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Vizualizacije, načrti: projekt Arhitektura gorenjskih vasi 

Človek dojema prostor, v katerem živi oziroma se giblje, skozi sklop ču 

til. Z vidom, slu'hom, vohom in dotikom. V trenutku, ko impulzi okolice, 

torej (tudi) prostora, pridejo do posameznega človeka, se doživljanje 

prostora spremeni v kompleksen preplet zunanjih informacij in tega, kar 

posameznik o prostoru ve, kakšne izkušnje ima, ter ne nazadnje tega, do 

česa v življenju čuti naklonjenost. To, kaj posameznik o prostoru ve in 

kakšen odnos ima do njega, je ključna sestavina tega, kako dobro se bo 

v prostoru počutil. 

Naša ravnanja so posledica naših neposrednih potreb, ki se prav tako 

prepletajo z našim vedenjem, kako te potrebe udejanjiti in kakšne različne 

posledice ima to za nas same in zlasti za našo okolico. To je kompleksen 

mehanizem, že če se omejimo zgo lj na delovanje posameznika v prostoru, 

torej v okolju, kjer živi oziroma deluje. 

Kakovost življenja posameznika in skupnosti je tisto, kar skozi kakovostno 

arhitekturo vseskozi obravnavamo. Na učeno znanje, priučena vedenje in 

izkušnje nas usmerjajo v oblikovanje kakovostnih rešitev, ki imajo za cilj 

dvig kakovosti prostora za človeka, ki v njem deluje. Posledično se dviga 

tudi kakovost njegovega življenja. Pravzaprav to ni nič kaj dosti drugače 

od prizadevanj zdravnikov za zdravo prehrano, ustrezno raven holeste

rola in sladkorja v krvi, ali pa prizadevanj zobozdravnikov za ustrezno 

ustno higieno že od vrtca naprej- vsi imajo za cilj izboljšanje kakovosti 
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posameznikovega življenja . Mnogo je še disciplin človekovih prizadevanj 

za taisti cilj . 

Pod morda pretencioznim imenom Arhitektura gorenjskih vasi smo v pre

teklih letih tudi mi vodili projekt prizadevanj za dosego tega cilja, dviga 

kakovosti naših življenj- seveda v spektru prostora, arhitekture, in sicer v 

treh vaseh na Gorenjskem, v Zalošah, na Ovsišah in na Dobravah. Gre za 

tri razmeroma majhne vasi v radovljiški občini, ki ležijo nedaleč druga od 

druge, na desni strani reke Save. Simpatične vasice, vsaka s svojimi značil

nostmi, pa vendar vasice take vrste, da zanje verjetno še niste slišali. Izbrali 

pa smo jih prav zato, ker je takšnih vasic na našem podeželju na tisoče . 

Prvi sklop projekta je vključeval študij prostorskega razvoja, zgodovine 

prostora oziroma vasi. Maloštevilni prebivalci majhnih vasi so ustvarili 
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razmeroma malo pisnih virov, pa še ti praviloma niso zbrani na enem 

mestu. Poleg sistemskih, zlasti kartografskih zapisov o prostoru, so tu še 

lokalni viri: posamezni članki v časopisih , ki so pokrivali ta prostor in nje

gove novice (od vključno devetnajstega stoletja naprej}, ter fotografije (od 

konca devetnajstega stoletja dalje). Zlasti te so poveden in kredibilen vir o 

razvoju prostora v zadnjem stoletju in pol. Mnogokrat so del družinskih ar

hivov in so bolj ali manj skrbno spravljene v posameznih hišah oziroma pri 

posameznih osebah. Začetek projekta so zaznamovali predstavitveni se

stanki v vsaki vasi: pred podružnična šolo, pod skednjem v središču vasi .. . ; 

tu smo predstavili projekt in prebivalce prosili za dostop do njihovih dru

žinskih arhivov oziroma fotografij o prostoru. Seveda je bilo del srečanja 

tudi poizvedovanje (>>kje pa vas čevelj žuli«) glede (prostorskih} problemov 

v vasi. Manjša ko je bila vas, večje je bilo zanimanje oziroma udeležba . 

