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DOSJE
V soju betonskih 
luči

Razstava Betonska luč

Stanovanjska soseska 
Polje III

Karlovški 
sladkovodni akvarij

Žagarski most

Materinski dom 
Ljubljana

revija LC TiM  
na voljo tudi kot 
brezplačna mobilna 
aplikacija za telefone in 
tablice, ki delujejo na 
operacijskih sistemih 
Android ali iOS. 
Za namestitev obiščite       
      www.lafarge.si



LafargeHolcimu verjamemo, da se tržna odličnost in zadovoljstvo kupcev začneta z 
raznolikostjo izdelkov in nudenjem edinstvenih izkušenj. S pomočjo bogatega znanja 
naših strokovnjakov ter raziskav in razvoja smo zgleden inovator v svoji industriji. 
Imamo ambiciozne načrte na področju inovacij, kjer razvijamo številne izdelke. Dva 
takšna, osredotočena na trajnostno gradnjo, na kratko predstavljamo že tokrat, po-
drobneje pa v prihodnjih številkah revije. 
Fundatherm je 100 % mineralen material, namenjen mineralni izolaciji pod talno ploščo 
ali estrihi. Drugi inovativen izdelek je Hydromedia™, najsodobnejši prepustni beton, 
ki zaradi zelo visoke prepustnosti hitro vpija meteorne vode. Sistem poleg številnih 
drugih prednosti prinaša tudi točke za glavne zelene gradbene oznake. Bogatim tujim 
izkušnjam želimo dodati tudi lokalne; dogovori za prve vgradnje v Sloveniji tako že 
potekajo. 
V zadnjem letu smo bili aktivni na promociji najpomembnejšega svetovnega nateča-
ja trajnostnega oblikovanja, LafargeHolcim Awards. Ta v triletnih ciklih išče vodilne 
projekte strokovnjakov in drzne ideje prihodnje generacije, ki združujejo rešitve traj-
nostne gradnje z arhitekturno odličnostjo. Skupno so žirije po svetu ocenile rekordno 
število projektov; 3.574 projektov iz skupno 131 držav. Izrazito rast prijav smo zabele-
žili tudi iz Slovenije. Tudi zato se veselim podelitve natečajnih nagrad, ki bo za Evropo 
potekala 28. in 29. septembra v Marseillu. 
In še na kratko o naši tokratni vsebini. Odkrivamo odprte javne prostore mest in nji-
hov pomen za socialno povezanost prebivalcev. O temi smo spregovorili tudi s tremi 
strokovnjaki. V nadaljevanju lahko začutite umetnost in lepoto daljnega vzhoda skozi 
prispevek o bonsajih. Korak naprej smo naredili v družbi študentov in študentk arhi-
tekture in urbanizma, ki so ustvarjali betonske luči. Za konec pa običajna doza gradbe-
nega navdiha z lokalnima in tujima dobrima praksama uporabe betona. 
Želim vam odlično poletje!

v“
Da svet gradi bolje”

mag. 
andrej SopoTnik
vodja marketinga 
Lafarge Slovenija
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FundaTherM je CeMenTno vezan MaTeriaL iz ekSpandirane gLine. 100 % minera-
len material se lahko uporablja za izolacijo pod talno ploščo ali pod estrihi, kot perimetrska 
izolacija ali kot izolacija bazenov. Zaradi svojih fizikalnih lastnosti izpolnjuje vse izolacijske 
zahteve za vgradnjo pod talno ploščo. Njegove visoke tlačne trdnosti izravnavajo napetosti 
skozi celotno življenjsko dobo stavbe in s tem ščitijo njene temelje. Prav tako je odporen proti 
obremenitvam zaradi sprememb vlage. Zagotavlja učinkovito izolacijo, absorbira zvok in je 
negorljiv.   
S smiselno in strokovno izvedeno izolacijo prihranimo na stroških energije preko celotnega 
življenjskega cikla zgradbe. Optimalna izolacija se začne seveda tam, kjer pride zgradba v stik 
z zemljo – da bi zaščitili temelje pred mrazom, zamrzovanjem in vlago.
Fundatherm je naravni gradbeni material, ki mu sestavine – cement, voda in ekspandirana 
glina Liapor – dajejo naravno izolativnost in uravnavanje vlage, s tem pa so materiali, proizve-
deni iz nafte, popolnoma odveč že od samih temeljev dalje. 
Mineralni izolacijski temelj se prilagaja katerikoli obliki in ustvarja monolitno izolacijo. Osnov-
na plošča je lahko vgrajena neposredno na nasutje, brez izgube časa. Izolativni beton je na 
gradbišče dostavljen z avtomešalcem, kar pomeni, da na gradbišču ne prihaja do odpadkov.  ❙

FUNDATHERM, LAHKI BETON, KI RAZMIŠLJA

100 % mineralna 
izolacija temeljev, 
ki zagotavlja udobje

> Fundatherm je lahek, vendar ohranja svojo obliko tudi pod velikimi pritiski, ne potrebuje 
zgoščevanja, zagotavlja učinkovito izolacijo, vpija zelo malo vode, se ne izpira v primeru poplav in 
ga je ob koncu uporabe mogoče reciklirati kot gradbeni odpadek. Z uporabo tega sistema se skrajša 
delovni čas, kar pomeni znižanje stroškov.

DVE LAFARGEEVI ŠTIPENDIJI ZA 
SLOVENSKE ŠTUDENTE
podprLi SMo: 
aa viSiTing SChooL 
nanoTouriSM 2017

aa viSiTing SChooL nanoTouriSM 
je Mednarodna ekSperiMenTaLna 
arhiTekTurna šoLa, ki se je v svojem 
četrtem letu delovanja odvijala v mestecu 
Ault na severni obali Francije. Glavna tema 
poletne šole je NANOTURIZEM, kreativna 
kritika tradicionalnemu modelu masovnega 
turizma. Z nanoturizmom študenti raziskujejo 
vlogo in pomen arhitekturnega delovanja 
na področju trajnostnega turizma. Letos so 
preučevali tematiko samopodobe mesteca 
Ault, ki mu identiteto in obstoj določa 
erozija obalnih pečin, in socialno prostorske 
potenciale plimovanja morja, ki dnevno 
spreminja dinamiko Aulta v 400-metrskem 
pasu njegove obale. S tesnim sodelovanjem 
lokalne skupnosti so sooblikovali percepcijo 
prebivalcev in obiskovalcev do "izginjajočega 
mesta". Z oblikovanjem nanoturističnih 
strategij so razvili štiri različne projekte, ki 
nagovarjajo lastnosti lokalnih potencialov in 
ponujajo trajnostne modele za razvoj lokalno 
specifičnega turizma. 
Lafarge Slovenija je omogočil sodelovanje 
dvema študentoma iz Slovenije.  ❙    
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Mednarodno TekMovanje v izdeLavi 
najboLj vzdržLjivega MoSTu iz 
špageTov prireja Študentski svet 
mariborske Fakultete za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo v 
sodelovanju z Društvom študentov Fakultete 
za gradbeništvo. Pri gradnji mostov lahko 
študenti kot material uporabljajo le špagete 
in lepilo. 
Najtrdnejši most je, tako kot lani, izdelala 
ekipa MTM, ki jo sestavljajo študenti s 

aLi je kaj Trden MoST?

hydroMedia™ je najSodobnejši prepuSTni beTon na Trgu. 
Ta vrsta betona prinaša trajnostne rešitve, ki jih omogočajo lastnosti 
betona in napredna drenažna tehnologija. Zaradi zelo visoke prepu-
stnosti hitro vpija meteorne vode z ulic, parkirnih površin, dovoznih 
poti in pešpoti, s čimer se zmanjša nevarnost poplavljanja. Zmanjšuje 
dimenzije, včasih tudi potrebo po klasičnem odvodnjavanju, omogoča 
pronicanje vode in s tem obogatitev podtalnice, omogoča naravno 
čiščenje vode in preprečuje bleščanje, ki se pojavlja na mokrih 
neprepustnih površinah. Hkrati zagotavlja varno, nedrsečo podlago 
pod različnimi pogoji, površine so lahko ravne in brez naklona za 
urejanje meteornih vod, je estetsko prijetna, hitro vgradljiva, omogoča 
fleksibilne oblike, zmanjšuje vpliv toplotnega otoka, možno jo je  
100 % reciklirati.
Hydromedia™ omogoča prehajanje vode skozi pore v materialu. Skriv-
nost je v posebni recepturi betona, ki ne vsebuje finih frakcij agregata 
ob ustrezni trdnosti. Preprosto vzdrževanje se izvaja s čiščenjem in 
sesanjem, da ne pride do zamašitve oziroma porušitve por.  ❙

ALTERNATIVA ZA METEORNE VODE

Hydromedia™: 
napredni 
prepustni beton 
za urbana območja



> LafargeHolcim na gradbišču v Istri: vgradnja Hydromedie™ na 
parkirišču pred upravno zgradbo Valamar Riviera v Buićih pri Poreču

Voda je eden najpomembnejših 
virov, ki zahteva ustrezno 
upravljanje, da bi izkoristili njene 
prednosti ob hkratnem izogibanju 
njenim neugodnim učinkom. 

❛

alternative za meteorne vode v urbanih območjih spoznajte 
podrobneje v       LC Tim #4. Najdete ga na spletu, za brezplačen 
tiskan izvod se nam oglasite. 
hydromedio™ bomo podrobneje predstavili v prihodnji številki 
revije       LC Tim #9.
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fakultete gostiteljice, vzdržal pa je 89,5 
kilograma obtežitve. Skupno je na že 
osmem tekmovanju svoje spretnosti in 
znanje dokazovalo 130 tekmovalcev iz 
osmih držav. Kot poudarjajo na fakulteti, je 
veliko zanimanje študentov za sodelovanje 
predvsem posledica možnosti preverjanja 
teorije v praksi, druženja med študenti in 
napredovanja na druga tekmovanja. 
Med pokrovitelji prireditve je bil tudi 
Lafarge Slovenija.  ❙

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2017   |   STRAN  5



Fo
to

: B
la

ž 
Ja

m
še

k,
 a

rh
iv

 U
IR

S
, H

um
an

 C
iti

es

Novice


PLEČNIKOVA ODLIČJA 2017
pLečnikova nagrada za MaTerinSki doM 
LjubLjana

žirija za izbor pLečnikovih odLičij 2017 je podeLiLa LeTošnjo 
pLečnikovo nagrado za MaTerinSki doM LjubLjana – avtorji 
Rok Jereb, Blaž Budja, Nina Majoranc. Po njenem mnenju nov materinski 
dom odlikuje skladnost na vseh ravneh. Ambiciozna arhitektura nikakor 
ni patetična ali nepotrebno ikonizirana. Med drugim so tudi zapisali, da 
je to stavba, v kateri nihče ni zares doma, a se v njej lahko vsi počutijo 
kot doma. Kot takšna postavlja stavba Materinski dom Ljubljana nove 
standarde za uveljavitev tipologije tovrstnih stavb, hkrati pa tematizira 
aktualna vprašanja poslanstva arhitekture v sodobni družbi. 
Plečnikovi medalji za aktualno realizacijo so prejeli Tomaž Krušec, Lena 
Krušec, Vid Kurinčič (avtorji arhitekture) in Ana Kučan, Luka Javornik 
(avtorja krajinske ureditve) za Nogometni center Brdo pri Kranju ter Ale-
ksander Lužnik, Ana Ocvirk Šafar, Monika Fink Serša za Hišo na Bledu. 

1 > Plečnikova nagrada: Materinski dom Ljubljana. Projekt predstavljamo na straneh 56-59.   2 > Plečnikova medalja za aktualno realicacijo: 
Nogometni center Brdo pri Kranju.   3 > Plečnikova medalja za aktualno realicacijo: Hiša na Bledu.   4 > Plečnikova medalja za prispevek 
k bogatitvi arhitekturne kulture: Prenova palače na Krekovi ulici 2 v Mariboru za potrebe Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo Univerze v Mariboru.   5 > Plečnikova medalja za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture: revija OUTSIDER.   6 > Študentsko 
Plečnikovo priznanje: magistrsko delo Senzorialno doživljanje arhitekture odmika, idejna zasnova Hiške iz kamna na Loborju, Tadeja 
Juranoviča (mentor Mitja Zorc, somentor Sebastjan Vöröš).
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Fotografija desno
> Pogled na sosesko Ruski car, 

Ljubljana

Plečnikovi medalji za prispevek k bogatitvi 
arhitekturne kulture sta podeljeni za Prenovo 
palače na Krekovi ulici 2 v Mariboru za 
potrebe Fakultete za gradbeništvo, prometno 
inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mari-
boru avtorjema Janku J. Zadravcu in Urošu 
Lobniku ter reviji OUTSIDER, katere avtorji so 
Nina Granda, Matevž Granda, Tinka Beltram 
Prekovič, Miloš Kosec, Petra Čeferin.
Nagrado so ustanovili ob stoletnici rojstva 
arhitekta Jožeta Plečnika in jo podeljujejo že 
44 let.  ❙

5
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ODKRIVAMO



> Soseska Ruski car, Ljubljana 
Prostor druženja na prostem – postavitev 
paviljona; paviljon je nastajal v okviru 
mednarodnega dogodka Humana mesta na 
podlagi dveh zmagovalnih idejnih rešitev 
vabljenega študentskega natečaja Fakultete za 
arhitekturo v Ljubljani. Natečaj je pozimi 2017 
organiziral Urbanistični inštitut RS skupaj z 
Lafarge Slovenija. 

odkrivaMo

huMana MeSTa: 
izzivanje merila mesta / 

huMan CiTieS: 
Challenging the city scale 

Trajanje: 

oktober 2014– 

september 2018 

Spletna stran:

www.humancities.eu in
humancities.uirs.si

FB:

www.facebook.com/
humancitieseu/

Financiranje: 
EU program Ustvarjalna Evropa

2014–2020, 
Urbanistični inštitut RS, 

Ministrstvo za kulturo RS, 
Lafarge Cement, d. o. o.

Projektni vodja: 
La Cité du design, Francija

Slovenski partner projekta: 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS), 

Ljubljana

Projektna skupina UIRS: 
Matej Nikšič (vodja), Nina Goršič, Biba Tominc, 

Lucile Fauviaux, Héloïse Gautier 

Pridruženi partnerji v Sloveniji: 
MAO – Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 

lokalna iniciativa Skupaj na ploščad!, Fakulteta 
za arhitekturo Univerze v Ljubljani, Četrtna 

skupnost Posavje, OŠ Danile Kumar 

Mednarodni projektni partnerji: 
La Cité du design (Francija), Politecnico di Milano 
(Italija), Clear Village (Velika Britanija), Estonsko 
združenje oblikovalcev (Estonija), FH Joanneum 

Graz (Avstrija), Univerza Aalto (Finska), Grad 
Cieszyn – Center oblikovanja (Poljska), Pro 

Materia (Belgija), Beograjski teden oblikovanja 
(Srbija), BEAZ/Bilbao-Bizkaia (Španija), Culture 

Lab (Belgija)
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Odprti javni 
prostor mesta

Odprti javni prostori mesta so v formalnem smislu površine v javni ali zasebni 
lasti, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem ne glede na spol, raso, prepričanje, 
narodno ali socialno pripadnost in druge osebne opredelitve. V prostorskem in 
funkcionalnem smislu je to tridimenzionalni prostor, ki vključuje vsaj še okoliško 
vizualno dostopno okolje in funkcionalno povezane dele grajenih struktur. 
Pomembna je tudi časovna dimenzija, ki kaže na dinamičnost in raznolikost 
odprtega mestnega javnega prostora skozi čas. 

omen odprtih javnih prostorov za kakovost bivanja v mestu je 

večplasten. Pravilna zasnova in vzdrževanje omrežja zagotavljata 

ne le primerne mikroklimatske pogoje s prisotnostjo zelenja, pre-

vetrenostjo in osončenjem, ampak s primerno vizualno in slušno 

podobo prispevata tudi k občutku ugodja v mestu. Hkrati zveznost 

omrežja odprtih javnih površin omogoča fizično povezanost mesta 

in zagotavlja možnost prehajanja med mestnimi predeli. Z uveljavi-

tvijo trajnostnih paradigem razvoja mesta se krepi tudi zavedanje 

o vlogi zelenih delov omrežja pri zagotavljanju ravnovesja          ...  

p

Participativno 
oživljanje lokalnih 
javnih prostorov
Izkušnja Humana mesta /        
           Human Cities
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... med naravnimi procesi in človekovo dejavnostjo v urbanih oko-

ljih. Predvsem pa so odprte javne površine tisti skupni prostori, kjer 

prihajamo v neposredne interakcije in se srečujemo vsi prebivalci 

in obiskovalci mesta ter se soočamo z nepredvidljivostjo in drugač-

nostjo, ki jima v svojih zasebnih okoljih ne bi bili priča. 

Velika kompleksnost in prepletenost tematik zahteva multidiscipli-

narne pristope k urejanju javnih prostorov. Enako pozornost je tre-

ba namenjati tako zasnovi celotnega omrežja na nivoju mesta kot 

detajlnemu urbanističnemu oblikovanju posameznih javnih prosto-

rov. Zasnova, oblikovanost, izvedba in vzdrževanost posameznega 

prostora na detajlnem nivoju močno vplivajo na uporab(lja)nost 

prostora s strani tistih, ki jim je prostor namenjen. Različne tipolo-

gije javnih prostorov prispevajo k raznolikosti 

delov omrežja. Če taka raznolikost obstaja, so 

potrebe in pričakovanja uporabnikov bolj ver-

jetno izpolnjena. Tipološko raznolikost odprtih 

javnih površin lahko opredelimo na več nači-

nov, na primer glede na:

• delež naravnih elementov: trgi so v veliki meri popločeni in po-

udarjeno opremljeni z urbano opremo, v parkih pa prevladujejo 

naravni elementi; 

• primarno funkcijo oz. obliko: linijske javne površine, kot so ulice 

in sprehajališča, so pretežno namenjene prehajanju med deli 

mesta, ploskovne javne površine, kot so npr. trgi in parki, pa v 

prvi vrsti zadrževanju;

• uporabniške skupine: uspešni javni prostori privabljajo in pove-

zujejo različne uporabniške skupine, pri čemer ima vsaka od 

njih svoja specifična pričakovanja in zahteve (otroci v prvi vrsti 

iščejo igro, starejši prostor za počitek ali 

klepet itd.); 

• lastništvo in upravni model, ki vplivata 

tudi na režim dostopnosti: javno dosto-

pni odprti mestni prostori so lahko v 

javni in zasebni lasti, predvsem praksa 

anglosaksonskih mest pozna tudi druge 

oblike, kot so poljavne in polzasebne 

površine.

Upoštevanje potreb in pričakovanj posame-

znih uporabnikov oz. uporabniških skupin 

je v uspešnih sodobnih urbanističnih pra-

ksah bolj poudarjeno, kot je bilo v preteklo-

sti. Delno je to odgovor na splošno indivi-

dualizacijo življenjskih stilov, ki je značilna 

za sodobno družbo zahodnega sveta, in 

zahteva drugačne, k ciljni publiki usmerje-

ne pristope. Delno pa je tudi posledica ko-

mercializacije odprtega javnega prostora, 

ki ga številna mesta predvsem na central-

nih in dobro obiskanih lokacijah izkoriščajo 

v namene prihodkov mestnega proračuna. 

