
ACO d.o.o. v praksi

Prostor, kjer se prepleta staro z novim 
Prenova Cankarjevega trga in Blaževe ulice v Škofji Loki

»Škofja Loka velja za eno naših najlepših 
srednjeveških naselij. Čeprav se danes zdi 
nekoliko zaspana, je morda prav zaradi tega 
ohranila svoje historično jedro še dokaj 
avtentično in ohranjeno. To je v našem 
prostoru prava redkost, saj so prenove 
stavb in širših stavbnih kompleksov izjemno 
občutljive arhitekturne naloge.«1 

Tega se je zavedala tudi mestna občina, 
ki je leta 2013 organizirala javni natečaj 
za celovito obnovo javnih površin starega 
mestnega jedra. Soglasno izbrana rešitev 
Ravnikar Potokar arhitekturnega biroja je 
žirijo prepričala predvsem z minimalnimi 
potrebnimi intervencijami. 

Ravnikar Potokar arhitekturni biro je za 
projekt Ureditev Cankarjevega trga  in 
Blaževe ulice v Škofji Loki prejel tudi 
nagrado Zlati svinčnik 2015.
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»Danes je prvi del ureditve izveden in v živo 
je videti da so se zamisli iz papirja lepo 
prevedle v prostor in zaživele.«1

Površine so odete v enovit tlak iz drobnih, 
ravno rezanih granitnih kock. »Kocke so 
pametna odločitev, ki nadomesti pesek, 
nekoč so v prostoru že obstajale, v 
primerjavi s peskom vnašajo v prostor 
določen red, v primerjavi s kamnom 
so primernejše, saj ohranjajo drobno 
strukturo. Drobno strukturo tlaka 
dopolnjujejo tanke kovinske letve, ki členijo 
linearno ploskev in ji dajejo določen ritem, 
zgoščen in poudarjen je na posameznih 
pomembnih mestih.«1 ACO Brickslot je 
vizualno prefinjena rešitev za odvodnjavanje 
in razmejevanje površin, ki se najbolj poda 
površinam tlakovanim z granitnimi kockami. 

Vir.: 1 Piranesi 36, vol 23, Autumn 2015; Iz članka 
»Prostor, kjer si«, Maruša Zorec; str. 52-61, 

- arhiv Ravnikar Potokar arhitekturni biro,
- arhiv ACO d.o.o.

Drevesa so premišljeno izbrana in posajena. Litoželezna drevesna rešetka daje videz, kot da 
je drevo že od nekdaj tukaj, poleg tega ga varuje pred poškodbami in omogoča koreninski 
sestavi prepotrebno zračnost in dovajanje vode ob deževju.

Podobo celotnega prostora pred Jakobovo cerkvijo dopolnjuje 
eleganten kovinski profil, ki je v bistvu edini viden del linijskega 
požiralnika ACO Brickslot za odvodnjavanje meteornih vod.

Vgrajeni proizvodi: 

ACO Brickslot kanalete z rego
ACO Multiline kanalete z rešetko
ACO Drevesne rešetke

ACO Brickslot v stopnišču, kot 
razmejitev med granitnimi kockami 
in kamnito stopnico.

Klančina proti cerkvi s kovinskimi držali 
je ob svojem dnu presekana z linijskim 
požiralnikom.

ACO Brickslot sistem: 
kanaleta iz polimernega 
betona z kovinskim 
nastavkom z rego za 
odvodnjavanje meteornih 
vod.