V Zalošah se je »pod kozolcem« zbrala tretjina prebivalcev. 
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Zgodovinski razvoj vasi Ovsiše: do leta 1900 (7), do leta 1950 {8), do leta 1990 (9) in do leta 2020 (10) 

Na osnovi (prostorskih) podatkov o razvoju vasi (za območje občine Ra 

dovljica je zelo uporaben Digitalni arhiv Radovljice- DAR') smo pripravili 

zgodovinski pregled (zanimiv za prebivalce, ker prepoznavajo svoje hiše v 

preteklosti) in analitični del (zanimiv za nas arhitekte, ker nam pomaga 

bolje razumet i vasi). Ker je šlo za projekt, financiran z javnimi sredstvi,' so 

bili predlogi za nadgradnjo prostorov v vaseh usmerjeni v javne prostore, ti 

pa so v majhnih vaseh seveda skopo odmerjeni. Z zavedanjem, da je vpliv 

zasebnih gradenj na prostorsko kakovost vasi še pomembnejši, želimo na 

to vplivati predvsem s >>ho li stičnimi « rezultati tega projekta. Poleg ure

janja križišč pomembnejših poti v vasi in ra zširitev pred njimi ter redkih 

pred prostorov pred javnimi objekti (gasilski dom, dom krajevne skupnosti, 

pokopališče , ~erkev, gasilski dom) se kot >>nova« infrastruktu ra vasi kažejo 

zlasti ekološki otoki oziroma prostori za zajem različnih vrst odpadkov. To 

je pravzaprav ena redkih skupnih funkcij , ki jih je slovenska vas v zadnjem 

obdobju pridobila (praviloma z bolj ad hoc umestitvijo v prostor). Cela 

množica drugih skupnih funkcij je v vaseh večinoma že ugasnila. Ostajajo 

zgolj kot dediščina, denimo skupna korita za napajanje živine. 

Omenjeni ekološki otoki so element krožnega gospodarstva, cilj naših priza

devanj pa je bil vzpostaviti krožno mišljenje oziroma delovanje v prostoru

s tem, da smo prebivalce(Tl pokazali, ali bolje, jih opomnili na to, kako se je 

njihova vas razvijala, s posegi nas samih, naših mam, dedkov, pradedkov ... 

Izpostavili smo posebnosti posamezne vasi, ki tvorijo identiteto prostora 

(veliki bloki iz peščenjaka v Zalošah, odsotnost medsosedskih ograj na 

Dobravah,Jvseprisotnost vrtač , ki se skozi čas vedno bolj zasipa jo ... ), in pri

kazali možnosti za urejanje skupnih javnih prostorov. Tako smo predvsem 

dvign ili zavest o prostoru, ki nas obdaja . Izpostavili smo ga kot pomembno 

sestavino, ki sooblikuje kakovost življenja vsakega posameznika, na način, 

da se ga ta zaveda ter ga prepoznava kot nekaj kakovostnega in kot rezultat 

delovanja prednikov. Kot nekaj, kar imamo radi in je naše (s čimer se identi 

ficiramo), kar je dobršen del razloga, da živimo tu, kjer živimo. 

Ko se nam to zavedanje usidra v spomin, začnemo s prostorom ravnati 

skrbneje. Ohranjamo dediščino, ker jo cenimo sami, in ne zato, ker to zah

teva kakšna služba. Energijo že limo vlagati v to, da bo naš vrt bolj urejen, 

da bo lesena fasada bolje vzdrževana- in upam, da ne bo nihče čut il potre

be po >>kawasaki zeleni« ali »ferrari rdeči « barvi svoje fasade. 

