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1. SKUPNOST

Osnovni cilj načrtovanja vsakega naselja je zasnova naselja, kjer bo prijetno živeti in kjer
bodo ljudje razvili občutek lokalne pripadnosti. Skratka – naselja, kjer bodo stanovalci
tvorili skupnost. 

Naselje, katerega stanovalci razvijejo veliko medsebojno povezanost, prinaša stanoval-
cem udobje življenja v skupnosti, večjo varnost in pozitivno socialno povezanost. Tako
naselje ima za stanovalce pomembno dodano vrednost. Omogočanje življenja v skup-
nosti je velika in ključna razlika, ki jo predlagana zasnova omogoča. 

Nemogoče je načrtovati identiteto naselja, saj le-to bistveno določajo stanovalci z nači-
nom življenja v naselju. Lahko pa z uporabo primernih načrtovalskih strategij
omogočamo načine življenja, ki bodo stanovalce povezovali. V kolikor bodo stanovalci
prepoznali naselje kot prostor, ki jim omogoča tvorjenje medsebojnih socialnih vezi, bo
načrtovanje naselja doseglo svoj cilj. V tej zgodbi je samo arhitekturno in urbanistično
oblikovanje prostora zgolj manjši segment celotnega procesa načrtovanja.

Za doseganje osnovnega cilja - omogočanje in spodbujanje nastanka skupnosti – pred-
lagamo uporabo naslednjih strategij:

Gradnja individualnih stanovanjskih hiš
Kljub razmeroma majhnim načrtovanim površinam stanovanjskih enot in kljub prece-
jšnjemu predvidenemu številu enot, smo predvideli postavitev izključno individualnih
hiš. Zasnova, ki bi vključevala večstanovanjske objekte, po naši oceni predstavlja
preveč urbano rešitev, ki bi do neke mere zanikala prednosti, ki jih omogoča izbrana
lokacija. Razlog, da se nekdo odloči za življenje v tem naselju, je gotovo možnost
življenja v lastni hiši v direktnem stiku z prijetnim naravnim okoljem. 

Velike skupne površine namenjene druženju in srečevanju
Cilj zasnove naselja je ob primernem številu stanovanjskih hiš doseči čim večje
uporabne skupne površine naselja. Želeni cilj je dosežen z ureditvijo hiš na skrbno
funkcionalno zasnovanih in zato bolj kompaktnih parcelah. Manjše individualne
parcele pa omogočajo ureditev velikih skupnih površin. Skupne površine, s katerih
imajo vse hiše neposreden vhod, omogočajo obilo načinov skupne uporabe.

Sodelovanje kupcev hiš pri načrtovanju rabe skupnih površin naselja
Pravilen pristop h gradnji takšnega stanovanjskega naselja je široko zastavljen par-
ticipativen pristop k urbanističnemu in arhitekturnemu načrtovanju, v katerem investi-
tor, javne službe, lokalna skupnost in potencialni končni uporabniki skupaj sodelujejo
v procesu načrtovanja. Skupne površine v naselju in njihova raba v predlagani
natečajni rešitvi niso dokončno oblikovalsko določene, temveč smo zasnovali pros-
tor, ki bo predvsem omogočal različne oblike skupne rabe – igrišča, prostor za
piknik, bazen, vrtički, igrišče za košarko,… Konkretne odločitve, kateri programi
bodo urejeni in na kateri skupni površini, pa se sprejme v procesu odločanja, pri
katerem bi nujno morali sodelovati tudi bodoči stanovalci. 
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2. SOCIOLOŠKI VIDIK NAČRTOVANJA NASELJA

2.1 Skupnost in varnost

Naselje kot poselitvena oblika omogoča precej različne načine bivanja. Poznamo nasel-
ja, ki kvalitativno nikoli ne presežejo vsote hiš, iz katerih so sestavljena. Kot taka razen
parkirišča in morda trgovine stanovalcem ne ponujajo prostorov srečevanja ali kakšnih
posebno zanimivih oblik skupnega preživljanja prostega časa. Nasproten primer je
naselje, v katerem se med stanovalci vzpostavi občutek skupnosti, le-ta pa praviloma
izjemno pozitivno (neposredno in posredno) vpliva na kakovost življenja v naselju. Zato
lahko prav občutek skupnosti označimo kot tisto, kar iz vsote hiš naredi kakovostno
naselje. Skupnost pa se ponavadi ne formira, če stanovalci naselja nimajo prostora, kjer
bi preživeli del prostega časa in se tudi srečevali. Zato predlagamo postavitev hiš v
gručah, med katerimi je predviden večji skupen prostor, ki bo omogočal srečevanje in
druženje, in to ne samo kadar bo le-to nujno, pač pa tudi v prostem času. 