Taki pristopi so pogosta praksa trenutnega 

neoliberalnega pristopa k urejanju mest in 

so prvenstveno usmerjeni v zadovoljevanje 

potreb izbranih, finančno zmožnih uporab-

niških skupin, kar pa od uporabe odvrača 

in izloča druge uporabnike, ki si plačane 

1 > Soseska Ruski 
car, Ljubljana 
Osrednji tlakovani 
odprti prostor soseske 
je Bratovševa ploščad, 
ki danes večinoma 
kaže opustelo podobo.
2 > Pripravimo se na 
eksperiment! 
Vabilo na dvodnevni 
dogodek Ploščad – 
naše odločitve, naša 
prihodnost, ki je s 
svojim programom 
vabil tako že aktivne 
posameznike kot 
tudi ostale prebivalce 
soseske. 
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Velika kompleksnost 
in prepletenost tematik 
zahteva multidisciplinarne 
pristope k urejanju javnih 
prostorov. 

1 2
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rabe javnega prostora ne morejo privoščiti. 

V tovrstnih procesih komercializacije me-

stni odprti javni prostori izgubljajo eno od 

svojih osrednjih funkcij in ne delujejo druž-

beno povezovalno. 

POMEN PARTICIPATIVNEGA 
PRISTOPA – IZKUŠNJA PROJEKTA 
HUMANA MESTA / HUMAN CITIES
Mesta, ki se zavedajo pomembnosti ureje-

nega odprtega javnega prostora za socialno 

povezanost prebivalcev, vsaj del prihodkov, 

tudi tistih, ki jih ustvarijo s komercializa-

cijo na centralnih lokacijah, usmerjajo v 

izboljšave javnih prostorov na obrobnih lo-

kacijah. To so praviloma obstoječa bivalna 

okolja s povečanimi poselitvenimi gostota-

mi (npr. stanovanjske soseske), kjer že ob-

stajajo lokalne skupnosti. Prebivalci svoje 

lokalno okolje dobro poznajo, vedo, kako 

deluje in s kakšnimi ukrepi bi ga bilo možno 

izboljšati. Ker gre praviloma za obsežna ob-

močja mest, ki so takih posegov potrebna, 

so mestni proračuni nezadostni za resnič-

ne izboljšave. Tako javni odprti prostori na 

3 > Sprehodimo se skozi sosesko! Vodeni ogled soseske pod taktirko lokalnih 
prebivalcev izpostavi prednosti in slabosti lokalnega okolja, kot jih zaznavajo 
stalni uporabniki prostora.   4 > Hrana povezuje; hrana je vedno uspešen nagovor 
lokalnim prebivalcem, da se pridružijo dogajanju v javnem prostoru.
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perifernih lokacijah ostajajo neopremljeni in nevzdrževani, kot taki 

pa tudi nezanimivi za uporabo s strani potencialnih uporabnikov.

V takih pogojih se prebivalci pogosto začnejo samoorganizirati v 

lokalne civilne iniciative z namenom spreminjanja njihovega nepo-

srednega bivalnega okolja na bolje. Prav tematika urejenosti od-

prtega javnega prostora je zaradi vsakodnevne rabe tega prostora 

blizu vsem prebivalcem in jih pogosto poveže v skupnih prizadeva-

njih za boljše bivalne pogoje. V primerih dobre prakse prebivalci 

nastopijo s pozitivnimi pobudami in predlogi, ki so jih pripravljeni 

tudi vsaj delno pomagati izvesti, mestni odločevalci pa jih pri tem 

podprejo z različnimi vzvodi. Tako se v lokalnih okoljih dogajajo 

izboljšave, ki izhajajo iz potreb in poznavanja lokalnega okolja s 

strani prebivalcev. Z aktivno soudeležbo prebivalci nove ureditve 

prepoznajo kot sebi lastne in do njih čutijo večjo pripadnost, kar 

praviloma poveča njihovo skrb za te prostore. S tem se zmanjšajo 

stroški vzdrževanja, pa tudi verjetnost vandalizma, kar je dobrodo-

šla razbremenitev mestnega proračuna.

Participativen pristop k urejanju javnega prostora je v zadnjih dveh 

desetletjih doživel postopen razmah po celotni Evropi. Razlogi so 

mnogovrstni in pogosto lokalno specifični. Da bi prepoznali pojav-

ne oblike participativnih pristopov, razumeli mehanizme delovanja 

civilnih iniciativ na tem področju, predvsem pa omogočili izmenjavo 

dobrih praks in podprli njihovo implementacijo v izbranih lokalnih 

urbanih okoljih, partnerji iz enajstih evropskih mest že tretjič pod 

okriljem programa Ustvarjalna Evropa 2014–2020 (Creative ... 

3

4
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... Europe 2014–

2020) izvajajo pro-

jekt Humana mesta 

/ Human Cities. Slo-

venski del projekta 

teče pod vodstvom 

Urbanističnega in-

štituta Republike Slovenije v sodelovanju 

z lokalno civilno iniciativo Skupaj na plo-

ščad!, Muzejem za arhitekturo in obliko-

vanje, Fakulteto za arhitekturo Univerze v 

Ljubljani in drugimi partnerji ter podporniki. 

V začetni fazi projekta je bilo identificiranih 

in analiziranih več kot 170 participativnih 

praks na področju urejanja mest v Evropi. 

Pregled je pokazal, da so oblike partici-

pativnega urejanja javnega prostora zelo 

različne in se gibajo v razponu od visoko 

formaliziranih (npr. sodelovanja javnosti na 

javnih razgrnitvah, delavnicah ali formal-

no razpisanih natečajih, ki jih organizirajo 

mestne službe) do izrazito neformalnih 

oblik (kot so npr. samoorganiziranje uličnih 

dogodkov, ki jih izvajajo prebivalci sami, 

gverilskih intervencij v javne prostore ipd.). Analiza je tudi poka-

zala, da razvoj novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij 

predstavlja dodatno spodbudo za samoorganiziranje lokalnih sku-

pnosti v prizadevanjih za izboljšave javnega prostora. Čeprav se 

aktivnosti v končni fazi izvajajo v konkretnih fizičnih prostorih, pa 

številne iniciative uporabljajo npr. socialna omrežja in druge oblike 

virtualnega povezovanja za izmenjavo idej, mnenj in stališč pa tudi 

organizacijo ter koordinacijo dela. Zanimivo je tudi, kako posame-

zne iniciative v svoje dejavnosti poskušajo vključevati kar najširši 

krog lokalnih prebivalcev – pri nekaterih je vključenost in prispevek 

vsakega posameznika zelo konkreten in neposreden (npr. delovne 

akcije, druge oblike prostovoljnega dela), pri nekaterih pa širša jav-

nost k oživljanju javnega prostora prispeva na pasiven način (npr. 

spremljanje ulične predstave ali umetniške inštalacije ipd.).

EKSPERIMENTIRANJE IN RAZVOJ NOVIH ORODIJ
Ena od osrednjih dejavnosti mreže Humana mesta / Human Cities 

je eksperimentiranje z novimi pristopi k participativnemu urejanju 

odprtih javnih prostorov. Namen eksperimentov je razviti in pre-

izkusiti nova orodja, s katerimi bi lahko pritegnili v participativne 

procese kar najširšo lokalno skupnost, predvsem pa dosegali po-

zitivne rezultate participativnega urejanja javnega prostora tudi na 

daljši rok. V okviru eksperimentov projektni partnerji razvijajo nove 

pristope k regeneraciji slabo delujočih ali zapuščenih mestnih 

Z aktivno soudeležbo 
prebivalci nove ureditve 
prepoznajo kot sebi lastne 
in do njih čutijo večjo 
pripadnost, kar praviloma 
poveča njihovo skrb za te 
prostore. 
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aktivnosti projekta 
humana mesta / 
human Cities so 
pokazale, da so 
mladi tisti, ki s svojimi 
neobremenjenimi 
pogledi in 
radovednostjo odpirajo 
pomemben prostor 
debate o možnih 
prihodnjih podobah 
odprtega javnega 
prostora sosesk. Preko 
njih se v procese 
vključujejo tudi drugi 
družinski člani in 
povezane osebe, kar 
ustvarja pomembno 
dinamiko in povečuje 
kritično maso 
vključenih prebivalcev, 
ki je potrebna za 
skupnostno urejanje 
javnega prostora 

sosesk. Slovenski 
partnerji projekta 
Humana mesta / 
Human Cities so v 
ta namen razvili in 
z lokalno Osnovno 
šolo Danile Kumar 
tudi izvedli niz 
ustvarjalnih delavnic 
za osnovnošolske 
otroke, ki naslavljajo 
vprašanja prostorske 
kulture in vloge 
prebivalcev pri 
kvalitativni rasti 
mesta. Aktivnosti 
potekajo tudi na 
terciarni ravni 
izobraževanja 
v sodelovanju 
s Fakulteto za 
arhitekturo Univerze 
v Ljubljani, kjer so 
bodoči urbanisti 

postavljeni pred 
izzive, kako s svojimi 
strokovnimi znanji, 
a na participativen 
način predlagati 
konkretne spremembe 
v prostoru in jih izvesti 
skupaj s prebivalci.  ❙

> Ideje o željah in prihodnosti se najlažje viharijo ob povečanem načrtu 
soseske. Otroci so ponavadi prvi, ki se pridružijo aktivnostim.

pomen mladih pri komunikaciji

odkrivaMo HUMANA MESTA
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5

6

predelov, oživljanju stanovanjskih sosesk, 

zagotavljanju parkovnih in igralnih površin 

v mestu, izboljševanju pogojev uporabe 

odprtih javnih prostorov za vse uporabni-

ške skupine, privabljanju novih dejavnosti 

v mestne predele z neizkoriščenimi poten-

ciali itd. Osredotočajo se na necentralne, 

periferne mestne lokacije, ki praviloma 

niso v središču pozornosti uradnih urba-

nističnih politik na področju izboljševanja 

javnega prostora. Aktivnosti zasledujejo tri-

najst t. i. skupnih vrednot Humanih mest, 

to so: empatija, dobro počutje, trajnost, inti-

mnost, družabnost, mobilnost, dostopnost, 

estetičnost, lagodnost, domišljija, čutnost, 

5 > Piknik na 
ploščadi – več kot le 
zabava!
Drevesa želja kot del 
začasne inštalacije, 
ki prebivalce vabi, da 
ubesedijo svoje želje 
v zvezi s preureditvijo 
lokalnega javnega 
prostora. Ob 
pisanju želja o 
novih ureditvah 
javnega prostora so 
dovoljene sanje. Za 
njihovo uresničitev je 
pomembno tudi 
(so)delovanje lokalnih 
prebivalcev.
6 > Participativno 
načrtovanje nove 
podobe ploščadi
Načrtovanje s 
pomočjo makete 
je odlično orodje 
za razmišljanje in 
hkratno izobraževanje 
o prostoru. 

spoštovanje in solidarnost. 

V Sloveniji eksperimentalne dejavnosti potekajo v soseski Ruski 

car, ki je eno najgosteje poseljenih območij Ljubljane. Soseska 

je širši slovenski javnosti poznana iz mladinskega filma Sreča na 

vrvici. Ima značilen tlakovan osrednji odprt javni prostor v obliki 

ploščadi, ki je dvignjena nad nivo terena in predstavlja pohodno 

streho garaž, ki so pod njo. Po štirih desetletjih izpostavljenosti vre-

menskim vplivom je ploščad potrebna temeljite tehnične sanacije, 

pri čemer se ponuja odlična priložnost, da se nemikavne, poleti 

vroče in pozimi vetrovne popločene površine ploščadi nadgradi z 

vsebinami in opremo, ki bodo na ploščadi formirale osrednji pro-

stor srečevanj in preživljanja prostega časa.

Ob zdajšnji popolni odsotnosti urbane opreme ploščad služi le 

prehajanju, v soseski pa je že aktivnih nekaj lokalnih civilnih ini-

ciativ, ki naslavljajo problematiko potencialnih novih (upo)rab ... 
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... ploščadi. S problematiko se intenzivno 

ukvarja iniciativa Skupaj na ploščad!. Ta že 

vrsto let organizira dogodke in intervencije, 

ki opozarjajo na potencial prostora in na-

kazujejo možne nadgradnje ploščadi v ka-

kovosten prostor srečevanj in preživljanja 

prostega časa. Začasne ureditve iniciative 

Skupaj na ploščad! prebivalce vabijo k raz-

misleku o možnih uporabah v prihodnje in 

so nagovor lokalnim prebivalcem, da se ak-

tivneje vključijo v snovanje in udejanjanje 

nove podobe ploščadi. 

Projekt Humana mesta / Human Cities je 

ponudil priložnost, 

da se že utečene 

prakse nadgradijo 

z novimi pristopi 

in znanji strokov-

njakov sodelujočih 

institucij. V začetni 

fazi je bilo preizku-

šenih nekaj že uveljavljenih orodij. Voden 

sprehod skozi sosesko pod vodstvom pre-

bivalcev – poznavalcev soseske je opozo-

ril na kvalitete in težave soseske, kot jih 

zaznavajo stanovalci sami, hkrati pa tudi 

pomagal identificirati tiste prebivalce, ki že 

aktivno prispevajo k razmisleku o možnih 

izboljšavah. Temu je bil namenjen tudi javni 

dogodek v obliki okrogle mize, ki je v struk-

turirani obliki skozi moderiran pogovor so-

očil že delujoče akterje med seboj in omo-

gočil izmenjavo njihovih mnenj. Kot zelo 

uspešno orodje za privabljanje novih, še ne-

aktivnih lokalnih prebivalcev se je izkazal 

popoldanski piknik z vzporednimi delavni-

cami, ki je na ploščad zvabil marsikaterega 

radovedneža. Piknik je ponudil priložnost 

za prvi korak iz zavetja stanovanja v javni 

prostor soseske, na poti do prepletanja idej 

in iskanja skupne vizije za osrednji odprti 

prostor soseske. Delavnice, ki so potekale 

vzporedno, so v strukturirani obliki nago-

varjale prebivalce, da prispevajo svoje vizi-

je prihodnje podobe ploščadi in razmislijo, 

kako so sami pripravljeni pomagati na poti 

k uresničitvi vizij. Skupno sestavljanje ma-

ket, zapisovanje idej na t. i. drevesa želja 

in intervjuji v javnem prostoru so bili tudi 

priložnost za izmenjavo mnenj in pogledov 

kot prvi korak k oblikovanju usklajene vizije 

prenove soseske.  ❙

Avtorji: Matej Nikšič, Nina Goršič, Biba Tominc
Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Humana mesta / Human Cities Ljubljana

7

aktivnosti 
projekta humana 
mesta / human 
Cities se bodo v 
vseh evropskih 
partnerskih mestih 
(Beogradu, Bilbau, 
Bruslju, Cieszynu, 
Gradcu, Helsinkih, 
Ljubljani, Londonu, 
Milanu, Saint-Etiennu 
in Talinu) izvajale 
do poznega poletja 
2018. Dogodki so 
odprti za javnost, 
programi so dostopni 
na spletni strani 
www.humancities.eu. 
Končni cilj projekta 
je opolnomočiti 
lokalne skupnosti 
in prispevati k 
resničnim izboljšavam 
urbanega bivanja z 
aktivnim prispevkom 
lokalnih prebivalcev, 
odločevalcev, 
strokovnjakov 
in ekonomskih 
subjektov – zato 
smo vsi dobrodošli, 
da se pridružimo in 
vključimo po svojih 
močeh!

Začasne ureditve 
iniciative Skupaj na 
ploščad! so nagovor 
lokalnim prebivalcem, da 
se aktivneje vključijo v 
snovanje in udejanjanje 
nove podobe ploščadi. 

7 > Okrogla miza; 
razpravljanje v 
bolj formalnem 
okolju t. i. 
okrogle mize je 
pomemben korak 
na poti k skupnim 
odločitvam, kako 
organizirati delo 
in kam usmeriti 
sile, da bodo cilji 
doseženi. 
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MaTej nikšič

dr. Matej nikšič je vodja slovenskega dela 
mednarodnega projekta Humana mesta / Human 
Cities. Na Urbanističnem inštitutu Republike 
Slovenije se ukvarja s področji odprtega mestnega 
javnega prostora, urbane prenove in vključevanja 
lokalnih prebivalcev v načrtovanje ter razvoj 
urbanih okolij. 
Podrobneje o avtorju v intervjuju na strani 20.

nina goršič

nina goršič je diplomirala na Fakulteti za 
arhitekturo v Ljubljani. Kot arhitektka in 
raziskovalka je zaposlena na Urbanističnem 
inštitutu Republike Slovenije, kjer že vrsto let 
sodeluje na nacionalnih in mednarodnih projektih 
s področja varstva, prenove in promocije kulturne 
dediščine, urbane prenove, urejanja javnega 
prostora in vključevanju lokalnih prebivalcev 
v procese prenove urbanega okolja. V zadnjih 
letih se intenzivno ukvarja z izobraževanjem in 
publiciranjem na področju prilagajanja bivalnega 
okolja osebam z oviranostmi in z izvajanjem 
ozaveščevalnih akcij prispeva k okolju ter družbi, 
ki je enako dostopna za vse. Pri projektih pogosto 
organizira konference in druge dogodke ter 
sodeluje pri zasnovah in postavitvah razstav.

biba ToMinC

biba Tominc je raziskovalka na področju urbane 
prenove, varstva in promocije kulturne dediščine, 
urbanih javnih prostorov, trajnostne mobilnosti ter 
participatornega urbanizma. V okviru domačih in 
mednarodnih projektov se posveča ozaveščanju 
in izobraževanju tudi na področju dostopnosti 
grajenega in komunikacijskega okolja za vse. 
Njena posebna strast pa je kartografija in 
informacijsko oblikovanje in iz tega področja je 
tudi magistrirala na Fakulteti za humanistične 
študije Koper Univerze na Primorskem. Za 
potrebe raziskovalnih projektov aktivno sodeluje 
pri oblikovanju in razvijanju spletnih platform, s 
skupino sodelavcev pa skrbi za grafično podobo 
inštituta. Na UIRS je zaposlena od leta 2000, v 
prostem času rada bere knjige, vrtnari na strehi 
domačega bloka, še raje pa deska na valovih.

8 > Javni prostori za lokalno življenje
Uvodna predstavitev v ustvarjalne delavnice, ki 
so potekale v okviru mednarodnega dogodka 
Humana mesta konec maja 2017 v soseski 
Ruski car, Bratovševa ploščad, Ljubljana. Več o 
dogodku: humancities.uirs.si

9 > Otvoritev razstave Humana mesta: Javni 
prostori za lokalno življenje – skupne vrednote
Razstava predstavlja eno izmed osmih t. i. 
"dopolnjevanih" razstav, ki nastajajo v okviru 
evropskega projekta Humana mesta: izzivanje 
merila mesta (Ustvarjalna Evropa 2014–2020). 
Razstavo v Ljubljani je pripravil Urbanistični 
inštitut Republike Slovenije in je razdeljena 
na štiri vsebinske sklope: pregled dobrih 
praks lokalnih civilnih iniciativ iz evropskih 
partnerskih mest, nagrajene fotozgodbe 
mednarodnega natečaja Fotozgodba moje 
soseske, utrinki s tematskih raziskovalnih 
delavnic z otroki OŠ Danile Kumar, študentske 
idejne rešitve natečaja Prostor druženja – 
ureditev Bratovševe ploščadi.
10 > Soustvarjanje javnega prostora z otroki – 
skupaj naredimo srečišče
V okviru mednarodnega dogodka Humana 
mesta je potekala tudi raziskovalna delavnica 
v sodelovanju z lokalno iniciativo Skupaj na 
ploščad! z otroki OŠ Danile Kumar. Ustvarili 
smo srečišče za različne prebivalce soseske: 
stanovalce, ptičke, žuželke, rože in tudi knjige.