Pomemben- najpomembnejši- del prizadevanj je bil predstaviti prebi

valcem njihov lastni prostor kot nekaj kakovostnega. To smo poskušali 

doseči skozi predstavitve v njihovih vaseh in seveda vzporedno tudi prek 

spleta (obdobje covida). Na zadnji predstavitvi smo predloge za urejanje 

vasi pretresali skupaj s prisotnim i domačini. Za občinski časopis Moja 

Dežela {pomemben medij, ki doseže vsakega prebivalca občine, četudi 
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nanj ni naročen) smo pripravili tudi nekaj prispevkov o prostoru. Dodatno 

smo predstavitev, razdeljeno na tri sklope (prostorski razvoj vasi, analiza 

prostorskih odlik, predlogi urejanja javnega prostora), pripravili tudi kot 

razstavo na prostem, malo zaradi proticovidnih ukrepov, predvsem pa 

zato, da je bila razstava 4 postavljena v središču vasi, ki jo je predstavljala . 

Na Dobravah smo jo postavili ob osrednjem parkirišču pred domom kra 

jevne skupnosti in edino gostilno da l eč naokrog, na Ovs išah na kozolcu 

nasproti pokopališča oziroma cerkvice, v Zalošah med drevesi ob osre

dnjem križišču v vasi. S tem smo se poskusili čim bolj približati prebival

cem, tudi tistim, ki se neradi udeležujejo dogodkov. Rezultati so zbrani v 

brošurah, ki smo jih pripravili za vse tri vasi- svoj izvod je prejelo vsako 

gospodinjstvo v vasi. 

Med izvajanjem tega projekta smo se intenzivno ukvarjali s prostorom (ar

hitekturo) treh manjših vasi. Sodelovali smo s prebivalci in jim predstavljali 

njihov prostor skozi oči nas, ki se s prostorom poklicno ukvarjamo. Predla 

gali smo več manjših prostorskih rešitev. Zdi se, da smo bili lepo sprejeti, da 

je prebivalcem godilo, da smo prišli v njihov kraj in jim pokaza li nov pogled 

na njihove hiše, njihov skupni prostor. Kot so nekajkrat rekli, so cenili to, da 

smo jih nekaj novega naučili o prostoru, v katerem vsak dan živijo. 

Predvsem pa smo skozi vsa ta prizadevanja prostor umešča li v središče 

pozornosti ter s tem gradili poznavanje in zavest o njegovi kakovosti in 
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identitetni vrednosti za prebivalce. Z ekipo in sodelavcis se zavedamo, 

da smo s tem v treh vključenih vaseh v mozaik zavedanja o prostoru 

prispevali le majhen košček ; še manjšega pa v splošnih prizadevanjih 

za kakovostnejši prostor. Se pa trudimo. Tudi s tem člankom, pa z 

razstavo v galeriji DESSA, intervju jem na Valu 202 in podobnim. Ver

jamemo, da so taka prizadevanja vredna vloženega truda. Nadejamo 

se, da bodo prebivalci vedno bolj instinktivno segali po kakovostnejših 

rešitvah za prostor. 

1 Digitalni arhiv Radovljice je projekt zanesen jaka Gorana Llvrenčaka , ki sistematično zbira in objavlja 

(oz. daje v javno uporabo) staro gradivo (fotografije, članke ... ), vezano na prostorske in druge tematike 

na območju Radovljice. DARje neprecenljiv vir Informacij, saj z delovanjem in poznavanjem terena in 

ljudi- ti mu zaupaJO, ker je vse javno- poknva področje . ki ga večina Institucionalnih muzejev zaradi 

takih ali drugačnih razlogov ne zmore (http://www.dar-radovljica.sl/) . 

2 Projekt sta financirali Občina Radovljica oz. BSC Kranj (s sofinanciranjem Evropske unije - Iz sredstev 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) in Republika Slovenija (v okviru programa razvoja 

podeželja RS 2014-2020, pristop CUD). 

3 Dobrave so sestavljene Iz vasi Spodnja. Srednja ln Zgornja Dobrava 

4 Razstava je v celoti dostopna tudi na http://www.delavnica.eu/agv/. 

s Aleša Mrak Kovačič, Peter Bulovec, Damijan Gašparič, Uroš Jereb, Boštjan Peršolja, Borut Juvanec 

(Delavnica/NaNovo/Institut za razvoj verna ku/arne arhitekture), predstavnica ZVKDS Sasa Ros kar, pred

stavniki občine ln krajevnih skupnosti ter BSC Kranj . 
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