseva 

svoje mnenje o slovenski arhitekturni produkciji in z njo vzpostavlja dialog. 

Med skoraj 60 nominiranimi projekti, ki jih je v program uvrstila strokovna žirija, je javnost v 
kategoriji javnih objektov za najboljša izbrala Knjižnico Damirja Feigla – Narodno in študijsko 
knjižnico v Gorici (avtorji: Waltritsch A+U  I  Architetti Urbanisti), ki se nahaja v Fabianijevem 
Trgovskem domu, ki je nekoč že predstavljal središče goriške slovenske skupnosti in njene raznolike 
dejavnosti. Knjižnica je oblikovana kot dinamična pot po večih etažah in prostorih za različne potrebe 
– od stimulacije dialoga ob vhodu do bolj klasičnih študijskih prostorov zgoraj. Medetaža ob vhodu 
vključuje tudi krožni element, ki izpostavlja povezavo z vogalno kupolo na strehi. Ta iz urbanističnega 
vidika naznanja prisotnost palače na glavni mestni ulici. 

Nagrado v kategoriji javnih objektov je prejel tudi projekt Grad Štanjel – notranjost 
severozahodnega palacija (avtorji: Projekt d.d.). Projekt prenove notranjosti je vodila glavna ideja - 
jasno predstaviti prvotne kakovostne strukture, ločeno od dodanih novih struktur. Po obnovi 
zunanjega ovoja in rekonstrukciji notranjosti so se oblikovali novi prostori: vinoteka, glavna vstopna 
točka, viteška dvorana in muzej.  

V kategoriji zasebnih objektov sta nagrado prejeli dve enostanovanjski hiši. Hiša MM (avtorji: a2o2 
arhitekti) v središču Domžal je bila pred prenovo ena redkih še ohranjenih tipičnih hiš v naselju. 
Arhitekti so s prenovo ohranili identiteto stare stavbe in ji vdahnili novo življenje s sodobnimi 
funkcionalnostmi. Hiša predstavlja dober primer alternativnega in finančno primerljivega pristopa k 
prenovam hiš, ki je dolgoročno vzdržen.  

Nagrado OHS AWARD je prejela tudi Enostanovanjska stavba Polica (avtor: ARHI-TURA, Bojan 
Mrežar), ki predstavlja primer sodobne družinske hiše. Lokalno izbran les smreke in jelke ter glineni 
ometi v notranjosti dajejo objektu dodatno trajnostno vrednost. 

 

Odprte hiše Slovenije so arhitekturna platforma za razumevanja arhitekture v vsakdanjem življenju in 

spodbujanje trajnostnega načrtovanja prostora. Povezujejo različne strokovnjake na področju 

načrtovanja, gradnje in prenove stavb, notranje opreme, zelenih tehnologij in trajnostnega razvoja. 

Zavzemajo se za odgovorno ravnanje s prostorom z uporabo trajnostnih materialov ter za vključujoče 

sobivanje, ki združuje trajnostnost in estetiko. OHS vabijo slehernika, da vstopi v odlično slovensko 

arhitekturo. 

Ogledi stavb na vsakoletnem festivalu ponujajo obiskovalcem osebno izkušnjo v arhitekturi in 

razkrivajo zgodbe o procesu načrtovanja, izvajanja in uporabe stavb. Predstavljajo tudi možne 

odgovore in principe, zaradi katerih stavbe postajajo bolj prijazne do okolja in uporabnika, razkrivajo 

pomembno povezanost človeka s planetom in izpostavljajo vpliv tehnologij in posledične spremembe 

http://www.odprtehiseslovenije.org/


 
ter odgovornost do prihodnosti. Tema letošnjega dogajanja je bila »ARHITEKTURA V NOVI 

REALNOSTI«, s katero so organizatorji želeli spodbuditi dialog o vlogi in pomenu arhitekture v času 

velikih družbenih in okoljskih sprememb. Naslednji festival bo aprila 2023. 

 

Dodatne informacije: 

Eva Eržen, programska vodja festivala 

eva@odprtehiseslovenije.org 

031 474 685 

 
Lenka Kavčič, direktorica festivala 

lenka@odprtehiseslovenije.org 

041 764 064 
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