8

9
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Fotozgodba naše soseske

a prepoznavanje dojemanja 

soseske s strani prebivalcev je projektna 

skupina Urbanističnega inštituta razvila 

tudi novo orodje. Fotozgodba naše sose-

ske (https://humancities.uirs.si/sl-si/) je 

spletno orodje, ki prebivalcem omogoča 

izražanje svojih pogledov na okolje, v ka-

terem živijo. Glavni namen je prepoznati 

elemente soseske, ki so v zaznavnih slikah 

skupni večjemu številu uporabnikov, hkrati 

pa odkriva, katere vrednote v zvezi z lokal-

nim okoljem prebivalce povezujejo. Njihovo 

prepoznavanje je pomembna osnova za ra-

zvoj skupnih vizij prihodnjega razvoja lokal-

nega okolja. Fotozgodbo "pišejo" prebivalci 

sami, tako da prispevajo svoje fotografije 

s podnapisi v vnaprej določene tematske 

kategorije. Kategorije se lahko nanašajo 

na različne aspekte grajenega okolja in ži-

vljenja v soseskah, npr. na dojemanje meja 

soseske, medsosedske odnose, poklice v 

soseski, identificiranje najprijetnejših pre-

delov sosesk ali prepoznavanje skupnih 

vrednot, ki si jih delijo lokalni prebivalci.  ❙

Fotozgodba naše soseske je foto album velikih stanovanjskih sosesk, ki 
ga soustvarjajo prebivalci in obiskovalci sosesk. Tematska zbirka fotografij 
s podnapisi prikazuje današnje stanje sosesk v Sloveniji in drugje, kot ga 
vidijo prebivalci teh okolij. Prispevki so se začeli zbirati jeseni 2016. Nastaja 
s sodelovanjem prebivalcev in obiskovalcev sosesk, ki prispevajo fotografije 
in njihove podnapise. Na tak način so prikazane soseske in njihovo življenje 
skozi oči tistih, ki v njih živimo ali se v njih občasno zadržujemo. 

Skupne vrednote 
moje soseske

❛

Katere vrednote so skupne prebivalcem 
sosesk? Kateri ideali nas povezujejo kot 
skupnost? Kako se odražajo v prostoru? 
So lahko osnova za skupno delovanje prebi-
valcev sosesk v prizadevanjih za izboljšanje 
lokalnih bivalnih razmer? Vrednote so ne-
snovna kategorija, se pa pogosto odražajo v 
fizičnem, stvarnem okolju. V tej kategoriji so 
zbrane fotografije, ki prikazujejo stanje v sose-
skah, v katerem se zrcalijo vrednote njihovih 
prebivalcev.

Meje 
moje soseske

❛

Do kod sega moja soseska? Kaj je njen rob 
in kaj ga opredeljuje? Je fizično, funkcijsko ali 
simbolno definiran? Meje so včasih jasne in 
natančno definirane, včasih pa zabrisane in 
fluidne. Prepoznavanje mej je dobrodošlo, da 
bi jih lahko presegali. Ali pa znotraj njih okrepi-
li značaj prostora, ki ga definirajo. S pomočjo 
fotografije in njenega podnapisa so predsta-
vljene meje sosesk, kot jih doživljamo njihovi 
prebivalci.

1 > Kdo si ne želi sprehoditi pod mavrico? 
Če gledam z balkona, je mavrica vzhodna 
meja moje soseske, ko se ji bližamo, izgine 
v brezkončnosti.
2 > S prijateljem iz otroštva sva le še 
senci, le še spomina v soseski, v kateri 
sva odraščala. Včasih se vrneva in se 
spominjava skupaj.
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Poklici 
v moji soseski

❛

Dobre soseske niso le spalna naselja, v njih 
se odvijajo različne dejavnosti in programi, ki 
oskrbujejo prebivalce soseske in mesta. Pek 
v pekarni na koncu ulice, prodajalka v lokalni 
trgovini, voznik avtobusa, ki ustavlja v sose-
ski, vzdrževalec zelenic … je le nekaj bolj izpo-
stavljenih poklicev, ki pomembno prispevajo 
h kakovosti življenja v soseski. Hkrati v sose-
skah najdemo še množico drugih poklicev, ki 
so očem skriti – v soseskah živimo ljudje z raz-
ličnimi veščinami, spretnostmi in znanji. Skozi 
utrinke, ujete v fotografski objektiv, in njihove 
podnapise fotozgodba prikazuje dejavnosti, ki 
se odvijajo v soseskah.

Moj sosed❛
Hiter življenjski ritem in z novimi komunika-
cijskimi tehnologijami podprti načini komu-
niciranja spreminjajo in pogosto siromašijo 
stike med ljudmi, ki bivajo v istem prostoru. S 
pomočjo fotografij in podnapisov fotozgodba 
pripoveduje, da v soseskah sobivamo social-
na bitja, ki se kljub spremenjenemu načinu 
življenja še vedno družimo, se podpiramo, si 
pomagamo in sodelujemo. Igra na ulici, kle-
pet na klopi v lokalnem parku ali pa zvonjenje 
na sosedova vrata, ko nam ob peki piškotov 
zmanjka moke, so primeri dejavnosti, ki nas 
povezujejo. Fotografije s podnapisi v tej kate-
goriji prikažejo, da v soseskah živimo ljudje, ki 
smo si sosedje in ne popolni neznanci.

Najprijetnejši 
prostor 
moje soseske 

❛

V domači soseski navadno preživimo večji del 
prostega časa, zato njena urejenost pomemb-
no vpliva na kakovost našega bivanja. Kateri 
so tisti prostori sosesk, ki jih imamo radi, se 
nam zdijo prijetni, se v njih radi zadržujemo? 
Kaj jih dela prijetne? So to dejavnosti in ljudje, 
ki jih tam srečujemo, ureditve in opremljenost 
z ulično opremo, prisotnost naravnih elemen-
tov, morda svetloba in barve ali pa detajli 
okoliških stavb? Skozi fotografijo in njen pod-
napis fotozgodba prikazuje prostore sosesk, 
ki se zdijo prijetni njihovim prebivalcem, in 
razlaga, kaj jih v njihovih očeh dela privlačne.

3 > V naši soseski se je pred kratkim odprl 
manjši center za starejše občane, ki je 
namenjen druženju, telovadbi in drugim 
dejavnostim. Gospa na fotografiji je ravno 
pometala jesensko listje pred vhodom.  
4 > V majhnem kotičku na robu soseske se 
skriva prostor, kjer se zbira cela soseska, od 
mamic z dojenčki do tekmovalnih mladostnikov 
in babic, ki s prikritim ponosom opazujejo svoje 
odraščajoče vnuke.  
5 > Balkonske pripovedke, 2015
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1 > Canning Town Caravanserai, London, 
Velika Britanija - 2012/poteka
Karavanseraj (The Caravanserai) je javni prostor, 
ki zagotavlja odprt in vključujoč prostor srečanj 
za lokalne prebivalce in obiskovalce. Zasnovan 
je bil tako, da kritično opozori na pomanjkanje 
infrastrukture v mestu. Objekti so bili zgrajeni v 
dveh letih s pomočjo 50 prostovoljcev in obrtni-
kov. Danes deluje kot laboratorij za trgovino, 
izobraževanje in skupnostno povezovanje ter 
kot odprt prostor za kulturne izmenjave. Upo-
rabniki so lokalna zagonska podjetja in mikro-
podjetja, sodelavci, ki delajo v njih, in lokalna 
skupnost. Več na: http://caravanserai.org.uk/
Foto: javni prostor je obdan z lesenimi kolibami, 
vsaka ima svojo funkcijo.

2 > Cuccagna Farmhouse, Milano, Italija - po-
zna devetdeseta leta 20. stoletja/poteka
V središču Milana so staro kmečko hišo spre-
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menili v središče civilne družbe z namenom 
spodbujanja ljudi k druženju. Od poznih de-
vetdesetih let do danes se tam odvijajo številne 
dejavnosti in iniciative, povezane s kulturo, 
socialnim povezovanjem, trajnostnim razvojem, 
urbanim kmetijstvom in hrano. Projekt prebuja 
čute sodelovanja, solidarnosti, skupnih vrednot 
in spodbuja pogovore. Daje občutek pripadnosti, 
ki ljudi združuje, in ustvarja prostor, v katerem 
lahko uživajo. Več na: http://www.cuccagna.org/
Foto: Cuccagna Farmhouse

3 > Pilot project Jakomini Quarter, Gradec, 
Avstrija - 2010/poteka
Cilj projekta je razviti območje Jakominiviertel 
tako, da bi privabljalo kreativna nova podjetja. 
Pomemben del projekta je vizualna podoba 
ulic, ki jih dela vidnejše in privlačnejše. S tem je 
poskrbljeno za pozitivno identiteto prostora, ki 
igra veliko vlogo pri ponudnikih storitev. Pro-

gram z različnimi kreativnimi idejami nagovarja 
ustvarjalce, da svoja podjetja odprejo v tej četrti 
in s tem popestrijo celotno ponudbo soseske. Z 
različnimi dejavnostmi, kot na primer lociranje 
rdeče tekaške steze na ulico, pa povečujejo pri-
vlačnosti ulic ne samo za podjetja, pač pa tudi 
za vse obiskovalce četrti. 
Več na: www.jakominiviertel.at
Foto: leta 2010 je bila ulica preoblikovana v 
tekaško stezo.

4 > Le Garage Moderne, Bordeaux, Francija – 
2000/poteka 
Moderna garaža (Garage Moderne) je neprofitna 
motorna delavnica, v kateri lahko obiskovalci 
najamejo prostor in sami ali s pomočjo mehani-
kov ugodno popravijo svoj avto/motor. Delavni-
ca je namenjena tudi vzdrževanju koles in med 
drugim služi kot prostor za različne umetniške 
dogodke. Predstavlja prostor socialnih integracij 
in medsebojnega sodelovanja, saj ima 27 za-
poslenih, 10 prostovoljcev in okoli 400 članov. 
Skozi kreativnost in z medsebojno pomočjo 
lahko vsak obiskovalec najde svoj prostor v 
družbi, ki spodbuja različnost in na prvo mesto 
postavlja delo za skupno dobro. 
Več na: http://www.tourdefrancedesalternatives.
fr/alternatives/autoreparation-voiture-diy/
Foto: v delavnici so razstavljeni različni avto-
mobili.

5 > 100 creative playgrounds for children, 
Beograd, Srbija - 2013/poteka
Projekt 100 kreativnih igrišč je enkratna obliko-
valska in urbanistična iniciativa s ciljem ustvariti 
boljše okolje za rast in razvoj otrok, starih od 
dveh do dvanajst let. To ni le prostočasna plat-
forma, ki bi služila samo za šport in sproščanje, 
temveč tudi seznanja otroke z oblikovanjem že 
od zgodnjega otroštva. Pri tem spodbuja njihove 
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motorične spretnosti in skozi igro postopoma 
razvija ustvarjalnost in domišljijo. Cilj tega 
projekta je postaviti 100 otroških igrišč v Srbiji. 
Več na: http://www.belgradedesignweek.com/
project/100-creative-playgrounds/
Foto: igrišča so med otroki dobro sprejeta.

6 > ReNewTown, Velenje, Slovenija – 2012 (5 
dni)
ReNewTown je projekt prenove javnega prostora 
v Velenju, ki se ga je preoblikovalo v večnamen-
ski javni prostor. Ustanovili so lokalno skupino, 
ki je analizirala dokumentacijo in opravljala 
javnomnenjske raziskave po mestu. Pri gradnji 
novega javnega prostora je sodelovalo 64 pro-
stovoljcev iz soseske, ki so v petih dneh skupaj 
naredili 1.567 ur. Lokalni prebivalci so tako pri-
dobili nov večfunkcijski in sodobnejši prostor za 
srečanja, otroci pa novo igrišče. Več na: http://
www.renewtown.eu/renovation-velenje.html
Foto: odprtje s takratnim predsednikom Slovenije.

7 > Pazi!park, Ljubljana, Slovenija - 2015
Pazi!park je skupina, ki opozarja na pomemb-
no vlogo javnega urbanega prostora, predvsem 
zelenih površin. Obstaja že več kot 10 let in 
od samega začetka izpostavlja pomen javnega 
urbanega prostora, ki pozitivno vpliva na kako-
vost mestnega življenja. V letu 2015 je skupina 
ustvarila dva projekta: Mali urbani strešni vrt 
na Gimnaziji Jožeta Plečnika in Pazi, kamera 
na gugalnici! Pazi!park igra pomembno vlogo 
pri medgeneracijskem sodelovanju, saj starejši 
delijo svoje znanje in izkušnje z mlajšimi. Pri 
tem pa skupina vse prebivalce poziva, da urbani 
javni prostor večkrat obiskujejo in razmišljajo o 
njegovi vlogi v mestnem okolju. 
Več na: http://pazipark.si/
Foto: projekt Zgodbe dreves, ki niso le za les.

8 > Knjižnica pod krošnjami, Ljubljana, Slove-
nija - 2005/poteka
Cilj projekta Knjižnica pod krošnjami je razvi-
jati bralno kulturo v Sloveniji. Iniciativa pripelje 
knjižnico neposredno do ljudi in spodbuja tako 
intimnost kot živahnost, saj smo, ko beremo na 
prostem, lahko obenem v javnem prostoru in v 
čisto svojem svetu. Ta "100-odstotno naravna 
knjižnica" je tudi način oživljanja javnih zelenih 
površin. Projekt se izvaja na petih lokacijah v 
Ljubljani (Ljubljanski grad, park Tivoli, Kongre-
sni trg, park Tabor in nabrežje Ljubljanice) in v 
drugih mestih. 
Več na: http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/
Foto: knjižnica pod krošnjami

9 > Skupaj na ploščad!, Ljubljana, Slovenija - 
2013 /poteka
Iniciativa "Skupaj na ploščad!" poteka v prime-
stni soseski, zgrajeni konec sedemdesetih let 20. 
stoletja. Njen cilj je oživiti zapuščen odprt javni 
prostor soseske, da bi postal prostor vsako-
dnevnega srečevanja in druženja lokalnih prebi-
valcev. V ta namen pobudniki priskrbijo poseb-
no opremo za sedenje, igranje in organiziranje 
različnih dogodkov na prostem, kot so letni 
kino, dejavnosti za otroke, lokalna prehranska 
tržnica, branje na prostem in podobno. 
Več na: www.facebook.com/people/Skupaj-Na-
-Ploščadi/100005513147734
Foto: dogodki za vse generacije

10 > Bus with us, Cieszyn, Poljska - 2012/
poteka
"Bus with us" je iniciativa v mestu Cieszyn, ki je 
preoblikovala 5 avtobusnih postaj in jim dodala 
različne dejavnosti. Namen projekta je skozi 
oblikovanje pokazati, da imajo lahko avtobusne 
postaje več namenov in lahko postanejo tudi 

atrakcija. Nimajo samo transportne funkcije, 
ampak lahko predstavljajo tudi prostor sreče-
vanj in druženja. Da postane čakanje na avtobus 
zanimivejše, so postajam dodali table z različni-
mi igrami in dejavnostmi, ki potnikom popestrijo 
dan. Prav tako pa nove, vizualno lepše avtobusne 
postaje dajejo kraju pozitivnejšo identiteto. 
Več na: http://inspirowaninatura.pl/przystanek-
-zabawa/
Foto: izgled ene od preoblikovanih avtobusnih 
postaj.

Avtorji: Matej Nikšič, Nina Goršič, Biba Tominc 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije Humana 
mesta / Human Cities Ljubljana in študentka 
Alma Kropin s Fakultete za arhitekturo
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O odnosih med mestom in njegovimi 
prebivalci smo se pogovarjali s tremi 
zanimivimi sogovorniki: Matejem Nikšičem 
z Urbanističnega inštituta Republike 
Slovenije, Damjano Zaviršek Hudnik iz 
iniciative Skupaj na ploščad! in Alenko 
Fikfak s Fakultete za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani. inTervju

Dr. Matej Nikšič, Damjana Zaviršek Hudnik in dr. Alenka Fikfak 

Soustvarjanje urbanih javnih prostorov

Damjana Zaviršek Hudnik: Eden od trajnostnih izzivov, s katerim 
se srečujejo vsa večja slovenska mesta, je gotovo promet. Menim, da 
so prebivalci mest vedno bolj ozaveščeni o pomenu trajnostnih na-
činov prometa in na splošno premikanja znotraj mest. V slovenskih 

❛
daMjana zaviršek 
hudnik 

Diplomirala je na 
Fakulteti za arhitekturo 
v Ljubljani in kot 
arhitektka deluje v svoji 
arhitekturni pisarni 
v Ljubljani. Ukvarja 
se z načrtovanjem 
objektov, odprtih javnih 
površin, oblikovanjem 
notranjega prostora 
in razstav. Poleg 
tega deluje na 
področju promocije 
arhitekturne stroke in 
izobraževanja javnosti 
o prostoru. Na izzive 
v prostoru se odziva 
s prevpraševanjem 
sodobnega načina 
življenja in vsakdanjih 
navad, povezovanjem 
in izobraževanjem 
različnih uporabnikov 
prostora, pobudami za 
urejanje spregledanih 
prostorov, začasno rabo 
površin v mestih. 
Od leta 2013 sooblikuje 
pobudo "Skupaj na 
ploščad!", ki prebivalce 
soseske Ruski car 
spodbuja k razmisleku 
o potencialih odprtih 
javnih površin v soseski 
in vključevanju v proces 
njihove prenove ter 
revitalizacije. 

