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      »Domačije so se skladno vrasle v pokrajinsko sliko. Kljub velikosti  Kljub velikosti strešnih 

ploskev, ki govorijo o varnosti in gospodarski moči, ne motijo pogleda, ker so postavljene ob 

rob doline na teraso in si strehe z enakimi nakloni sledijo v urejenem ritmu.« 

      (Mušič, 1960: 91).  



        

       Razvoj grajenih struktur – različno oblikovanih in različno velikih naselij, povezan 

delovanjem sodobnih družb, povzroča vedno večje poškodbe okolju. Stare strukture so slabo 

vzdrževane in neustrezno komunalno opremljene, novi objekti pa so večinoma zasnovani 

neracionalno in energijsko potratno. Izdelani so iz gradiv, ki s svojo zahtevno proizvodnjo in 

pogosto dolgimi transportnimi potmi skrhano ravnotežje v naravi še dodatno slabijo.  

 



    

        

                

      

      Cilj urejanja prostora v Evropi je: 
      
•      varstvo okolja (naravnih virov),   
•      splošni napredek,  
•      socialno ravnovesje  in  
•      varstva kulturne in pokrajinske 
            raznovrstnosti raznolikosti 
           /kultura stavbarstva, identiteta 
           grajenih struktur/ 
      
      Našteto je pogoj za dosego visoke 

kakovosti bivanja!  
 
       Leipziška listina (Baukultur)  

        Teritorialna agenda Evropske unije 
         za bolj konkurenčno in trajnostno 
         Evropo raznolikih regij. 

 



Slovenski filozof, teolog in psiholog  dr. Anton Trstenjak je v enem izmed svojih 
številnih del zapisal, da so evropski narodi to, kar so, na temelju svoje kulture, 
tudi prostoru in njim lastne kulture stavbarstva. Brez te različnosti evropskega 
stavbarstva ali arhitekture sploh ni. 
 



   Udejanjanje v urejanju prostora zastavljenega cilja:  varstvo  kulturne in naravne 
raznovrstnosti:  

      »Pri načrtovanju in urejanju mest in drugih naselij  se stremi k urejenemu in 
prostorsko uravnoteženemu in oblikovano skladnemu razvoju posameznega naselja 
tako, da se zagotavlja arhitekturno prepoznavnost na ravni celotnega naselja in na 
ravni posamezne funkcionalne enota ali dela naselja«  (Strategija prostorskega 
razvoja Slovenije, Ljubljana, 2004: 37).  



         

 

 

 

 

 

 

 

 

       1/ prenova ima prednost pred gradnjo 
novega - stavbna dediščina se ohranja z 
razvojno prenovo;  obstoječe grajene 
strukture so prilagojene novim zahtevam 
bivanja!   

      2/ oblikovanje novega; novo se oblikuje z 
upoštevanjem merili in vrednot, ki so 
izpeljane iz v prostoru obstoječega, 
identitetnega stavbarstva ! 

 

 

 
 



SLOVENIJA 
Pesnik Tone Pavček je v enem od svojih del zapisal, da je naše dežela za pest zemlje, 
a polno prgišče lepega, »lep košček sveta v srcu Evrope na križpotju cesta od 
hladnega severa k toplemu jugu, za soncem od vzhoda proti zahodu. Lepota se je 
naselila vsepovsod: v pomursko ravnino, na mogočne vence gora, v zamaknjene 
gorenjske doline, na valujoče, veselo neresne dolenjske griče, na teransko  bridki 
Kras, k oknu sinjega Jadranskega morja.« 
 



 
 

Odlikuje jo kulturna in 
naravna raznolikost.  

Ali res?  

 

 

 





 
     Analiza stanja udejanjanja 

sprejetih zavez: 

 

• Kje so se izgubile naše hiše?  

 

Novogradnje ne upoštevajo meril in 
vrednost obstoječih, identitetnih 
grajenih struktur. 

 

Pogosto so arhitekturne neposredno 
prenesene iz tujih kulturnih okolij 
/kataloška prodaja, gotove hiše/.  



      

   Kulturno raznolikost 

slovenskega prostora 

pomembno določajo 

grajene strukture.  

     

     

 

 

 









STANJE 
Ugotovljeno je:  
60%  pokrajin ima identitetne grajene strukture še razpoznavne  
40% a pokrajin  regij nima več razpoznavnih identitetnih grajenih struktur 



 

 
Iskanje vzrokov za erozijo in 

brisanje slovenske kulturne 

in pokrajinske 

raznovrstnosti  

 

1/  

Neupoštevanje zakonov in 

drugih predpisov. 

