
Prenova kozjanske krajine s 

sodobno arhitekturno tipologijo

/ predstavitev projekta 

Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem 



Uvod / 

Naj bo laično ali strokovno oko, vsako pokrajino poskušamo najprej definirati oziroma razlikovati od drugih po njenih 

posebnostih. 

Poskušamo poiskati tiste oblike, elemente, barve, vonje, teksture, ki delajo to pokrajino nekaj posebnega in 

drugačno. 

Praviloma to najprej poiščemo v krajini, ki je sad narave in v manjšem obsegu delo človeških rok. Šele nato pa 

zaznamo stavbe, ki so kot biseri posejani po njej. Seveda, če so z njo v pravilnem razmerju in odnosu ter spoštujejo 

vsa razmerja, ki jih nudi. 

Tako lahko ustrezna arhitekturna tipologija krajino bogati, jo dela specifično. Če andaluzijsko pokrajino zaznamujejo 

bela mesta, Dalmacijo kamnite vasice, kaj lahko rečemo za Kozjansko. In če sredi toskanskih gričev najdemo moderno 

vinsko klet, za katero se zdi, da je že od nekdaj tukaj, in ob nabrežju finskih jezer popolnoma lesen in sodobno 

zasnovan počitniški objekt, ki kot naplavina biva s krajino, ali zmoremo takšen pristop tudi na Kozjanskem.

In še več. Ali lahko postavimo zelo preprosta in razumljiva pravila, katerih se bomo vsi graditelji držali in jih 

spoštovali, ter bodo lahko naslednje generacije s ponosom ugotavljale, da se poleg izredne krajine na Kozjanskem 

nahaja tudi kvalitetna arhitekturna tipologija, ki je kot marcipan potopljena v čokoladni preliv kozjanskih gričev.   



Struktura naloge /

1. Uvod

1.1 Primernost trenutka

1.2 Cilji

2. Metodologija dela

3. Referenčni primeri

3.1 Uvod v analizo referenčnih objektov

3.2 Posoški razvojni center: pasivne hiše širšega 

območja Posočja

3.3 Turistično naselje Livek – Nebesa

3.4 Hotelska vas Pristava Lepena

3.5 Alpska vila

3.6 Hiša Z

3.7 Hiša R

3.8 Gozdne vile

3.9 Slovenski planinski muzej

4. Strokovna ekskurzija

4.1 Pot

4.2 Vabilo

5. Delavnice

5.1 Delavnica s strokovno javnostjo

5.2 Delavnica z javno upravo

5.3 Delavnica z lastniki petih lokacij

6. Identiteta Kozjanskega

6.1 Kozjanski park

6.2 Identiteta arhitekturnih krajin

6.3 Izjemne krajine in krajinska prepoznavnost

6.4 Značilnosti krajine

6.5 Stavbni elementi kozjanske arhitekturne 

krajine

6.6 Značilnosti poselitve

7. Definicija kozjanske hiše

7.1 Lega v prostoru

7.2 Proporci

7.3 Streha

7.4 Materiali in barve

7.5 Odprtine

7.6 Arhitekturni elementi

7.7 Vsebina

8. Idejne zasnove

8.1 Kamp, Podsreda

8.2 Vinska klet, Vetrnik

8.3 Sadjarski center, Podsreda

8.4 Turistična kmetija, Pilštanj

8.5 Stanovanjski hiši, Sedlarjevo

9. Usmeritve za oblikovanje objektov in 

nadaljnje delo

9.1 Smernice za oblikovanje objektov

9.2 Strokovna podpora in nadaljevanje



Predstavitev / 

Celotna naloga je predstavljena na spletnih straneh zavoda Metro SR:

http://www.metro-sr.org/raziskave/11-sodob-arh-kozjansko.html#ad-image-0

Povzetek projekta je v skrajšani obliki objavljen v brošuri na spletnih straneh zavoda Metro SR :

http://www.metro-sr.org/uploads/brKP.pdf

Celotna knjiga (125 strani) je dostopna v Kozjanskem parku, Podsreda 45

SI-3257 Podsreda, spletne strani: http://www.kozjanski-park.si/, e-pošta: kozjanski-park@kp.gov.si in v 

zavodu Metro SR, zavodu za prostor Savinjske regije, Grudnova ulica 6, SI-3000 Celje, spletne strani: 

http://www.metro-sr.org/, e-pošta: mojca@metro-sr.org

V nadaljevanju so predstavljeni zgolj posamezni izseki in poudarki iz sicer obširnega projekta.
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Zaključek / 

Eden od rezultatov projekta so idejne zasnove stavb na petih različnih lokacijah znotraj območja Kozjanskega parka, 

ki predstavljajo prenove posameznih lokacij, v celoti pa pravzaprav začetek prenove celotne arhitekturne krajine 

Kozjanskega parka. Tako smo na konkretnih primerih poskušali prikazati, kakšna naj bi bila sodobna arhitekturna 

tipologija na Kozjanskem, hkrati pa smo skozi te primere izoblikovali skupne usmeritve za oblikovanje objektov, kar 

je pravzaprav glavni prispevek naloge. Te usmeritve je potrebno vključiti tako v prostorske akte občin znotraj 

parka, hkrati pa bi jih morali upoštevati tudi projektanti, ki se ukvarjajo z načrtovanjem stavb. V projektu smo 

podali priporočila za strokovno in praktično delo ter navodila, kako tudi v praksi dejansko izboljšati arhitekturno 

podobo Kozjanskega.

Bistven pomen pričujoče naloge z vidika varstva kulturnih krajin pa je ta, da je pobuda za izdelavo strokovnih osnov 

s področja prostorskega načrtovanja (in prenove) na zavarovanem območju prišla s strani nevladne organizacije, ki 

je v procesu znala povezati investitorje, prebivalce, stroko in znanost na skupnem območju in ki je s svojim znanjem 

znala poiskati rešitve, pri katerih je bil dosežen največji možni konsenz.