❛
dr. MaTej nikšič 

Po diplomi na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani je kot 
Cheveningov štipendist nadaljeval študij urbanističnega oblikovanja na 
univerzi Oxford Brookes v Veliki Britaniji. Doktoriral je na Fakulteti za 
arhitekturo v Ljubljani s tematiko uporabniških doživljajskih slik odprtih 
prostorov mesta. V svojem raziskovalnem delu na Urbanističnem 
inštitutu Republike Slovenije se ukvarja s področji odprtega mestnega 
javnega prostora, urbane prenove in vključevanja lokalnih prebivalcev 
v načrtovanje ter razvoj urbanih okolij. V okviru Zveze evropskih 
prostorsko-načrtovalskih šol si v tematski skupini Javni prostori in 
urbane kulture prizadeva za povezovanje raziskovalnega in praktičnega 
dela na področju urejanja javnih prostorov mesta. Od leta 2014 
koordinira slovenski del mednarodnega projekta Humana mesta / 
Human Cities. 

ali so mesta boljša izbira za življenje ljudi z 

vidika trajnostnih izzivov? S katerimi izzivi 

se soočajo slovenska mesta, imajo moč za 

spremembe? 
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❛
dr. aLenka FikFak 

Je urbanistka in arhitektka, diplomirala in doktorirala je na Univerzi v 
Ljubljani, Fakulteti za arhitekturo, kjer je tudi zaposlena. Od leta 2009 je 
predstojnica Katedre za urbanizem in vodi študij urbanizma. Raziskuje 
prostorski pojav naselij, vrednote tradicionalnega prostora in odnos do 
kulture okolja ruralnega in urbanega prostora. Poudarek daje raziskovanju 
novih tipologij stanovanjske zazidave na podeželju. Objavlja v znanstvenih 
revijah in sodeluje na znanstvenih konferencah. Sodeluje v evropskih in 
nacionalnih raziskovalnih projektih. Skupaj s sodelavci je bila nagrajena 
na natečajih (npr. Ureditev mestnega jedra Ravne na Koroškem, 2009, 1. 
nagrada).

mestih je vedno bolj prisotno tudi zaveda-
nje o pomenu pešačenja po vsakodnevnih 
poteh in opravkih – peš v šolo ali službo, 
peš v trgovino ... Urejanje površin za različ-
ne oblike prometa se neposredno povezuje 
z urejanjem odprtih javnih površin. Zazna-
vanje odprtega prostora z vidika pešca je 
mnogo bolj pesto in bogato, polno interak-
cije in raznolike komunikacije.
Alenka Fikfak: Kot je že leta 1984 zapi-
sal Anton Trstenjak, so "mesta na splošno 
boljša izbira za življenje", "omogočajo ra-
cionalnejši način dela". Zakaj bi lahko še 
danes to njegovo misel nadaljevali? Ker v 
bistvu nadaljuje zgodbo slovenske kulture 
bivanja, ki še vedno sloni na ideji "hiša za 
vsakega Slovenca", "moja hiša v zeleni na-
ravi", "oddaljenost od sosedov in hrupa" in 
podobno. Pa vendar, ko vse to imamo, ugo-
tovimo, da nam mesto nudi več izbire, da 
imamo v mestu več možnosti kulturno in 
socialno bogatega življenja. Torej občutek 
izbire. In tega občutka izbire, še posebej v 
družbi potrošnje, ne zmoremo nadome-
stiti s krajinsko lepoto zelene kompozici-
je slovenske kmetijske ali naravne krajine. 
Vendar, če se bolj osredotočimo na samo 
trajnost, je vsekakor v ospredju vprašanje 

sodobne mobilnosti, prometa, preobremenjenosti cest in podobno. 
V slovenskih mestih nam sodobna mobilnost omogoča človeku pri-
jaznejšo uporabo zunanjega prostora, bogatejšo urejenost površin. 
Vprašanje pa je kakovost trenutnega medmestnega povezovanja, ki 
uporabniku ne nudi sodobnih možnosti in se zato še vedno poslu-
žujemo avtomobilov.
Matej Nikšič: Slovenska mesta si prizadevajo izvajati spremembe 
v smeri bolj trajnostnega delovanja, vendar pogosto v obliki del-
nih ukrepov, ki naslavljajo posamezen vidik trajnostnosti, in brez 
celostne vizije ter pogumnih političnih odločitev, ki bi take vizije 
podprle. Problem pa v prvi vrsti ne tiči v odločevalcih, ampak v nas 
samih, saj se večinoma nismo pripravljeni odpovedati udobju, ki ga 
nudi trenutni potrošniški način življenja. Brez sprememb v naših 
glavah in navadah kapaciteta slovenskih mest za resnične preboje v 
smeri trajnostnega razvoja ostaja omejena. Merilo slovenskih mest 
in drugih naselij je sicer zelo obvladljivo in bi lahko postala vzorčni 
primeri reševanja izzivov trajnostnega urbanega razvoja. Sam sem 
optimist, mislim, da gre za generacijsko vprašanje – zakaj bi novice 
o stoodstotni energetski samooskrbi mest ali o delovanju mest brez 
uporabe osebnega motornega prometa v prihodnje v svet ne priha-
jale tudi iz Slovenije? 

kako (pre)oblikovati lokalna okolja, da bodo delovala socialno 

kohezivno, torej vzpostavljala medsebojne odnose z integracijo 

posameznika v družbo?

M. N.: V tridesetih letih prejšnjega stoletja je bila v načrtovalski 
stroki močno prisotna ideja t. i. socialnega inženiringa, s katerim so 
skušali z oblikovanjem prostora spodbujati medsebojno sodelova-
nje ljudi, pa tudi vzpostavljati red v družbi. Iz tega pristopa so se 
razvile različne urbane oblike, npr. zasnova soseske kot humanisti-
čen pristop k urejanju modernističnih mest po drugi svetovni voj-
ni, a hkrati tudi bolj ideološko obarvane izpeljanke, kot je bil npr. 
nemški "Volksgemeinschaft". S splošnim porastom individualizma 
v sodobnih družbah so ti pristopi izgubili svojo privlačnost, a so s 
pojavom velikih protestnih gibanj v predmestjih velikih zahodnih 
mest, npr. pred leti v Parizu ali Stockholmu, te ideje spet oživele. 
Zasnova soseske, kjer so vse osnovne urbane funkcije, kot so šole, 
vrtci, trgovine in storitvene dejavnosti, lokalno dostopne, je spet 
aktualen. Posebno pozornost se namenja urejanju kakovostnega 
javnega prostora, saj je to prostor, kjer prihajajo ljudje v neposre-
den stik eden z drugim, tudi z neznanim in novim. Pomemben vidik 
socialne kohezivnosti v sodobnem mestu se nanaša prav na druž-
beno raznolikost – mestne skupnosti po svetu so z globalizacijo bolj 
socialno, ekonomsko, etnično diferencirane in javni prostori       ...  

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2017   |   STRAN  21



... igrajo pomembno vlogo pri sprejemanju 
te raznolikosti.
A. F.: Socialna kohezija se sliši tako "evrop-
sko raziskovalno". Kaj naj bi bilo pri tem 
pomembno? Osnova bivanja, kot so med-
človeška povezanost, sodelovanje, komuni-
kacija, so-pomoč. To nam je bilo že tradi-
cionalno dano, saj je Slovenija razčlenjena 
na več kot 6.000 naselij, od tega več kot 
5.800 malih naselij, kjer smo že zaradi po-
manjkanja storitvenih in trgovskih dejav-
nosti prisiljeni v vzdrževanje medsebojnih 
odnosov. V zadnjem času je vse več idej o 
vnosu novih oblik socialnih dejavnosti v lo-
kalnem okolju, ki gradijo na angažiranosti 
posameznika za dobro vsakega, kot so pro-
stori skupnega ustvarjanja, t. i. "co-working 
spaces". Vendar tudi to ni novost, saj so že 
v preteklosti obstajale vaške skupnosti, v 
mestih četrtne skupnosti, mladinske sobe 
in podobno. Vsi ti drobni elementi, ki so v 
preteklosti gradili vaška okolja, se danes 
vnašajo v mestna v obliki urbanega vrtnar-
jenja, so-ustvarjanja in so-uporabe sku-
pnih prostorov. In na tem lahko gradimo in 
tega vzdržujemo samo še več, pri čemer je 
pomembna pobuda na lokalni ravni. 

kako ustvariti pravo partnerstvo med 

odgovornimi za urejanje prostora in tistimi, 

ki ga uporabljajo? 

D. Z. H.: Oblikovanje partnerstva med služ-
bami za urejanja prostora in uporabniki 
prostora je dolgoročen proces. Občine lah-
ko na različne načine podpirajo dejavno-
sti lokalnih pobud, društev ali zavodov, ki 
tvorno in povezovalno delujejo v lokalnih 
okoljih: npr. oblikovanje različnih razpisov 
za izvajanje njihove dejavnosti, pomoč pri 
medsebojnem povezovanju sorodnih de-
javnosti v občini, povezovanje z javnimi 
zavodi, ki delujejo v občini. Cilj pa bi moral 
biti oblikovanje participativnih proraču-
nov občin, pri katerih občani soodločajo o 

porabi javnega denarja.
M. N.: Pomemben vidik je tudi vzpostavitev zaupanja med vsemi 
udeleženci urejanja prostora. Medsebojno zaupanje je pomemben 
temelj za uspešno partnerstvo, v katerem udeleženci napredujejo 
skupaj in vsak na svojem področju. Na strani urbanistične stroke pa 
je, da poleg svojih strokovnih znanj razvije tudi sposobnosti mo-
deriranja procesov. V prostoru se pogosto križajo nasprotujoči si 
interesi, ki jih je treba usklajevati in uspešno usklajevanje lahko 
pripelje do pravih, močnih partnerstev.

kako vključiti lokalne prebivalce, ki imajo veliko znanja in so 

pripravljeni prispevati k izboljševanju svojega okolja?

A. F.: Lokalni prebivalci z veliko znanja so običajno tista gonilna 
sila, ki zna motivirati okolico k različnim akcijam za izboljšave. 
Strokovnjaki smo velikokrat pri tem pred dejstvom, da ni vse, kar 
se zgodi kot lokalna pobuda, nujno skladno z merili stroke, ven-
dar se ob tem zgodi mnogo pomembnejši fenomen, ki ga noben 
izum ne more nadomestiti. In sicer ravno ta socialna povezanost, 
o kateri govorimo, čutenje do sočloveka, želja po izmenjavi mnenj, 
ustvarjanje kreativne komunikacije. In tega žal ne morejo zagotovi-
ti nobena predpisana partnerstva. Preprosto se zgodi, velikokrat z 
energijo in voljo ljudi, ki za to ne dobijo plačila, ki je merilo sodobne 
potrošniške družbe, vendar dobijo nenadomestljivo povezanost s 
sočlovekom. Kar bi morala biti vrednota. Vendar, ko že govorimo o 
tem, me prešine misel, da je to lahko govoriti, če imaš zagotovljeno 
socialno-delovno varno okolje. 
D. Z. H.: Nekdaj so se ljudje veliko družili ob skupnem delu. Ravno 
delo je tisto, ki zelo povezuje sodelujoče. Organiziranje dogodkov 
in dejavnosti v lokalni skupnosti, kjer se prebivalci družijo in spo-
znavajo ob nekem skupnem cilju, ob pomoči drugemu, kjer lahko 
delijo izkušnje in pridobivajo nove, imajo osebni interes za izbolj-
šanje nečesa … Zelo pomembno je osebno povabilo, motiviranost in 
zagnanost tistega, ki vabi k sodelovanju.

Se položaj in status ljudi v odnosu do njihovih mest spreminjata?

A. F.: Stalno se spreminjata. Predvsem v odnosu do dejavnosti in s 
tem povezane mobilnosti v mestu in izven njega. Recimo, kot primer, 
odprtje nove trgovine. Najprej vzbudi zanimanje, potem kritiko v 
odnosu do obstoječih, nato pa to postane točka, ki jo obiskujemo ali 
pa sploh ne. Ljudje smo po naravi radovedna bitja in to zanimanje 
za novo, neraziskano nas spremlja vse življenje. Vprašanje je samo, 
koliko in kako hitro novosti posvojimo. Žal pa bolj kot zapadamo v 
delovni ritem vsakdana, manj smo fleksibilni za novosti in aktivno 
spreminjanje. Bolj nam je blizu vsakodnevno enak ritem. Govorim 
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javni prostori nastajali popolnoma spon-
tano, skladno s potrebami okoliškega pre-
bivalstva. Z razvojem stroke so tudi javni 
prostori na bolj perifernih lokacijah postali 
predmet načrtovanja, pogosto iz nuje po 
vzdrževanju sanitarno-tehničnih pogojev 
za življenje v mestu in njegovo delovanje. A 
je tak pristop pogosto oblikoval doživljaj-
sko nezanimive prostore. Kritika je poudar-
jala, da morajo biti javni prostori oblikovani 
za ljudi, da morajo spodbujati interakcije 
med njimi, močno se je poudarjala socialna 
komponenta. Okrepilo se je tudi zavedanje, 
da so uporabniki javnih prostorov tisti, ki 
morajo imeti besedo pri njihovem obliko-
vanju, če naj ti prostori na dolgi rok dobro 
delujejo. Na tej predpostavki temelji tudi 
celoten projekt Humana mesta. Urbanistič-
ni inštitut prispeva predvsem z razvojem 
novih orodij za vključevanje prebivalcev v 
procese nastajanja javnih prostorov. Pa tudi 
orodij za analizo stanja javnih prostorov, ki 
različnim odločevalcem nudijo globlji vpo-
gled v javne prostore – npr. kako jih ljudje 
uporabljajo in doživljajo.
D. Z. H.: Javni prostori so prostori, name-
njeni vsem, zato je pomembno, da nasta-
jajo premišljeno in načrtovano – tako da 
omogočajo rabo različnim uporabnikom, a 
hkrati tako, da je v skupnem prostor tudi za 
individualno in drugačno. 
Sama od leta 2013 sooblikujem pobudo 
"Skupaj na ploščad!", ki prebivalce soseske 
Ruski car spodbuja k razmisleku o poten-
cialih odprtih javnih površin v soseski in 
vključevanju v proces njihove prenove ter 
revitalizacije. Pobuda "Skupaj na ploščad!" 
je v zadnjih treh letih načrtovala in izvedla 
vrsto začasnih prostorskih intervencij v so-
seski, s katerimi želi prostor med bloki na-
rediti prijetnejši za zadrževanje, prebivalce 
soseske spodbuditi k njegovi uporabi in jih 
povezati z druženjem v javnem prostoru.
Sodelovanje pri projektu Humana mesta ... 

“Oblikovanje 
partnerstva med 
službami za urejanja 
prostora in uporabniki 
prostora je dolgoročen 
proces.”Damjana Zaviršek Hudnik

seveda na splošno, še vedno je to vprašanje posameznika in njego-
vega značaja. Ker na splošnih merilih gradimo predvidevanja o tem, 
kaj bi bilo dobro za oblikovanje socialno prijaznega okolja.

kako potekajo procesi nastajanja javnih prostorov? kako se v 

sklopu projekta ''humana mesta'' vključujete vi?

M. N.: Odvisno od tega, na kateri vidik javnih prostorov gledamo 
– njihovo fizično dimenzijo ali socialno komponento. Fizično obli-
kovanje javnih prostorov je bilo v zgodovini praviloma rezervirano 
za izbrance, ki so bili povezani z odločevalskimi centri, predvsem 
ko je šlo za reprezentativne prostore mest. Po drugi strani so ostali 
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... je priložnost za obogatitev delovanja v 
soseski z izkušnjami in praksami drugih 
mest, ki so del projekta. Hkrati pa je projekt 
omogočil razvijanje novih "orodij" za vzpo-
stavitev sodelovanja z različnimi prebivalci 
soseske – sodelovanje pri raziskovalnih de-
lavnicah v lokalni osnovni šoli je pripomo-
glo k navezavi stikov z učenci, izvedba de-
lavnice na Bratovševi ploščadi ob majskem 
srečanju pa poglobitev sodelovanja s sku-
pino prebivalk, ki se ukvarjajo z rastlinami 
v soseski, gojenjem zelišč in vrtnarjenjem.
A. F.: Se strinjam z vsem, kar sta povedala 
kolega. Dodala bi samo, da se javni prostori 

žal velikokrat oblikujejo brez vključevanja 
lokalne skupnosti. In potem nam ostane ka-
kovostna ureditev, s katero ljudje ne vedo, 
kaj početi. Preprosto zato, ker niso del nje. 
Proces vključevanja ljudje potrebujemo, da 
prostor in njegove elemente, ureditve pa 
tudi uporabnike posvojimo za svoje. 
Projekt Humana mesta in njegova načela 
uporabljam pri svojem delu s študenti, ko 
izvajamo urbanistične, arhitekturne delav-
nice. Pri teh delavnicah je osnova povezo-
vanje z lokalno skupnostjo kot metoda, s 
katero poskušaš do tedaj nepoznan prostor 
posvojiti in razumeti. Preprosto po načelu: 
kako pa boš razmišljal o ureditvi in svojo 
zamisel predstavil uporabnikom, ki tam ži-
vijo že vse življenje, ti sam pa boš s krat-
kim obiskom poznal in razumel vse ter kar 
odkril "boljšo" rešitev. Najboljše nastane ta-
krat, ko v risbo preliješ misli ljudi. 

kako nadgraditi večje soseske, zgrajene 

pred 40 leti in več, da bodo zadovoljevale 

potrebe današnjih stanovalcev?

D. Z. H.: Proces revitalizacije velikih sta-
novanjskih sosesk mora potekati celovito 
– revitalizacija objektov in javnih prosto-
rov mora vključevati tudi iskanje načinov, 
kako preseči poudarjen individualizem da-
našnjega časa, ki se odraža na vseh nivojih 
bivanja. Prav javne površine in dogajanje na 
njih ter sodelovanje prebivalcev pri izvedbi 
različnih skupnostnih projektov imajo moč, 
da oživijo pozabljene prostore in posame-
znike povežejo v skupnost.
A. F.: Tovrstne soseske imajo nedvomno 
jasno urbanistično misel in so bile pri nas 
zgrajene v duhu socialno-družbenega ži-
vljenja v obdobju socializma. Lahko rečemo, 
da je ključen premik iz načina takratnega 
življenja v današnje. Ob tem bi želela po-
udariti, da so in še imajo svojo kakovostno 
zasnovo, ki je gradila na drugačni obliki 
skupnosti kot tudi drugačnih življenjskih 
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“Javni prostori 
se žal velikokrat 
oblikujejo brez 
vključevanja 
lokalne 
skupnosti.”Alenka Fikfak
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“Ohranjanje 
dostopnosti 
zelenih površin 
za vse vidim kot 
enega ključnih 
izzivov tega 
trenutka, če 
želimo, da bodo 
tudi v prihodnje 
vsi prebivalci 
imeli koristi od 
njih.”Matej Nikšič

vrednotah. Predvsem se je spremenil ritem 
življenja. Mislim, da je ključna razlika v 
tem, da je takratna zasnova slonela na želji 
po druženju, to pomeni manjša stanovanja 
in večje odprte zunanje prostore, ki so bili 
prepuščeni domišljiji uporabnika in so bili 
večfunkcionalni, pa tudi niso bili omejeni 
z obvezo vseh možnih prijav in regulative, 
da bi se v njih odvijalo nekaj "skupnega" in 
za skupnost. Postali smo družba, ki zah-
teva več dobrin in več možnosti, ki pa jih 
ne ustvarimo sami, temveč jih želimo imeti 
na dosegu roke. Soseske so nivo skupnosti, 
ki omogoča lokalno delovanje in najbrž bi 
bil prvi korak zaupati skupnosti, da zna 
ustvarjati sebi dobro in kakovostno okolje. 
S tem mislim olajšanje administrativnih ko-
rakov in papirologije ter spoštovanje do so-
ljudi, torej ne nujno spreminjanje fizičnega 
prostora, temveč mentalno kulturnega. 

zelene površine naredijo mesta bolj zdrava 

in varnejša, toda kako imajo lahko koristi 

od njih vsi prebivalci mesta? 

D. Z. H.: Zelene površine v urbanih središčih 
imajo številne blagodejne učinke za vse pre-
bivalce, saj prispevajo k izboljšanju mestne 
klime tako mikroklimatsko kot širše, pove-
čujejo biološko raznolikost v mestih, čistijo 
zrak, saj absorbirajo CO2, zmanjšujejo pre-
hajanje prahu, dima in hrupa, zmanjšujejo 
oblikovanje toplotnih otokov. Hkrati pa so 
prostor za druženje in povezovanja prebi-
valcev ob športu in rekreaciji, pridelovanju 
hrane, skrbi za domače ljubljence. Pomem-
ben je tudi njihov vizualen in estetski vidik 
ter ne nazadnje tudi terapevtski vidik ob 
stiku z naravo in oblikovano mestno kra-
jino, na primer urbanimi gozdovi, mestni-
mi parki. V urbanih središčih predstavljajo 
velik neizkoriščen potencial za vzpostavi-
tev zelenih površin strehe kot mnogokrat 
pozabljena "peta fasada" objektov. Tam se 
lahko odvijajo dejavnosti, ki ne le povežejo 
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prebivalce posameznega objekta, ampak 
pomenijo tudi možnost pridelave hrane, 
oddiha in rekreacije, razgledov po okolici.
A. F.: Bom zelo kratka. Tako, da bi jih spo-
štovali. Ne nazadnje so pri nas zelene po-
vršine odprte vsem, niso ograjene, v mestih 
jih vzdržujejo kot skupnostne površine. 
Torej so nam dane kot lepa, zelena slika, ki 
dopolnjuje vizualni prostor. Po drugi strani 
se v urbani prostor vključujejo ideje, ki smo 
jih navajeni iz ruralnega, kot so: urbano če-
belarstvo, vrtičkarstvo (tipika slovenskega 
prostora, ki ni potrebovala svetovne teo-
rije), zelena terasa v smislu gojenja vrtnin 
na balkonih. In te motive vključujejo tudi 
v učne programe osnovnih in srednjih šol. 
Imeti korist pomeni v današnji družbi za-
služiti. Naučiti se moramo, da vse, kar nam 
zelenje poleg vizualnega ugodja ponuja in 
kar je omenila Damjana o izboljšanju me-
stne klime, pomeni pridobitev k obogatitvi 
kakovostnega bivalnega okolja. Takih kori-
sti bi se morali bolj zavedati. 
M. N.: Zelene površine kljub vsem novim ali 
na novo odkritim rabam, ki sta jih           ...  
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... omenili Damjana in Alenka, pogosto 
postanejo "ogrožena vrsta". Neoliberalna 
paradigma razvoja mesta odprte zelene po-
vršine v mestu prepogosto obravnava kot 
potencialne zazidljive površine. Če nada-
ljujem Alenkino misel – v njih vidi potenci-
alne finančne koristi, pozablja pa na druge 
blaginje, ki jih prinašajo življenju v mestu. 
Ohranjanje dostopnosti zelenih površin za 
vse vidim kot enega ključnih izzivov tega 
trenutka, če želimo, da bodo tudi v pri-
hodnje vsi prebivalci imeli koristi od njih. 
Privatizacija in omejevanje dostopa do teh 
površin se bosta v prihodnje pokazala kot 
zabloda našega časa.

je posameznik, ki živi na deželi, boljšega 

zdravja, je srečnejši in ima nižji okoljski 

odtis?