Neučinkovit nadzor nad 

izvedbo načrtovanih posegov.  

Neučinkovito kaznovanje 

kršiteljev in 

Zakoreninjena volja 

neozaveščenih in kulturno 

neizobraženih slovenskih 

graditeljev.  
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Nizka ozaveščenost 
prebivlacev: 
 
Vrednota je nova  in ne 
stara hiša . 
 
Okus se graditeljev novih 
hiš se oblikuje po trenutni 
kataloški ponudbi 
uvoznikov tujih 
montažnih hiš. 



 
 
2/ Odsotnost kakovostnih in 
usposobljenih strokovnjakov  
 
Delo arhitektov je usmerjeno v mesta.  
 
Poznavanje meril in vrednost grajenih 
struktur v arhitekturni regiji je slabo. 
 
Prevladuje načrtovanje trenutno 
modnih stavb, ki niso povezane z 
okoljem gradnje. 
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Razvojno varovanje razpoznanih 
raznolikosti: upoštevanje  meril in 
vrednost grajenih struktur  podanih v 
arhitekturnih regijah in krajinah 

 

Med merila štejemo:  

1/ prostorske umestitve objektov, 

2/ volumen objektov določene z obliko 
tlorisa in višinskem razmerjem med 
ostenjem in streho,  

3/ obliko strehe s  teksturo in barvo 
kritine, 

4/ ter stavbne podrobnosti.  

 

K vrednotam pa prištevamo: 

1/ racionalnost v porabi prostora, 
sredstev in energije  

2/ zdrava gradnja in 

3/ varna gradnja v primeru naravnih 
nesreč 



  

   3. Skromno število mojstrov s kakovostnimi tehničnimi znanji.  



 

 

 

 
4. Pomanjkljiva skrb za 
izobraževanje  prebivalcev v 
– odgovornost (tudi in 
predvsem loklanih 
skupnosti!) 



   Vloga in pomen lokalne skupnosti v celovitem varstvu nepremične kulturne 

dediščine in varstvu kulturne in pokrajinske 

      raznolikosti.  



 

 
 
 
Oblikovanje lokalnih predpisov 
 
V spopadu z izgubo urbanih in 
stavbnih značilnosti, kot izjemnih 
vrednosti slovenskih kulturnih 
krajin, ne bo zmage samo s sprejeto 
verigo kakovostno oblikovanih 
prostorskih dokumentov, določil in 
prepovedi.  
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Večplastna izobraževanja laičnih  in strokovnih udeležencev   

Delavnice, tečaji, predavanja, … 

      







 

Večplastna izobraževanja laičnih in strokovnih udeležencev - 

 Izdaja brošur z nasveti za nego starih in gradnjo novih hiš 

 



 
 

  

 Izdelava in promoviranje kakovostnih vzorčnih primerov prenov  



  

PREDLOG 

4/ Organizirana 
strokovna pomoč  

 

- Terensko delo 

 

- Svetovanja arhitektov 
in drugih v procesu 
prenov in novogradenj 
udeleženih 
strokovnjakov 
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 »Seveda nimam nič proti pridobitvam moderne dobe, pa naj gre za 

razsvetljavo, ogrevanje ali straniščno školjko, a spraševal sem se, če je že tako, 

zakaj malo bolj ne spoštujemo svojih običajev in načina življenja ter jih temu 

ustrezno ne prilagodimo in izboljšamo« (Jun'ichiro Tanizaki, 2002: 10) . 



 

 

 

 

 

      Sodobno urejanje kulturnih krajin, mest in drugih naselij, s katerim je   

potrebno preseči sedanjo erozijo in obvarovati kulturno in prostorsko 

raznovrstnost z izpostavljeno nepremično kulturno dediščino  je odgovorno 

delo, v katerega se mora polno vključiti lokalna skupnost.     

  

     Njena bistvena naloga je, da nesporno kulturno, ekološko in gospodarsko 

bogastvo in vrednost – tako individualno kot kolektivno – v lastnih krajinah 

prepoznajo in uvidijo predvsem ljudje, ki v njih bivajo, delujejo in jih 

sooblikujejo.  

  

  
 
 



Hvala za pozornost! 

Živa Deu 