M. N.: Občutek sreče je osebno pogojen. Po-
stavite tipičnega meščana na vas ali pa ti-
pičnega podeželana v mesto, pa bosta oba 
enako nesrečna, kot bi bila oba enako sreč-
na, če bi ju pustili v njima ljubem okolju. 
Merili zdravja in okoljskega odtisa sta lažje 
merljivi, a ju ne gre posploševati. 
A. F.: To je lahko zelo dvoumno. Prihajam s 
podeželja, in čeprav že dolgo ne živim v tem 
okolju, se spomnim in še razumem dinami-
ko vasi in življenja v njih. Bom spet omenila 
Trstenjaka, saj so se meni ob njegovem bra-
nju nekako odprle oči. Pravi, da posameznik 
ni srečen za vse tiste dobrine, ki jih ima, 
ampak čuti neznansko težo pomanjkanja 
tistega, česar nima. Na podeželju je manjši 
okoljski odtis, več zelenja, več svežega zra-
ka, več možnosti za okolju prijazno rekre-
acijo, manj delovnih stresnih situacij, manj 
hrupa, prometa in še bi lahko naštevali. Po 
drugi strani pa je manj možnosti za izo-
brazbo in manj možnosti za delo kot tudi 
manj možnosti za bogato socialno-družbe-
no življenje. Posplošeno, pa vendar ni nujno 
tako. 

D. Z. H.: Življenje na deželi poleg večje povezanosti z naravo, delom 
z zemljo, lastno pridelavo hrane velikokrat povezujemo z bivanjem 
v manjši in bolje povezani skupnosti prebivalcev, ki se med seboj 
poznajo, si pomagajo, medsebojno sodelujejo. Vse to so vrednote, 
ki pripomorejo k večjemu bivanjskemu zadovoljstvu in bi jih želeli 
živeti v vseh okoljih. Glede deleža okoljskega odtisa, ki ga pred-
stavlja npr. uporaba osebnega avtomobila, so mesta z različnimi 
oblikami javnega prevoza morda celo na boljšem kot podeželje, kjer 
je mreža javnih prevozov precej slabša in so prebivalci odvisni od 
prevoza z osebnimi avtomobili. 

kaj bi bili za vas ključni dosežki na področju vključevanja 

prebivalcev v skupnostno ustvarjanje urbanih javnih prostorov na 

dolgi rok? 

A. F.: Ključen dosežek bi bil povezovanje generacij in prenos tradi-
cionalnega znanja ne samo mlajšim, temveč v obe smeri.
M. N.: In dvig povezanosti lokalne skupnosti na splošno. S skupnim 
urejanjem prostora se krepi občutek pripadnosti skupnosti pa tudi 
prostoru. Če se bodo globalni trendi urbanizacije nadaljevali, le tako 
mesta prihodnosti ne bodo brezoblične koncentracije ljudi, ampak 
sestavljanke povezanih lokalnih skupnosti, v katerih ne bo le zno-
sno, ampak prijetno živeti.
D. Z. H.: Javni prostori so skupni prostori. Kadar jih prebivalci "vza-
mejo za svoje" in jih zares uporabljajo, takrat so zanje navadno 
pripravljeni tudi skrbeti in jih ne uničevati, jih urejati in vzdrževati, 
dopolnjevati z urbanimi elementi ... Tedaj iz skupnih prerastejo v 
prostore skupnosti. 
V stanovanjski soseski, v kateri živim, bi odločitev prebivalcev, da 
se aktivno vključijo v proces revitalizacije soseske, tako s sodelova-
njem na dogodkih, ki jih organizira Četrtna skupnost, kot z vključe-
vanjem v dejavnosti, ki jih organizirajo lokalne pobude prebivalcev, 
dolgoročno pomenila tudi večjo naklonjenost fizični prenovi odpr-
tih javnih površin v soseski, pripravljenost na sofinanciranje preno-
ve in nato njihovo vzdrževanje. In seveda sodelovanje ter uživanje 
ob druženju v urejenih skupnostnih prostorih!  ❙

odkrivaMo INTERVJU
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KULTURA odkrivaMo

Knjižna polica  

❛

Vas zanima brutalistična arhitektura ali pa želite izvedeti več 
o prenovi Plečnikove hiše? Morda vam je bližje fotografija? Če 
bi želeli še globlje raziskati bonsaje, priporočamo pot v lokalno 
knjižnico, za ogled zanimivih predavanj o betonu pa obisk spleta. 

Avtor: Tomaž Kovšca
Založba: samozaložba
Leto izdaje: 2005
Podatki: 16 cm x 23 cm, 
mehka vezava, barvni tisk, 
slovenski jezik, 195 strani
Cena: razprodano, za 
izposojo na voljo v 
knjižnicah po Sloveniji

bonsaj: umetnost in 
filozofija
Knjiga Bonsaj: umetnost in filozofija je 
najobširnejši in najstrokovnejši zapis o 
bonsaju pri nas. Na začetku spoznamo 
zgodovino gojenja dreves v posodah in 
se poglobimo v filozofijo te umetnosti. V 
priročniškem delu knjige so nasveti tako 
za začetnike kot izkušene gojitelje. Pripo-
ročamo vsem, ki jim je prebiranje naših 
tokratnih kulturnih strani vzbudilo željo po 
spoznavanju te umetnosti. 

damjan gale: arhitekt 
svetlobe 
Prva pregledna monografija o Damjanu 
Galetu, arhitektu, ki je med letoma 1974 
in 1993 ustvaril impozanten opus av-
torskih fotografij, je izšla ob njegovi prvi 
retrospektivni razstavi arhitekturne foto-
grafije z naslovom Arhitekt svetlobe. Če je 
Janez Kališnik pionir arhitekturne fotogra-
fije pri nas, je Damjan Gale zagotovo tisti 
fotograf, ki je omogočil teoretska razmi-
šljanja o arhitekturni fotografiji kot žanru 
in to področje temeljno zaznamoval. Mo-
nografija prinaša več kot 180 črno-belih 
in barvnih fotografij.

❛

❛

Urednica: Marija Skočir
Besedila kataloga: Janez 
Koželj, Marija Skočir
Izbor fotografij: Matevž 
Paternoster, Marija Skočir 
Založba: Muzej in galerije 
mesta Ljubljane, Galerija 
Jakopič
Leto izdaje: 2017
Podatki: 24,5 cm x 24,3 cm, 
trda vezava, barvni tisk, 
slovenski jezik, 250 strani
Cena: 32,00 € 

Urednica: Mojca Ferle
Uredniški odbor: Mojca 
Ferle, Irena Žmuc, Ana 
Porok
Založba: Muzej in galerije 
mesta Ljubljane
Leto izdaje: 2016
Podatki: 29,4 cm x 24 cm, 
trda vezava, barvni tisk, 
slovenski jezik, 181 strani
Cena: 25,00 €

Avtor: Peter Chadwick
Izdajatelj: Phaidon Press
Leto izdaje: 2016
Podatki: 29,2 cm x 25,8 cm, 
trda vezava, barvni tisk, 
angleški jezik, 224 strani
Cena: 39,95 €

This brutal world
Sveža, pronicljiva in presenetljiva zbirka 
nekaterih najmočnejših in navdušujočih 
brutalističnih arhitektur, zgrajenih do da-
nes. Ta brutalni svet je globalni pregled 
tega prepričljivega in precej občudova-
nega sloga arhitekture. Izpostavlja manj 
znano brutalistično arhitekturno bogastvo 
iz nekdanjega vzhodnega bloka in drugih 
oddaljenih delov sveta ter dela nekaterih 
najboljših sodobnih arhitektov. Čudovite 
črno-bele fotografije poskrbijo za dodatni 
čar lepote betona. 

hiša plečnik house
Pričujoča knjiga ni monografija, prinaša 
pa strokovne prispevke najrazličnejših 
strokovnjakov in Plečnikovih sodobni-
kov, ki so nastali na podlagi edinstvene 
možnosti, to pa je: celovita prenove Pleč-
nikove hiše. Prinaša strokovni vpogled 
konservatorjev, restavratorjev, arhitektov 
prenove hiše, krajinskih arhitektov preno-
ve vrta in fotografski pejsaž prenove Pleč-
nikove hiše. V knjigi je tudi nekaj novih 
spoznanj o velikem mojstru, pričevanja 
ljudi, ki so ujeli zadnje trenutke z Jožetom 
Plečnikom, in nekaj še neobjavljenih foto-
grafij arhitekta. 

❛

❛

Serija predavanj beTon v Mariboru 2017
20. aprila je na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, 
potekal strokovni posvet Beton 2017. Dogodek je bil organiziran na pobudo Združenja za beton Slo-
venije in Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru, ostali 
organizatorji so bili Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, Društvo arhitektov Maribor in 
družbi Pomgrad ter Lafarge. Zanimiva predavanja, med njimi o vidnem betonu, betonu v arhitekturi, 
zahtevah standardov za beton, betonu v mostogradnji in betonskih krožiščih, so privabila 160 sluša-
teljev. Posnetki vseh desetih predavanj so na voljo na       youtube.com/lafargeslovenijaFo
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❛
bon v japonščini 
pomeni posoda, Saj 
pomeni drevo ali 
rastlina. Dobesedni 
prevod besede BONSAJ 
je torej drevo v posodi. 
Posoda je bistveni 
del celote, zaokrožuje 
kompozicijo. Seveda 
govorimo o posebnih, 
na mraz odpornih 
keramičnih posodah, 
ki po obliki in barvi 
(teksturi glazure) 
dopolnjujejo samo 
drevo. Posode izbiramo 
za vsako drevo posebej 
in iskanje primerne 
lahko predstavlja pravi 
izziv.

Bonsaj, 
živa umetnina

Ko sem jeseni 2005 po vrtnih centrih (pa čeprav bonsaji bolj sodijo 
v galerijo kot v običajen vrtni center) po Sloveniji predstavljal knjigo 
Bonsaj, umetnost in filozofija, me dejstvo, da so prodajalci po 
pravilu popolni bonsajistični analfabeti, niti ni presenetilo. Bolj me je 
presenetilo njihovo splošno neznanje o rastlinah, še posebej drevesih.

odkrivaMo KULTURA
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k
KAJ JE BONSAJ 
BON v japonščini pomeni posoda, SAJ po-

meni drevo ali rastlina. Dobesedni prevod 

besede BONSAJ je torej drevo v posodi. 

Posoda je bistveni del celote, zaokrožuje 

kompozicijo. Seveda govorimo o posebnih, 

na mraz odpornih keramičnih posodah, ki 

po obliki in barvi (teksturi glazure) dopolnju-

jejo samo drevo. Posode izbiramo za vsako 

drevo posebej in iskanje primerne lahko 

predstavlja pravi izziv.

Bonsaj je umetniško delo. Je naše videnje 

narave. V bonsaju skušamo ujeti trdoživost 

hrasta – viharnika, skrivenčenega od udar-

cev burje, ki pa mu vreme ne more do ži-

vega; mogočnost starodavne lipe; svežino 

pomladnega bukovega gozda; klenost osa-

melega macesna visoko v gorah. Prizorov, 

ki nas navdušijo, je lahko toliko kot naših 

sprehodov v naravo; vsakič se domov vra-

čamo polnejši, z večjim razumevanjem. Ta 

naša občutja potem skušamo ujeti v dreve-

su, ki ga gojimo v posodi. 

Bonsaj je kot vsaka umetnina namenjen 

razstavljanju; pa čeprav vse svoje življenje 

preživi na našem vrtu in ga, podobno kot 

Japonci, v stanovanje prinesemo le ob po-

sebnih priložnostih in ga lahko vidijo le naši 

najboljši prijatelji, ali pa če ga ponosno raz-

stavljamo na posebnih razstavah, kjer se 

zbirajo ljubitelji te umetnosti. Z bonsajem 

komuniciramo z javnostjo, sporočamo svo-

ja občutja in najgloblja čustva.               ...

o povprečna prodajalka ali prodajalec v omenjenih vrtnih cen-

trih v roke dobi bor, posajen v običajen črn plastičen zabojnik, 

ve, da drevo sodi ven, na prosto; izpostavljeno je vremenu in 

letnim časom, pozimi ga pokrije sneg. In bor odlično uspeva. Ko 

pa ista oseba v roke dobi bor popolnoma enake vrste, le da ta ni 

posajen v zabojnik ampak v lično keramično posodico, nesrečno 

drevo roma na polico v ogrevan rastlinjak ali – še slabše – v zaprto 

prodajalno. Saj je to vendar bonsaj! Čez mesec ali dva bonsaj iz 

"neznanih" vzrokov seveda propade. Še slabše je, če takšno drevo, 

ki se še nekako oklepa življenja, kupi ali dobi v dar nevešč ljubitelj 

bonsajev. Navdušen drevo postavi v dnevno sobo ali spalnico in 

nato žalostno opazuje, kako mu njegov novi ljubljenček hira. Ko 

končno odmre, se odloči, da je bonsaj zanj prezapletena rastlinska 

vrsta, in se z njo nikoli več ne bo ukvarjal. In mit o skrivnostnosti 

vzgoje dreves v posodah se poglobi.

Žalostno, če ne celo zaskrbljujoče je, da k širjenju zmot mnogo-

krat prispevajo tudi strokovne revije. V njih se pojavljajo članki, ki 

s strokovnostjo nimajo prave zveze. Poleg tega pa so zavajajoče 

tudi fotografije, ki namesto vrhunskih umetnin prikazujejo t. i. in-

stant bonsaje ali celo vrtna drevesa. Zamenjava vrtnega drevesa 

z bonsajem je nasploh pogost pojav, saj vrtni centri in drevesnice 

pod imenom bonsaj ponujajo že praktično vse, kar ima malce bolj 

urejeno krošnjo. 

vrtno drevo 

nekaj drugega je vrtno 
drevo; veščino oblikovanja 
vrtnih dreves japonci 
imenujejo nivaki in jo 
prej kot med umetnost 
uvrščajo med vrtnarska 
znanja. Velika, lepo 
oblikovana drevesa, ki 
jih običajno prodajajo 
v lesenih zabojih, 
manjša tudi v plastičnih 
zabojnikih, torej niso 
bonsaji. To so drevesa, 

❛
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namenjena zasaditvi v 
japonskem vrtu. Njihova 
razmerja ne ustrezajo 
bonsajskim merilom, so 
veliko pretanka in manj 
izpovedna kot bonsaji. 
Tudi tehnika oblikovanja 
teh dreves se v marsičem 
razlikuje od tehnike 
oblikovanja bonsajev, 
vzdrževanje krošnje pa je 
dokaj podobno.
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... Za vtis resničnosti in popolnosti poskrbijo 

vnaprej določena razmerja in slogi oblikova-

nja. Bonsaj v sebi nosi enako sporočilo kot sta-

rodavni viharnik v naravi. Pomemben je torej 

vtis. Iluzija. Na bonsaju bo nekaj listov predsta-

vljalo del krošnje, nekaj vej celotno drevo. Bon-

saj je živa slika naravnega pejsaža. Velikokrat 

navajano pravilo razmerja debelina nebarija : 

višina drevesa, ki naj bi bilo čim bližje razmerju 

1 : 6, v naravi najdemo le malokdaj. Tako de-

beli bi bili morda le afriški kruhovci, nikakor pa 

ne macesni in bukve, pa naj si bodo še tako 

mogočni. Toda v posodi takšno razmerje daje 

najboljši vtis resničnega drevesa iz narave in 

zato se ga velikokrat poslužujemo.

Bonsaj je torej živa umetnina in podobno kot 

lahko samo po slogu hitro določimo avtorja 

slike in čas, v katerem je le-ta nastala, lahko 

poznavalci v potezah drevesa spoznajo ume-

tnika, ki je ustvaril bonsaj, in prav tako tudi 

obdobje, iz katerega izhaja. Nekateri mojstri 

se "podpišejo" z razpoznavnim vrhom, drugi spet z oblikovanjem 

suhega lesa. Veliki mojstri izdelajo svoj slog, ki je zlahka določljiv.

Vsak bonsaj je torej že po definiciji običajno drevo v posodi. Vsako 

drevo v posodi, vsaka odsekana veja, iz katere križem sem in tja 

štrli nekaj vej, ki naj bi predstavljale krošnjo, pa še zdaleč ni bon-

saj. Zato da drevo v posodi lahko imenujemo bonsaj, mora izpol-

njevati kar nekaj pogojev, med katerimi je gotovo najpomembnejša 

“Bistvo 
modernega 
bonsajizma je 
iz neobdelanega 
materiala v čim 
krajšem času 
ustvariti to, 
za kar narava 
potrebuje 
desetletja, 
včasih tudi 
stoletja”

1 2

1 > Kitajski brin vrste Itoigawa (Juniperus chinensis 
'Itoigawa') v tradicionalni razstavni niši, t. i. tokonomi, s 
spremljevalno rastlino in zvitkom.    
2 > Razstavljamo samo urejene in povsem zdrave 
primerke. Veja rdečega bora (Pinus sylvestris), urejena v t. i. 
oblaček.

odkrivaMo KULTURA
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sporočilnost. Sporočilnosti in ne nazadnje 

filozofiji, ki jo predstavlja bonsaj, so posve-

čene cele knjige. Najprej Kitajci in pozneje 

Japonci, ki so umetnost gojenja dreves v 

posodah prevzeli od svojih zahodnih so-

sedov v času kulturne izmenjave okrog 6. 

stoletja, so bonsaju poleg umetniške, torej 

estetske, vdihnili tudi filozofsko dimenzijo. 

Za tovrstno razumevanje bonsaja je treba 

poznati osnove taoizma (daoizma) in japon-

skega minimalističnega zen budizma. Vr-

hunska drevesa v posodah lahko ustvarimo 

tudi brez natančnega poznavanja zgodovi-

ne in filozofije te umetnosti, ki jo v Evropi 

poznamo šele dobrih sto let. Dovolj bo, če 

bomo izostrili občutek za lepotne principe 

in usvojili potrebno tehniko.

KAJ JE BONSAJIZEM
Bonsajizem najlažje razložimo, če ume-

tnost gojenja pritlikavih dreves primerjamo 

s kiparstvom. Bonsajizem je v svoji osnovi 

prav to: kiparstvo v živem materialu. Za 

svoje ustvarjanje namesto kamna, brona 

ali lesa uporabljamo skrbno izbrano živo 

rastlino. In kot kipar ni tisti, ki ima kip 

doma, ampak tisti, ki je umetnino ustvaril, 

tudi bonsajist ni tisti, ki ima bonsaj doma, 
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ampak tisti, ki ga je ustvaril. 

Preobrazba neobdelanega materiala v 

bonsaj je v osnovi preprosta: kot na vrtu 

pušpanov grm obrežemo v razne geome-

trične oblike in to obliko potem z rednim 

obrezovanjem vzdržujemo, tudi primeren 

neobdelan material iz kuštravega grma pre-

oblikujemo v drevo. Namesto da pušpanu 

damo obliko piramide, ga spremenimo v 

drevo oziroma ga oblikujemo tako, da daje 

vtis starega drevesa in to obliko potem 

vzdržujemo. To je bistvo modernega bon-

sajizma: iz neobdelanega materiala v čim 

krajšem času ustvariti to, za kar narava 

potrebuje desetletja, včasih tudi stoletja – 

drevo, ki nam nekaj sporoča. Za to bomo 

seveda morali poznati oblikovalne tehnike, 

predvsem pa si bomo morali izostriti obču-

tek za lepoto. Podobno kot so prvi slikarski 

poizkusi pri otrocih nebogljeni, ko krogec 

predstavlja glavo in nekaj črt roke in noge 

človeka, bodo najbrž tudi naši prvi poizkusi 

klavrni in nedodelani. Toda kot se iz otro-

ka razvije vrhunski slikar, se tudi iz nado-

budnega bonsajista z začetniškimi drevesi 

sčasoma razvije vrhunski bonsajist. Brez 

umetniškega duha pa tudi tu ne bo šlo. Še 

tako podrobno poznavanje tehnik in pravil 

oblikovanja ne bo pomagalo, če v sebi ni-

mamo talenta. Tako kot v vsaki umetnosti 

se tudi v bonsajizmu prav na tej točki ločijo 

povprečneži od vrhunskih mojstrov. 

Značilnost sodobnega bonsajizma je tudi 

soočanje. Zdaj že skoraj na vsakem bonsa-

jističnem srečanju najdemo tekmovanje v 

takšni ali drugačni obliki, tudi tu je konku-

renca postala neizprosna. Le redki so,   ...   

3 > Lepota se skriva v podrobnostih. Odmrla 
veja ni bila odrezana ampak je spremenjena v 
t. i. džin in pobeljena, tako da je kontrast med 
mrtvim in živim delom dreves še bolj očiten. 
Princip Jing-Jang.   4 > Pri celostnem vtisu 
je zelo pomembna skorja. Pri večini vrst je 
pomembno, da je le-ta čim starejša, razpokana, 
morda obrastla z lišaji. Vabi-Sabi princip.    
5 > Bonsaje lahko občudujemo na posebnih 
razstavah. V Evropi je kar nekaj razstav na 
najvišjem možnem nivoju, primerljivih z 
Japonsko. 
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... ki se takšnemu merjenju moči še izogibajo. Prej ali slej pride 

tudi trenutek resnice, ko se moramo opogumiti in na ogled posta-

viti naše stvaritve. Možnosti za razstavljanje sicer ne manjka. V 

zadnjih letih je pri razvoju umetnosti vse bolj pomemben tudi in-

ternet. Z objavljenimi fotografijami svojih dreves se bonsajist v tem 

mediju sooča s svetovnim občinstvom.

Soočanje je za razvoj umetnika nujno potrebno, nevarnost, da se 

prelevi v teoretičnega "vseznalca", je tako veliko manjša. 

ALI JE BONSAJ MUČENJE
Slej ko prej se vsak bonsajist sooči tudi z vprašanji o mučenju 

dreves. Velikokrat je aktualna primerjava žičenja s tradicijo pove-

zovanja dekliških stopal v cesarski Kitajski. Dejstvo je, da drevo, 

oblikovano v bonsaj, ne raste svobodno, ampak je rast skrbno nad-

zorovana in usmerjana. Običajno protiargumenti, kot so: ali kosite 

travo, obrezujete sadno drevje, privezujete trto …, ne zadoščajo in 

je z razlago treba poseči nekoliko globlje v fizi-

ologijo dreves.

Drevesa so čudovita bitja, ki imajo neverjetno 

sposobnost regeneracije in obnavljanja. S pra-

vilnim rezom drevo dejansko pomlajujemo in 

podaljšujemo njegovo življenje. Že davno tega so spoznali, da dre-

vesa v posodah živijo veliko dlje kot naravno rasli primerki. Breza 

je v naravi npr. ena najbolj kratkoživih vrst, saj njena življenjska 

doba v povprečju traja približno 80 let. Ko je po desetletjih neneh-

ne rasti razdalja med konci kapilarnih korenin v zemlji in vršički vej 

prevelika, osmotski tlak ne zmore več transporta vode in hranilnih 

Drevesa so čudovita 
bitja, ki imajo neverjetno 
sposobnost regeneracije 
in obnavljanja.

snovi v eno ter sladkorjev, pridelanih s fo-

tosintezo, v drugo smer in drevo propade 

zaradi 'lakote', shira. Bonsajski primerki 

breze pa so dokumentirano stari 250 let in 

več. Skratka, dreves to, da jim obrezujemo 

veje in jih usmerjamo, da jim ob presajanju 

pomlajujemo tudi koreninski sistem, nič ne 

moti. Nasprotno, drevesa se nam za skrb 

oddolžijo z dolgoživostjo, energijo in le-

poto. In če tudi ta razlaga ni dovolj, je na 

zalogi še ena bolj poetična, s filozofskim 

pridihom, katere avtor je italijansko-nem-

ški bonsajist Andrea Meloni: Drevo se dol-

ga desetletja, morda celo več kot stoletje, 

bori za preživetje na izpostavljeni pečini, 

melišču ali drugem zahtevnem rastišču: 

upa, da bo po dolgem sušnem obdobju še 

pravočasno padel dež, da ga naslednji vi-

har ne bo izruval, da ga snežni plaz ne bo 

zravnal z zemljo, da bo v prsti našlo dovolj 

hranilnih snovi … Zaradi težkih življenjskih 

pogojev je skrivenčeno, zakrnelo, polno 

ran, ki pripovedujejo zgodbo o nenehnem 

boju z naravo na robu preživetja. In potem 

ga nekega dne kot velik zaklad najde in se 

ga razveseli bonsajist. Skrbno ga izkoplje 

in poskrbi za primeren transport v dolino, 
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kjer ga posadi v najboljši mogoč substrat 

in naredi vse, da je presaditev za drevo čim 

lažja. V naslednjih dveh, treh letih potem za 

drevo po najboljših močeh skrbi: ga zaliva, 

da mu nikoli ne manjka vode, gnoji, da mu 

nikoli ne manjka hranil, poskrbi za vsako 

bolezen in odstrani vsakega škodljivca. Dre-

vo razvaja. In drevo uživa, raste in se krepi. 

In potem pride dan oblikovanja. Bonsajist 

vzame škarje in žico, odreže odvečne veje 

in jih skrivi v zamišljeni položaj. Drevo ne-

koliko zastoče, spomni se na vsa tista huda 

leta v hribih, na pomanjkanje, na viharje, a 

na srečo oblikovanje hitro mine in drevo je 

spet prepuščeno razvajanju, saj bonsajist 

v nadaljevanju zanj skrbi še lepše kot pred 

oblikovanjem. In tudi v drevesu spomin na 

hude čase hitro zbledi … 

Odgovor na vprašanje, zastavljeno zgoraj, 

in ki je med nepoznavalci zelo pogosto, je 

torej na dlani: oblika bonsaja seveda ni na-

ravna oblika drevesa, kot tudi ne pokošena 

trava, obrezano sadno drevje ali privezana 

trta. Toda v zameno bonsaj dobi skoraj več-

no mladost in kot rečeno nam že na prvi 

pogled da vedeti, da se nad življenjem v 

posodi ne pritožuje.

SOBNI BONSAJ
Bilo je sredi julija. Doseglo nas je pravo tropsko deževno obdobje: 

relativno visoke temperature in dež, ki je dan za dnem namakal ze-

mljo. Vrednosti zračne vlažnosti so segale v nebo. Res me je vreme 

spominjalo na trope; tisti zatohli, vlažni vonj po trohnobi je že začel 

napajati zrak …

Fikus vrste retusa se je seveda počutil odlično. Bil je v izredni formi. 

Po dolgi zimi, ki jo je preživel v temnem stanovanju, je za njegove 

zaprašene liste takšno vreme pravi balzam! Kar pokal je od moči 

in zdravja. Njegova, meni poznana zgodovina sega v jesen pred 

kar nekaj zimami. Kljub težavam, ki so se obetale z vzdrževanjem, 

sem se namenil kupiti tropsko drevo, ki seveda edino lahko kolikor 

toliko normalno preživi zimo v naših stanovanjih. Da mi bo pogled 

nanj krajšal dolge zimske dni. Samo eno, obljubim! Sicer pa so vsa 

moja drevesa iz domačega okolja že prilagojena na podnebje in ne 

zahtevajo posebnih pogojev za prezimovanje. Prijatelj Luca Crespi, 

ki v družinskem podjetju skrbi za trgovino in s katerim sodelujem 

že dolga leta, me je z dobro ponudbo hitro prepričal. Izbral sem 60 

let star fikus (Ficus retusa), uvožen s Tajvana. "Molto bene, ta dre-

vesa so sicer nekoliko dražja, a zato v resnici stara. Že desetletja 

vzgajana v bonsaj," pravi Luca. Na drevesu se seveda to dobro vidi: 

nikjer nobenega reza, ki bi nakazoval hitro industrijsko              ...  

6 > Ko je drevo ožičeno do zadnje veje in vejice, ga lahko oblikujemo.    
7 > Pravilno žičenje je osnovna oblikovalska veščina. Za žičenje 
uporabljamo eloksiran aluminij ali kaljen baker.   8 > Pri tropskih 
vrstah, kot je fikus, pred žičenjem opravimo razlistenje. S tem drevo 
vzpodbudimo k še večji razvejanosti in s tem rasti manjših listov.   9 > 
Fikus vrste retusa je na novo ožičen in oblikovan.   10 > V nekaj tednih 
bodo na vejah pognali novi listi.
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ToMaž kovšCa 

Tomaž kovšča, rojen leta 1969, živi in dela 
v Ljubljani. Je eden od ustanovnih članov 
Slovenskega bonsaj kluba, njegov dolgoletni 
predsednik in licenciran inštruktor. V iskanju 
bonsajskega znanja je 15 let posvetil potovanjem 
na Japonsko, Kitajsko in v številne evropske 
države; delal je pod vodstvom mnogih velikih 
mojstrov in jih imel priložnost opazovati pri delu. 
Svoje znanje zdaj predaja naprej v mednarodni 
šoli TORA. Leta 2011 se je kot prvi in doslej 
edini Slovenec uvrstil med prve tri na prestižnem 
tekmovanju Novih talentov pod okriljem Evropske 
bonsajske zveze – v Ratingenu v Nemčiji je osvojil 
drugo mesto. Kot demonstrator je nastopal na 
mnogih mednarodnih bonsajskih prireditvah in 
razstavljal na najprestižnejših evropskih razstavah. 
Za svoja dela je prejel številna mednarodna 
priznanja. Leta 2005 je izdal razprodano knjigo 
Bonsaj, umetnost in filozofija. Uživa v delu na 
izvrstnih slovenskih jamadorijih, še posebej 
iglavcih. 

... vzgojo, deblo se naravno oži od nebarija 

do vrha. 

Nad stalno polico v stanovanju, daleč od 

radiatorjev, sem namestil dve običajni ne-

onki, ki sta s svojo belo svetlobo, ki je po 

svoji valovni dolžini še najbližja sončni, fi-

kus osvetljevali po 12 ur na dan. In se je 

nekako pretolkel čez zimo. Suh zrak, prah, 

ki maši listne pore, in tema (čeprav se nam 

zdi, da imamo svetlo stanovanje) je ubijal-

ska kombinacija za še tako vzdržljivo ra-

stlino! Ni čudno, da vsako leto propade na 

tisoče seris, kitajskih brestov in podobnih 

subtropskih vrst, ki jih v naših cvetličarnah 

na veliko prodajajo kot bonsaje. Spomladi 

pa, ko so se temperature dvignile nad 14, 

15 stopinj, sem fikus prenesel na vrt. Kako 

mi je bil hvaležen!

ŽIČENJE
To jutro ni deževalo. Nasprotno, obetal se 

je hladen, zgodnjepomladanski dan. V ate-

ljeju sem pripravil vse potrebno. Sam, jaz 

in drevo. Eno. Globok vdih, umirjanje duše, 

stik z drevesom. 

Pred mano je bilo golo drevo, razkrite so 

bile vse njegove skrivnosti. Po dolgem 

zimskem spanju je začelo kazati prve 

znake prebujanja. Pravi čas za oblikovanje 

listavcev! 

Po vzdrževalnem rezu je bilo na vrsti ži-

čenje. Zaradi drobnih vej goste krošnje in 

natančnosti dela, ki me je čakalo, sem iz-

bral eloksirano aluminijasto žico. Poleg ka-

ljenega bakra je to edina vrsta žice, ki jo v 

bonsajizmu uporabljamo. Vsaka ima svoje 

dobre in slabe lastnosti. Ne, navadna jekle-

na žica ni uporabna, tudi žica z izolacijo ne. 

Ožičil sem večino vej in vejic, pri tem pazil, 

da je bila žica ne samo pravilno navita, am-

pak tudi čim manj opazna, vej, ki so že bile 

usmerjene v pravo smer, nisem žičil; resnici 

na ljubo, te so bile v manjšini …

Še nekaj ur druženja z drevesom, komuni-

ciranja je bilo za mano. Dotikanje njegove 

stare skorje ob žičenju, božanje vej, to je 

spoznavanje, pogovarjanje in izmenjava 

energij. Priprava na zadnje dejanje – obli-

kovanje. Med nama ni bilo nobene skrivno-

sti več.

Če je drevo dobro ožičeno, potem je obliko-

vanje lahko delo. Vejo ukriviš v želeno smer 

in obliko in tam tudi ostane. Kot bi oblikoval 

glino! Človek se lahko prepusti domišljiji in 

v dogovoru z drevesom ustvari svojo vizijo. 

Če dogovor kršiš, si pregrob in želiš preveč, 
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11 > Za uspešno ukvarjanje z bonsaji je zelo pomemben izbor materiala. Samo iz dobrega materiala lahko nastane dober bonsaj. Glog (Crataegus) 
takoj po izkopu.   12 > Isto drevo po vsega štirih letih dela. V tokonomi v avtorjevem ateljeju. 

veja poči. Vrnitve nazaj ni. 

Tu je! Na novo oblikovan, ves sijoč in pono-

sen glog v vsej svoji lepoti. Zdaj mu bom pri-

voščil veliko miru, obilno gnojenje. In mu že 

sredi poletja odstranil žico, ki se bo že zače-

la zajedati v skorjo. Potem bo prišla jesen in 

ognjemet njegovih barv. In zima, v kateri bo 

globoko zamrznjen hiberniral. Skupaj bova 

sanjala o naslednji pomladi ...  ❙

Avtor: Tomaž Kovšca
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KORAK
NAPREJ



Fotografija na strani 35
> Avtobusno postajališče na 
Žagarskem mostu (Sägerbrücke) 
v Dornbirnu, Avstrija
Projekt podrobneje predstavljamo na straneh 52–55.



V soju              
  betonskih luči

V želji, da bi študenti Fakultete za arhitekturo na poglobljen 
način vzpostavili stik med projektnim delom in otipljivim 
materialom, je bila zagnana arhitekturna delavnica z naslovom 
Betonska luč.

k

korak naprej BETONSKA LUČ
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ontrast med betonom – osnovnim gradnikom sodobne arhitek-

ture, z vso njegovo trdnostjo, grobostjo in monumentalnostjo, 

ter mehkobo svetlobe, je bil osnova za nastanek različnih izdelkov. 

Študenti so, razdeljeni v devet projektnih skupin, ustvarili zelo raz-

lične produkte: od elementov urbane infrastrukture do ambiental-

nih svetil za bivalne in javne prostore. 

V svetila so spretno in estetsko vpeljali več uporabnih tehničnih 

inovacij in pokazali raznolike možnosti aplikacije tovrstnega kon-

cepta. Njihove rešitve bodo v prihodnosti morda zaznamovale ve-

čje javne površine in jim dajale nov značaj ter energijo. 

Devet svetil so bodoči arhitekti in urbanisti sredi maja postavili na 

ogled v razstavno-prodajnem salonu ID:doma na Slovenski cesti v 

Ljubljani. Svoje izdelke so na otvoritvi razstave predstavili zbrane-

mu občinstvu in jim postavili izklicno ceno ter tako sami skušali 

ovrednotiti svoje delo na trgu. 

Sodelujoči v delavnici so okusili več plati svojega bodočega pokli-

ca, izkušnja jim bo v bodočih poslih gotovo koristila, ob tem pa so 

potrošnikom ponudili zanimive in izvirne artikle.

Mentorji delavnice Betonska luč so bili Matevž Frančič, izredna pro-

fesorica dr. Alenka Fikfak, docent dr. Tomaž Novljan, asistent Janez 

P. Grom in tehnična sodelavka Urša Kalčič.  ❙

> BETONSKI 
ROBNIK, avtorji 
Ibrahim Bafqari, Nik 
Zornada in Jure Pečnik
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ConCreopTiLuX 
(avtorji rok krznar, jakob Smrekar in urban 
vamberger)
Ideja za prostostoječo luč v podobi monolitnega 
betonskega bloka izvira iz proučevanja poteka in 
prelomov svetlobe skozi razna stekla v betonu. Za 
stvaritev "Concreoptiluxa" so avtorji uporabili optična 
vlakna, koncept za razliko od množice ostalih vgrajenih 
LED svetil omogoča vzdrževanje le enega vira svetlobe 
in povzroča minimalno svetlobno onesnaževanje.
Luč se lahko vgradi v tla ali fasado, lahko se uporabi za 
usmerjeno osvetljevanje fasade.

TrikoTnik 
(avtorji anamarija Maša Mlinšek, polona Majcan in 
rok braz)
Viseča luč ustvarja posredno, umirjeno svetlobo. 
Ogrodje "Trikotnika" je narejeno izključno iz betona, 
za osvetljavo pa služi trak LED lučk, ki ga je mogoče 
namestiti na zelo preprost način. Avtorji so ustvarili 
ambientalno namizno luč, ki je glede na njene 
dimenzije (30x40 cm) ni težko umestiti v prostor.
Luč je primerna za dnevne prostore, jedilnice, recepcije, 
restavracije in meditativne prostore.

Cuboid LighT 
(avtorji nika Lužar, andreja bobnar, alen al Mahdawi)
Kvader, kocka, ravne linije in čiste oblike so bile vodilo 
pri ustvarjanju te namizne luči. Oster rez je svetilu 
dal obliko, ki ustvarja igro senc, svetloba pa v prostor 
pronica skozi drobne linije. Betonska mešanica je 
zelo svetla in z orehovim lesenim podstavkom tvori 
odličen kontrast, kar daje dodatno dimenzijo tovrstni 
ambientalni razsvetljavi.
"Cuboid Light" je primerna za dnevne sobe, spalnice, 
restavracije, kavarne in galerije.

energija v čaSu 
(avtorja urh Wiegele in andraž hrovat)
Gre za visečo luč, navdih zanjo je bil veliki pok. Koncept 
kontrasta med popolno formo in "organsko" razpoko 
je v fazi izvedbe prinesel tehnološke težave, te so bile 
poplačane ob pogledu na končno podobo. Avtorja sta 
z meditativno betonsko lučjo poosebila igro energije - 
betonska sfera je parafraza osnovnih naravnih form, 
kot so planeti, molekule ali atomi.
"Energija v času" je primerna za dnevne prostore, 
restavracije, recepcije in meditativne prostore.



Cyndy-hoLy 
(avtorji andreja bobnar, nika Lužar in 
alen al Mahdawi)
Visečo luč sestavljajo betonski valj, leseni 
podstavek in leseni pokrov. Betonski del 
svetila je bil prevrtan z luknjami, narejenimi 
v fazi sušenja betona, nato pa še pobrušen 
in ima zato hrapavo strukturo. Koncept 
je možno izvesti z različnimi vzorci lukenj 
in različnimi barvami betona, oblika pa 
omogoča nadgradnjo v višino.
"Cyndy-Holy" je primerna za uporabo v 
dnevnih prostorih, jedilnicah, spalnicah, 
restavracijah in lokalih. 

SaMoSToječa žarniCa 
(avtorica kaja novak)
Nastanek stoječe luči so navdahnile napol 
podrte visoke urbane stavbe, iz katerih 
štrlijo armirane jeklene konstrukcije 
in mreže. Svetilo je razdeljeno v tri 
"nadstropja", ta so med seboj povezana z 
jeklenimi palicami. Med drugim in tretjim 
"nadstropjem" je nameščena žarnica, ki 
omogoča prehod svetlobe v vse smeri 
prostora.
Luč je primerna za restavracije, lokale, 
dnevne prostore, služi lahko tudi kot 
urbana oprema.

La FeMMe 
(avtorice ana Mari Mićić, kaja krebel in 
nada kodela)
Podoba stenske ali talne luči ponazarja 
iskanje sožitja – tako v družbi kot v 
posamezniku samem. Beton nas kot 
material spominja na pojme, kot so 
struktura, masivnost in trdnost, s tkanino 
in uporabo mehkih form so avtorice iskale 
njegovo nežnejšo, bolj čutno plat. "La 
Femme" skozi trdne betonske strukture 
mehča prostor.
Luč je primerna za spalnice, jedilnice, 
dnevne prostore, izložbe, restavracije, 
poslovne in meditativne prostore.
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beTonSki robnik 
(avtorji ibrahim bafqari, nik zornada in jure pečnik)
Gre za betonski cestni robnik, izvirno prirejen za osvetljevanje uporabnih 
površin. V robnik je urezan utor, vanj pa je znotraj ALU profila vstavljen 
LED trak, obdan z vodotesnim zalitim samolepilnim trakom. Avtorji 
so ustvarili element, ki združuje tehnično cestno pregrado in javno 
razsvetljavo, na vsaki strani robnika pa je možen priklop s sosednjim 
elementom.
Luč je primerna za robe cestišč, parkirišča, dovoze do stavb in 
sprehajalne poti.

koLMikko 
(avtorja Marijana krizmanić in bojan Mihailović)
Zasnova za visečo ali namizno luč je bilo število tri – v mnogih pogledih 
izraz intelektualnega in duhovnega reda. Ambientalno svetilo tvorijo 
trije enaki betonski elementi, okrog žarnice razporejeni na način, da 
omogočajo neomejen pretok svetlobe v vertikalni smeri, delno pa 
onemogočajo prehod v horizontalnih smereh. Odbijajoči se žarki še 
dodatno poudarjajo skulpturalnost "Kolmikka".
Luč je primerna za dnevne prostore.



Razstava Betonska luč
Devet projektnih skupin, devet izvirnih svetil, devet avtorskih 
predstavitev. Izdelki študentov Fakultete za arhitekturo so zasijali v 
središču prestolnice in nakazali nove smernice pri uporabi betona.

 > Nove zasnove 
uporabe betona so 
naletele na dober 
odziv občinstva. 

Foto: Tomaž Zupan



prijetnem pomladnem popoldnevu je sonce vabilo na ljubljanske 

ulice, medtem pa se je salon ID:doma na Slovenski cesti v Ljublja-

ni kopal v svetlobi drugačne vrste. 

Obiskovalci razstave "Betonska luč" so ob ogledu devetih svetil z 

različnimi idejnimi zasnovami beton spoznali v drugačni luči. Do-

besedno. LED svetila so osnovnemu gradniku arhitekture vdihnila 

svojevrstno energijo in odprla nove horizonte oblikovanja.

Vseh devet luči so avtorji na kratko predstavili, obiskovalce pope-

ljali od prvotne ideje do stvaritve končnega produkta in opisali glav-

ne ovire na poti do cilja.

Od potencialnih elementov urbane arhitekture – kot sta betonski 

robnik in prostostoječi monolitni blok z vgrajenimi optičnimi vlakni, 

do ambientalnih luči za dom in različne lokale, vsaka kreacija ima 

drugačen značaj in drugačno zgodbo. 

Svojim izdelkom so morali udeleženci štu-

dentske arhitekturne delavnice določiti tržno 

ceno, po mnenju večine so bili pri vredno-

tenju svojega dela preskromni. Odziv občin-

stva je bil zelo dober, nekatere luči so takoj po razstavi dobile nove 

lastnike.

Ne bodite presenečeni, če boste katero od svetil kmalu videli v 

svojem priljubljenem lokalu ali na dvorišču stanovanjske hiše.  ❙  

Avtor: David Buovski

Dr. Alenka Fikfak
izr. prof. Fakultete za 
arhitekturo; mentorica 
projekta

"Projekt je bil za študente drugačen od 

ostalih, ker so morali sami tudi narediti 

lučko in tako videli, kaj pomeni s svojimi 

rokami mešati beton. Na fakulteti imamo 

ogromno urbanističnih in planerskih 

delavnic, a največkrat ne pride do 

konkretne izvedbe, kar je pri arhitekturi 

razumljivo. Zato so takšne delavnice 

zelo koristne," je vrednost projekta za 
izpopolnjevanje študentov ocenila izredna 
profesorica na Fakulteti za arhitekturo 
Alenka Fikfak, ki je kot mentorica bdela 
nad delavnico.
"Najbolj zahtevno je bilo iz teh študentov, 

ki so bolj usmerjeni v urbanizem, na 

površje spraviti likovno žilico, ki jo brez 

dvoma imajo v sebi, kar izdelki nazorno 

kažejo," je profesorica opisala zanjo glavne 
izzive projekta.
Fikfakova meni, da študenti arhitekture 
svoje delo pogosto premalo cenijo. "Na 

fakulteti jih učimo likovnosti in tega, da 

morajo imeti radi svoj poklic, morda pa 

jih premalo naučimo ceniti svoj poklic 

in svoje znanje. Druge stroke se znajo 

precej bolje ovrednotiti."  ❙

1 > Z lučjo "La Femme" so avtorice iskale nežnejšo plat betona.   2 > Beton se je med ljubljanskimi 
ulicami zasvetil v drugačni luči.   3 > Razstava se je odvila v prijetnem vzdušju salona ID:doma.  
4 > Študenti Fakultete za arhitekturo so svoje izdelke predstavili občinstvu.

v

Vsaka kreacija ima 
drugačen značaj in 
drugačno zgodbo.
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Predstavnik salona ID:doma 
Andrej Kovačič
"V tem vidim prihodnost. Beton je kot material vedno 

bolj popularen. Že nekaj let je v ospredju, vendar se 

vedno znova prerodi in vrača," je zanimanje trga za novo 
vrsto luči ponazoril predstavnik salona ID:doma - Andrej 
Kovačič.
"Od prvega dne se dojemamo kot podaljšek dnevne sobe 

mesta. Zato zelo radi gostimo različne dogodke, posebej, 

ko lahko predstavimo kaj novega. Sodelovanje s Fakul-

teto za arhitekturo je za nas fantastično, to so naši novi 

socialni ambasadorji, obenem pa nam kažejo, kam gredo 

nove smernice oblikovanja," je prednosti sodelovanja z 
nadobudnimi študenti opisal Kovačič.
Slednji je mnenja, da sta za uspešno pot od inovacije do 
končnega posla potrebna tako mladostniški zagon kot po-
znavanje razmer med potrošniki. "Tržišče in stranke nas 

na nek način klesajo. Sčasoma manj razmišljaš o tem, 

kaj želiš pokazati, ampak bolj o tem, kaj bo trg sprejel. 

Mladi pa vedno prinesejo inspiracijo in neobremenje-

nost."  ❙

Prof. mag. Peter Gabrijelčič, 
univ. dipl. inž. arh.
dekan Fakultete za arhitekturo

"Pri oblikovalcih je še bolj kot pri ostalih ljudeh prisotna nuja, 

da se izrazijo. To potrebo morajo na vsak način izvesti. Ob tem 

pogosto ne pomislijo, da ima to, kar počnejo, za nekoga drugega 

uporabno vrednost," se je na delo študentov ozrl dekan Fakultete 
za arhitekturo Peter Gabrijelčič.
"Družba, ki se ne zaveda ogromnega potenciala teh ljudi in 

ki jih ne zna ustrezno vključiti, je oškodovana za marsikaj. V 

nerazvitih družbah se takšne ljudi izkorišča, v razvitih imajo 

visoko tržno vrednost. Pri nas danes šolanih oblikovalcev ne 

cenimo, mladim ne damo dovolj priložnosti. Pri nas so obliko-

valska alternativa 60- in 70-letniki z istimi 'jajci' kot pred 50 

leti, ni pravega prehoda med alternativno kulturo in mainstre-

amom," je težave aktualne oblikovalske scene opisal priznani in 
večkrat nagrajeni arhitekt. 
Gabrijelčič deli mnenje, da so študenti izklicne cene za betonske 
luči postavili precej prenizko: "Vsi izdelki so vredni vsaj desetkrat 

več. A to je posledica vsega prej omenjenega."  ❙ 

“Pri nas danes šolanih 
oblikovalcev ne cenimo, 
mladim ne damo dovolj 
priložnosti.”Peter Gabrijelčič
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Stanovanjska           
  soseska Polje III

s tanovanjska soseska polje iii je zgrajena na praznem prostoru 

med obstoječima soseskama polje i in polje ii v Ljubljani. Za-

mišljena je kot "manjkajoči člen" – most med dvema entitetama, 

urbanima ambientoma sosednjih sosesk in obenem kot zaključek 

zastavljenega niza neprofitnih stanovanj – sosesk Polje I, II in III.

Soseska je zasnovana kot morfološka "združba" šestih objektov 

o projekTu

naziv projekTa: 
Stanovanjska soseska Polje III

LokaCija: 
Polje 377 - 382, Ljubljana

naročnik: 
Javni stanovanjski sklad MOL 
Zarnikova 3, Ljubljana

avTorSki TiM: 
Bevk Perović arhitekti, d. o. o.  
Matija Bevk u. d. i. a.   
Vasa Perović MaBiA
Davorin Počivašek u. d. i. a.
Christophe Riss d. p. l. g.
Irene Salord arq.
Ida Sedušak u. d. i. a.

projekTanTi:
proj. gradbenih konstrukcij   
Gravitas, d. o. o. / Gorazd Črnko
proj. strojnih inštalacij
ISP, d. o. o. / Jože Oblak u. d. i. s.
proj. elektro inštalacij
Profi K2, d. o. o., Anton Kokelj d. i. e.
proj. kanalizacije 
Projekt GT, d. o. o. / 
Gašper Blejec u. d. i. g.
konzultant gradbene fizike / detajli  
Polytechnic, d. o. o. / 
Peter Žargi u. d. i. a.

gradbeni nadzor:   
Eurotehnik, d. o. o.
Niko Burazer inž. gradb.

izvedba:     
TGH, d. o. o., Operis, d. o. o.

   
LeTo projekTa:    

2011–2012
LeTo izvedbe:    

2012–2015
šTeviLo STanovanj:   

96 stanovanj   

48 bivalnih enot

površina parCeLe:   

8.487,04 m2

veLikoST objekTa (bruTo): 

objekti 9.650,16 m2  

garaža/klet 5.136,84 m2

vrednoST projekTa:  

11.820.000 EUR

Stanovanjskima soseskama Polje I in Polje II v Ljubljani 
se je s 96 stanovanji in 48 bivalnimi enotami pridružila še 
soseska Polje III.
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Stanovanjska           
  soseska Polje III

– blokov, sestavljenih iz treh različnih stavb-

nih tipologij ("mini" blok, "vila" blok in "mini 

kare" blok), ki ustvarjajo tako morfološko 

raznovrstnost kot tudi tipološko prehajanje 

med zasnovami vseh treh sosesk.

Nove stavbe stojijo na okroglih podstavkih 

– "blazinah", zasajenih s pokrovnim grmi-

čevjem, ki varujejo stanovanja v pritličju in 

vzpostavljajo vzdolžni fluidni zunanji pro-

stor – zasajeni zeleni 

park – trg.

Stik s sosednjo sose-

sko Polje I je zamišljen 

kot uporabna ploščad 

– hibrid med parkiriščem in športnimi igrišči, ki ohranja distanco in 

avtonomijo posameznega projekta ter hkrati funkcionalno dopol-

njuje zunanji prostor obeh sosesk.

Tipologije stanovanj so preproste in enake ne glede na to, v kate-

ro stavbno tipologijo se zlagajo. Manjša stavbna tipologija "mini" 

bloka nudi intimnost življenja v manjši skupnosti, medtem ko večji 

"mini kare" blok razvije znotraj sebe osrednji skupen odprt prostor 

– prehod med skupnostjo objekta in javnim odprtim prostorom.

Vse stavbe so oblečene v plašč, izdelan iz vlečenih aluminijastih 

profilov, spominjajočih na les, ki je barvno usklajen z oksidirano 

rdečo barvo sosednje soseske Polje I in čokoladno barvo soseske 

Polje II.  ❙

Besedilo: Bevk Perović arhitekti

Stanovanjska soseska 
Polje III zaključuje niz 
neprofitnih stanovanj - 
sosesk Polje I, II in III.

1 > V soseski je veliko zelenja. Socialni prostor zunaj je logičen in 
nujen podaljšek stanovanj.   2 > Stanovanjska soseska se nahaja v 
neposredni bližini sosesk Polje I (v ospredju) in Polje II, na skrajnem 
vzhodnem delu Ljubljane. Stanovanjske soseske Polje so nadomestile 
nekdaj degradirano območje ob železnici.   3 > Detajl fasade
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4 > Zunanja ureditev s kombiniranjem betonskega tlaka in trave.  
5 > Prehod med javnim in zasebnim z notranjimi atriji. Materiali so 
kvalitetni, a preprosti. 
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PREDSTAVITEV

bevk perović 
arhiTekTi 
arhitekturni biro bevk perović 
arhitekti sta leta 1997 v Ljubljani 
ustanovila Matija Bevk in Vasa J. 
Perović.
v dvajsetih letih delovanja je biro 
zasnoval obsežen portfelj projektov, 
tako izvedenih kot neizvedenih, ki 
obsega velike neprofitne/najemne 
in komercialne stanovanjske 
soseske, javne kulturne ustanove, 
izobraževalne univerzitetne 
zgradbe, muzeje, poslovne objekte, 
kongresne centre, kakor tudi 
individualne zasebne hiše.
biro v duhu doseganja najvišje 
kakovosti načrtovanja in izvedbe, 
upoštevajoč obseg, program in 
lokacijo, izvaja vse izvedbene faze, 
od skic zasnove do gradbenega 
nadzora.
delo biroja je pridobilo 
mednarodno prepoznavnost, 
kar dokazujejo objave v številnih 
pomembnih arhitekturnih revijah in 
drugih publikacijah. 
bevk perović arhitekti so zmagali 
na nekaj velikih mednarodnih 
natečajih: natečaju za izgradnjo 
islamskega verskega in kulturnega 
centra v Ljubljani, natečaju za NUK2 
– nova Narodna in univerzitetna 
knjižnica v Ljubljani, natečaju za 
Fakulteteto za geologijo, geografijo 
in biologijo (BGG) Univerze v 
Zagrebu, Hrvaška, Neue Galerie 
und Kasematten Wiener Neustadt 
Avstrija in nedavno na natečaju za 
celovito prenovo SNG Drama.

bevk perović arhitekti, d. o. o. 
Dunajska cesta 49
1000 Ljubljana
info@bevkperovic.com
www.bevkperovic.com

6 > Naročnik je želel zadostiti 
svojemu socialnemu poslanstvu 
glede števila stanovanj, hkrati 
pa ustvariti mestno kvaliteto. 
Urejeno, socialno okolje omogoča 
kakovosten razvoj v skupnosti, 
širši od družine.

7 > Tloris blok
8 > Prerez
9 > Situacija

6

9

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2017   |   STRAN  47



Karlovški 
sladkovodni 
akvarij in muzej 
rek

PREDSTAVITEV

3Lhd
3Lhd je arhitekturni biro, 
usmerjen v združevanje različnih 
disciplin: arhitekture, urbane in 
krajinske pokrajine, oblikovanja 
ter umetnosti. 
3Lhd arhitekti pri svojem 
delu nenehno raziskujejo 
nove možnosti interakcije in 
integracije arhitekture, družbe 
in posameznika. Studio ima 
moderen pristop do arhitekture, 
pri čemer se vsa vprašanja 
rešujejo s sodelovanjem, 
znanjem in izkušnjami zaposlenih 
ter sodelovanjem z mnogimi 
strokovnjaki z drugih področij. 
projekti, kot so Most hrvatskih 
branitelja na reki, hrvaška 
paviljona na EXPU na Japonskem 
2005 in v Španiji 2008, splitska 
Riva, dvorana Bale v Zagrebškem 
plesnem centru, Center Zamet 
na Reki, hotel Lone v Rovinju in 
Karlovški sladkovodni akvarij v 
Karlovcu, so afirmirali ta studio 
ne le znotraj stroke, temveč tudi 
v širšem domačem in tujem 
krogu javnosti. Trenutno deluje 
na več domačih in mednarodnih 
projektih.
za svoje delo je 3LHD prejel več 
domačih mednarodnih priznanj 
in nagrad. 
biro so leta 1994 ustanovili 
štirje partnerji: Saša Begović 
(rojen 1967), Marko Dabrović 
(1969), Tanja Grozdanić Begović 
(1968) in Silvije Novak (1971). 
Po letih uspešnega sodelovanja 
so v letu 2016 imenovali novo 
partnerko Paulo Kukuljico (1976). 
vsi partnerji so diplomirali na 
arhitekturni fakulteti v Zagrebu 
in so gostujoči predavatelji širom 
po svetu ter predavatelji na 
arhitekturnih fakultetah univerz v 
Zagrebu in Splitu.  

Studio 3Lhd
Nikole Božidarevića 13/4
10000 Zagreb
Hrvaška
www.3lhd.com
info@3lhd.com

Karlovški sladkovodni akvarij se nahaja ob reki Korani na lokaciji, 
kjer je bil načrtovan avtokamp. Stavba je delno vkopana v tla in 
na zunanji strani prekrita z zemeljsko klančino, kar pripomore k 
njenemu zlitju z okolico.
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avdih za zasnovo načrta izhaja iz historič-

nega središča mesta oz. "karlovške zvez-

de", ki jo obdajajo "šance" – gre za obramb-

ne nasipe in zidove iz zemljine. Zastavljen 

je bil cilj, da se uredi novo mestno središče 

na desni strani reke Korane, da sprehaja-

lišče ob reki dobi nov pomen in se pridobi 

nova turistična atrakcija. Območje javnega 

trga zaokroža in definira zgradba akvarija. 

Od tod se širijo tri glavne smeri za pešce: 

zahodna v smeri sprehajališča in mestne-

ga središča, južna proti sosednjemu več-

namenskemu območju, ki se uporablja za 

koncerte, in vzhodna proti glavni vpadnici 

in stadionu. Akvarij je skrit okoli trga in ne 

krni naravnega izgleda doline reke Korane. 

S trga se lahko vstopi v vsako od treh zgradb akvarija: v razstav-

ni prostor, v čitalnico s kavarno in v pisarniške prostore. Vsak del 

ima samo eno pročelje, ki je usmerjeno proti trgu. V smeri proti 

robovom parcele so objekti "nevidni", saj so zadnje strani in strehe 

zasute z zemljino, tako da delujejo kot del parka, igrišč in pešpoti. 

Zeleni strešni vrtovi "skrivajo" zgradbo in ohranjajo naravno pokra-

jino na desnem bregu reke Korane. Vsak od treh delov zgradbe 

lahko deluje ločeno in samostojno ali pa skupaj z drugima dvema 

deloma kot integralni del razstavnega prostora akvarija. Trg z vo-

dno površino, ki simbolizira izvir kraške reke, predstavlja začetno 

točko akvarijske postavitve. 

Razstavna postavitev akvarija predstavlja rastlinstvo in živalstvo 

hrvaških rek ter njihovih ekosistemov in geološke zgodovine ter tra-

dicionalno kulturo in zgodovino porečja štirih rek karlovškega ba-

zena. Postavitev posnema tok tipične kraške reke, vključno z njeno 

floro, favno in biotsko raznovrstnostjo. Začne se zunaj na trgu in se 

nadaljuje v zgradbi s sistemom klančin, ki kot reka vijugajo v kletno 

etažo zato, ker specifične vrste rastlinskega in živalskega sveta za 

preživetje potrebujejo prostor s popolnim nadzorom svetlobe. Sce-

narij postavitve predstavlja različne rečne habitate linearno vzdolž 

celotnega toka, od izvira do izliva. Akvariji se nahajajo vzdolž, ... 
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1 > Akvarij se 
nahaja neposredno 
ob reki Korani. 
Arhitekti so objekt v 
celoti "zlili" z okolico.  
2 > Življenje v reki, 
kot ga v naravi ne 
moremo opazovati.

1

2

LC  T IM   |   Lafarge  CeMeNT  SLOVeN I Ja   |   pOLeTJe  2017   |   STRAN  49



o projekTu

naziv projekTa: Karlovški 
sladkovodni akvarij in muzej rek

LokaCija: Gornje Mekušje, 
Karlovac, Hrvaška

naročnik: javno naročilo, mesto 
Karlovac

arhiTekTura: 3LHD

projekTni TiM: 
Saša Begović, Marko Dabrović, 
Tatjana Grozdanić Begović, Silvije 
Novak, Irena Mažer Hranuelli, 
Vibor Granić, Deša Ucović, Ivana 
Šajn, Nevena Kuzmanić, Romana 
Ilić

STaTika: Ivan Palijan, Siniša Lulić 
(Palijan, d. o. o.)
Projekt za vodovod, drenažo in 
akvarijsko tehnologijo: Nenad 
Šutevski (Vodotehnika, d. d.)

vodovod in drenaža: 
Tomislav Fujs (Vodotehnika, d. d.)

eLekTrične inšTaLaCije: 
Erol Čičić, Antonio Praničević 
(Projekting 1970)

STrojne inšTaLaCije: 
Zlatko Jakoplić (Ured 3T, d. o. o.)

urejanje krajine: 
Luka Brnić (Uređenje krajobraza, 
d. o. o.), Ines Hrdalo

gLavni izvajaLeC deL: 
AB Gradnja, d. o. o, ENA, d. o. o., 
KGH, d. o. o.

   
 

LeTo projekTa:

2013–2015

LeTo izvedbe: 2016

vrednoST projekTa: 

4.800.000 EUR

veLikoST zeMLjišča: 

8.327 m2 

veLikoST gradbenega 

objekTa: 2.915 m2

veLikoST TLoriSa: 

1.939 m2

voLuMen gradbenega 

objekTa: 12.068 m3

2

2

... nad in pod obiskovalčevo potjo. Na za-

četku pešpoti po klančini za obiskovalce se 

ribe opazuje z vrha, tako kot pri sprehodu 

ob reki. Sledi opazovanje s strani, pri čemer 

se vidi pod površino vode. Obiskovalci pri 

spustu po sistemu klančin, ki sledijo toku, 

hkrati slišijo tudi zvoke tekoče reke. Po zgor-

njem toku reke postane zvok tišji, obisko-

valci pa se spustijo v jame, kjer so razsta-

vljene endemitske vrste. Endemiti se tudi v 

naravi pogosto nahajajo v ponorih. Prostor 

se tu razširi, svetloba prihaja iz akvarijev, 

obiskovalci pa lahko v tem osrednjem delu 

postanejo, se uležejo na blazine, poslušajo 

zvoke, ki so bili posneti v jamah, in opazu-

jejo razstavljene endemitske vrste. Po jami 

pridejo obiskovalci do akvarija, v katerem 

so večji primerki redkih vrst, ki so izginile 

iz hrvaških habitatov. Prikazana reka se 

na površju simbolično spet pojavi v svojem 

spodnjem toku. Obiskovalci lahko opazuje-

jo ribe in vodno rastlinje, ki se nahaja v to-

plejših rečnih predelih. Akvariji so najprej vi-

dni s strani, nato pa se obiskovalci spustijo 

v akvarijske tunele, kar spominja na potop 

v reko, in ponudijo se pogledi "od spodaj". 

Za tunelom obiskovalci sledijo vrsti akvari-

jev z vodnimi lilijami in ločjem, ki se v naravi 

običajno nahajajo v spodnjem toku rek in 

njihovih močvirnatih habitatih. Postavitev 

se zaključi s sistemom prelivnih kaskadnih 

3 > Poti za pešce, ki se širijo s trga, delijo akvarij na tri dele.
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akvarijev z biotopi, ki pri-

kazujejo vodne slapove in 

lehnjakovo pregrado.

Od tod se obiskovalci po 

stopnišču ali z dvigalom vrnejo skozi prodajalno spominkov do 

vstopnega prostora. V sredini zgradbe so tudi prostor za analizo 

tehnoloških parametrov vode, znanstvenoraziskovalni center in 

prostor za aklimatizacijo rib. 

Karlovški sladkovodni akvarij je turistična atrakcija, ki temelji na 

biotski raznovrstnosti karlovških rek in jezer ter bogati tradiciji ži-

vljenja ob rekah Kolpi, Korani, Mrežnici in Dobri. Sofinanciran je 

bil s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Ope-

rativnega programa Regionalna konkurenčnost 2007–2013. Sku-

pna vrednost projekta je 36.691.939,28 HRK. Od te vsote zna-

šajo nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 

36.222.282,45 HRK.  ❙

Besedilo: 3LHD

1

1

Akvarij temelji na 
biotski raznovrstnosti 
karlovških rek in jezer.

4 > V 25 akvarijih je 120 vrst rib, od katerih je 40 endemitskih. Skupaj je na ogled okoli 5.000 rib.   5 > Prostor med zgradbami. Na strešnih 
površinah je zasaditev z lokalnimi rastlinami.

4 5
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6 > Prerez 1  
7 > Prerez 2   
8 > Pročelje 1    
9 > Pročelje 2  
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noten beton - pet površin
Natečaj, ki ga je organiziralo mesto Dorn-

birn leta 2014, je iskal rešitev mostu, ki bi 

izražala pomembnost lokacije tako funkci-

onalno – kot postaja javnega potniškega 

prometa, kot emocionalno – kot "vrata" v 

mestno središče. Betonsko nosilno kon-

strukcijo mostu je že vnaprej določila me-

stna cestna služba, tako da je bil arhitektur-

ni poseg "omejen" le na vizualni del mostu. 

e Idejni projekt
Logično je bilo nadaljevanje razmišljanja v betonu – kako izkoristiti 

zmogljivosti materiala v oblikovanju, sestavi in površinski obdelavi. 

Ideja testa, ki je razvaljano od vozišča, kolesarske steze in obmo-

čja za pešce do robov, ki se dvignejo v ograjo, in postajališča, je 

določila obliko.

Vse kot iz enega modela
Želja po obstojnem svetlem mostu in zahteva po odpornosti pro-

ti obrabi vozišča sta vodili v izbiro norveškega belega granita za 
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Sägerbrücke – Žagarski most

Most kot trg 
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“Štiri različne 
zaključne 
površinske 
obdelave 
prikazujejo 
širok razpon 
možnosti uporabe 
betona.”

o projekTu

naziv projekTa: 
Žagarski most 
(Sägerbrücke)

LokaCija: 
Dornbirner Ache
Stadtstraße 
6850 Dornbirn, Avstrija

naročnik:
Landesstraßenbauamt 
Vorarlberg
vodja projekta: 
DI Roland Ladner

Stadt Dornbirn
vodja projekta: 
Stefan Burtscher

arhiTekTura:
Architekturwerkstatt 
Dworzak-Grabher, 
DI Hugo Dworzak

SodeLavCi: 
DI Julia Kick 
DI Angela Amann

gradbene 
konSTrukCije: 
SSD Beratende 
Ingenieure ZT-GmbH

obLikovanje 
SveTLobe: 
Manfred Remm

razSveTLjava: 
Zumtobel Lighting GmbH

uMeTnik: 
Hubert Lampert

gradbena deLa: 
Nägele Hoch- und 
Tiefbau GmbH

čaS izvedbe: 

2014–2016

doLžina MoSTu: 

32,5 m

širina MoSTu: 

37,5 m

agregat betona – lokalne kamenine na-

mreč ne izpolnjujejo trdnostnih zahtev in 

barvanje betona ne bi bilo dovolj obstojno. 

Štiri različne zaključne površinske obdela-

ve prikazujejo širok razpon možnosti upora-

be materiala – betona: štokanje na voznih 

površinah, peskanje na delu za pešce in ko-

lesarje, brušenje postajališč in poliranje na 

spodnji strani strehe postajališč, ki odseva 

umetno razsvetljavo. 

Čeprav ni bilo zahtevano, je bil predlagan 

most nekaj metrov širši kot daljši – most 

je tako postal trg. Nivojske razlike med 

cestiščem, srednjim delom in območjem 

za pešce so minimalizirane. Na srednjem 

delu bi moralo biti zasajeno drevo, ki bi se 

napajalo z vodo neposredno iz reke. Zaradi 

protipoplavnih predpisov to ni bilo mogoče. 

Zato je umetnik Hubert Lampert našel ... 
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> Posebnost Žagarskega mosta je njegova širina: je širši kot daljši.
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hugo 
dWorzak 
hugo dworzak se je rodil 
leta 1957 v Dornbirnu, 
avstrijski zvezni deželi 
Predarlska. Leta 1987 
je diplomiral na TU 
Innsbruck, leta 1989 
pa magistriral na Pratt 
Institute v New Yorku. 
Istega leta je v Dornbirnu 
ustanovil svoj biro, v 
katerem deluje še danes. 
Za svoje projekte je prejel 
številna arhitekturna 
priznanja. 
Kot gostujoči predavatelj 
je predaval na številnih 
uglednih univerzah, med 
drugim na univerzah New 
York, Innsbruck in Teksas. 
Trenutno predava na 
Inštitutu za arhitekturo 
in načrtovanje Univerze v 
Liechtensteinu. 
 

architekturwerkstatt 
dworzak-grabher
hugo dworzak & Stephan 
grabher
Pestalozziweg 7
6890 Lustenau 
Avstrija
www.dworzak-grabher.at
office@dworzak-grabher.at

PREDSTAVITEV
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1 > Tloris
2 > Prereza
3 > Detajli
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... prepričljiv odgovor z impresivno skulp-

turo, ki odraža kinetično energijo prostora. 

Most prečka in povezuje, Žagarski most 

pa je poleg tega tudi prostor postanka – 

tudi zaradi čakanja na postajah. Za udob-

no čakanje in morebitne daljše postanke 

so vzdolž parapetov nameščena lesena 

1

2

4
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Grundriss WartehäuschenQuerschnitt Wartehäuschen

Längsschnitt Wartehäuschen

naslonjala, lebdeči niši pa omogočata umik 

iz prometnih površin. 

Ponoči je most osvetljen točkovno na po-

stajališčih, ograjah in ob vhodih (obliko-

vanje svetlobe Manfred Remm). Skupaj z 

dvema svetlobnima stebroma (Zumtobel) 

je ustvarjen učinek stadionske razsvetljave.

Most je moral biti zaradi logističnih pogojev 

dokončan v dveh letih, upoštevajoč pogo-

je letnih časov – brez zapore prometa na 

državni cesti in z upoštevanjem sezonskih 

vodostajev reke.

Poleg nujne sinergije skupnega dela načr-

tovalcev, statikov, gradbenih inženirjev, ura-

dnikov in obrtnikov je v primeru Žagarske-

ga mostu posebno pomembna družbena 

vključenost mesta Dornbirn, da so prebival-

ci sprejeli most za "svojega". 

Želja arhitektov pa je bila, da se enkrat na 

leto organizira zabava na mostu/trgu.  ❙

Besedilo: DI Hugo Dworzak

3

4 > Prikaz mostu s prerezom   5 > Ograja z lebdečo nišo   6 > Avtobusno postajališče na mostu   
5 6
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Materinski dom je posebna hiša z lepo zgodbo. 

m aterinski dom je v več pogledih posebna hiša. Njegova vsebina v 

sozvočju z obliko tudi naključnemu opazovalcu pove lepo zgodbo. 

Na meji dveh mest, stavba namreč leži tik ob glavnem mestnem 

pokopališču, ki ga od drugega mesta loči park, zlahka razberemo, 

da je moč z oblikovanjem, ki sledi funkciji, vzbuditi in negovati 

občutek varnosti. Tega pa njegovi stanovalci najbolj potrebujejo. 

Oblikovno je funkcija in zasnova hiše jasna že z zasnovo fasade. 

Materinski dom   
Ljubljana

Pritličje, javni del, je s cezuro ločen od nad-

stropja, spalnega dela. Fasadni ovoj pa ob-

jema hišo z dveh strani, z dvema materia-

loma, betonom, ki z uporabo deščičenega 

opaža pridobi krhek nagovor in sledi dru-

gemu objemu, stekleni fasadi. Oba skrbno 

varujeta notranjost. Raster oken pa        ...     
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o projekTu

naročnik:
Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
RS

avTorji:
Jereb in Budja arhitekti, d. o. o.
Rok Jereb u. d. i. a.
Blaž Budja u. d. i. a.
Nina Majoranc u. d. i. a.

projekTna Skupina:
gradbene konstrukcije 
Andrej Blatnik u. d. i. g. / 
Plata, d. o. o.
strojne inštalacije 
Marko Mervič d. i. s. / 
Marko Mervič, s. p.
elektro inštalacije
Primož Poje u. d. i. e. 
Tomaž Vrčon el. teh. / 
Avelis, d. o. o.
promet in zunanja ureditev 
Gašper Janežič v. o. k. / 
Aspekt plus, d. o. o.

označevanje: 
Žiga Culiberg u. d. o.

nadzor gradnje: 
Vinko Kralj d. i. g. / 
Vinko Kralj, s. p.

izvajaLeCa: 
Adaptacije vzdrževanje, d. o. o. 
Atlas oprema, d. o. o.

LeTo projekTa:

2011/12

dokončan:

2016

površina:

817 m2



... usmerja in skriva ter odpira poglede. 

Ureja potrebno komunikacijo z okolico in 

govori o tem, da Materinski dom ni nava-

dna hiša. Je ustanova, ki varuje in obenem 

podarja toplino doma.

Materinski dom je bil leta 2016 nominiran 

za nagrado Piranesi in evropsko nagrado 

Mies Van Der Rohe 2017 (European Union 

Prize for Contemporary Architecture – Mies 

van der Rohe Award).  ❙

Besedilo: Jereb in Budja arhitekti

1 > Učilnica in knjižnica    2 > Ulična fasada z glavnim vhodom  

3

jereb in 
budja 
arhiTekTi
jereb in budja arhitekte 
sta rok jereb (1975, 
Ljubljana) in blaž budja 
(1975, kranj) ustanovila 
leta 2007. Jereb in 
Budja sta diplomirala na 
ljubljanski fakulteti za 
arhitekturo. Skupaj sta 
ustvarila več projektov, 
med drugim prizidek Domu 
upokojencev Šmarje pri 
Jelšah, Športno dvorano 
Stopiče ter objekt VDC INCE 
v Mengšu ter Materinski 
dom v Ljubljani. Redno 
sodelujeta na arhitekturnih 
natečajih. Prejela sta 1. 
nagrado na natečaju za 
ureditev kanjona Kokre v 
Kranju, najvišjo nagrado za 
Športno dvorano Stopiče 
ter stanovanjsko naselje 9 
blokov v Ivančni Gorici. Leta 
2012 in 2015 sta prejela 
Plečnikovo medaljo za 
aktualno izvedbo.
Blaž Budja deluje tudi 
na področju arhitekturne 
fotografije.

jereb in budja arhitekti, 
d. o. o.
Kočenska ulica 5
1000 Ljubljana
biro@jerebinbudja.si
www.jerebinbudja.si

PREDSTAVITEV

3

4 5

1 Pralnica  2 Kotlovnica  
3 Shramba  4 Shramba   

11 Soba  14 Terasa  15 Učilnica   11 Soba  12 Kopalnica  13 Dnevna soba, knjižnica  14 Terasa
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LC TIM
glasilo družbe Lafarge Cement, d. o. o., 
letnik: 2017, številka 8

Izdajatelj 
Lafarge Cement, d. o. o. 
Kolodvorska 5, Trbovlje 
telefon: 03 56 52 325
e-pošta: 
andrej.sopotnik@lafargeholcim.com

Odgovorni urednik
mag. Andrej Sopotnik 

Glasilo izhaja polletno 
Naklada: 3.000 izvodov 
/ ISSN 1854-2816 / 

Vse pravice pridržane. Noben del 
te revije ne sme biti reproduciran, 
shranjen ali prepisan v katerikoli 
obliki oziroma na katerikoli način, 
bodisi elektronsko, mehansko, s 
fotokopiranjem, snemanjem ali kako 
drugače, brez predhodnega pisnega 
dovoljenja družbe Lafarge Cement, 
d. o. o.

6

7 8

3 > Kletni prostori
4 > 1. nadstropje
5 > 2. nadstropje
6 > Pritličje
7 > Prerez fasade
8 > Prerez fasade
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5 Vhod  6 Garderoba  7 Kolesarnica  8 Otroška igralnica  8 Dnevni prostor  10 Pisarna 
16 Parkirišče



Hydromedia™: napredni prepustni beton za 
urbana območja kmalu tudi v Sloveniji
Hydromedia™ je najsodobnejši prepustni beton. Ta vrsta betona prinaša trajnostne rešitve, ki jih 
omogočajo lastnosti betona in napredna drenažna tehnologija. Zaradi zelo visoke prepustnosti hitro 
vpija meteorne vode z ulic, parkirnih površin, dovoznih poti in pešpoti, s čimer se zmanjša nevarnost 
poplavljanja. Zmanjšuje dimenzije, včasih tudi potrebo po klasičnem odvodnjavanju, omogoča pronicanje 
vode in s tem obogatitev podtalnice, omogoča naravno čiščenje vode in preprečuje bleščanje, ki se 
pojavlja na mokrih neprepustnih površinah. Hkrati zagotavlja varno, nedrsečo podlago pod različnimi 
pogoji, površine so lahko ravne in brez naklona za urejanje meteornih vod, je estetsko prijetna, hitro 
vgradljiva, omogoča fleksibilne oblike, zmanjšuje vpliv toplotnega otoka, možno jo je 100 % reciklirati.

Uporaba Hydromedie™ v primerjavi s klasičnimi sistemi prinaša točke za glavne zelene gradbene oznake: 
LEED, BREEAM, HQE, DGNB ...