Prednost občutka skupnosti sta predvsem kakovost življenja na lokalni ravni in občutek
varnosti. Slednji je povezan predvsem s tem, da imajo v naseljih, kjer se ljudje med
seboj poznajo ali celo preživljajo del prostega časa skupaj oziroma v istem prostoru,
ljudje večji občutek varnosti. To je rezultat tega, da se ljudje med seboj bolj ali manj poz-
najo, do neke mere pa si tudi zaupajo. Še posebej tak občutek zbujajo prostori, ki so
pregledni in jih stanovalci vidijo skozi okno. Če pogledamo iz obratnega stališča, nasel-
ja, v katerih ljudje nimajo nikakršnega občutka skupnosti, se ne poznajo niti na videz in
nikoli ne sodelujejo, pogosto zbujajo neprijetne občutke strahu, čeprav naselje samo po
sebi pogosto sploh ni pretirano nevarno. Glede na to, da se občutek varnosti med
Slovenci manjša , je ta tema gotovo pomemben aspekt v gradnji naselja, še posebej, če
v naselju pričakujemo tudi otroke in starejše.  

2.2 Lokacijska občutljivost  "kreativnega razreda"

Zanimivost in prijetnost lokalnega okolja sta vse važnejša faktorja pri izbiri lokacije bival-
išča, kar potrjujejo tudi številni teoretiki – R. Florida, T.N. Clark, R. Lloyd itd. Še posebej
lokacijsko občutljiv naj bi bil nov srednji razred, katerega bistvena značilnost so znanje,
veščine in inovativnost. Nekateri ga imenujejo tudi razred ljudi s posebnimi znanji,
kreativni razred, višji srednji razred itd. Kakorkoli, upamo si trditi, da ti ljudje od okolice
svojega bivališča pričakujejo zanimive možnosti preživljanja prostega časa, poleg tega
pa so izrazito inovativni ter si kot taki tudi želijo okolja, ki deluje inovativno. Zato pred-
lagamo inovativno urejeno okolje, ki bo kupcem ponudilo kvalitetno preživljanje prostega
časa na prostem ter grajenje skupnosti z ostalimi stanovalci.

Ustvariti inovativno okolje je precej zahteven projekt, še posebej če ga šele načrtujemo.
Inovativnost je namreč domena ljudi in lažje jo je spodbujati, kot pa načrtovati. Zato
predlagamo delavnice, na katere bodo povabljeni potencialni kupci – razvijanje skupne-
ga prostora pa bi bila domena načrtovalcev in stanovalcev, ki bi tako izražali svojo inov-
ativnost, hkrati pa gradili skupnost ter vstopali v proces identifikacije z naseljem. Znano
je namreč, da so naselja, ki jih stanovalci soustvarjajo in se z njimi tudi identificirajo,
bistveno bolj vzdrževana, prijetnejša, zanimivejša, ne nazadnje pa na trgu stanovanj
dosegajo višje cene ter stimulirajo razvoj post-industrijskih ekonomskih dejavnosti.

SITUACIJA NASELJA - S PRIKAZOM MOŽNE UREDITVE SKUPNIH POVRŠIN



3. URBANISTIČNA ZASNOVA

3.1 Gradnja hiš v gručah
Namesto hiš v nizih ob skupnih dovoznih cestah, kar omogoča na prvi pogled optimalen
izkoristek površine območja, predlagamo postavitev hiš v gručah z velikimi skupnimi
površinami med posameznimi gručami. Združevanje hiš v gruče je značilna tradicionalna
poselitev te krajine. 

Poselitev "nizko-gosto" z velikimi odprtimi površinami med posameznimi gručami je krajin-
sko bistveno primernejša oblika poselitve, kot bi bili npr. dolgi nizi objektov ali postavitev
večjih večstanovanjskih objektov.

3.2 Postavitev pasov hiš in skupnih površin prečno na teren
Lega obravnavane lokacije na pobočju z izrazito JV lego in odličnimi pogledi v smeri juga
in vzhoda nudi možnosti za oblikovanje atraktivnih zasnov hiš in skupnih površin. 

Natečajni projekt predlaga postavitev izmenjujočih se pasov hiš in skupnih površin prečno
na teren.  Na ta način se iz vseh hiš preko nižje ležečih objektov odpirajo kvalitetni pogledi
v pokrajino. Hkrati se enaki pogledi odpirajo tudi s skupnih površin. 

3.3 Velike skupne površine
Namesto čim večjih parcel posameznih hiš, predlagamo racionalno zasnovane površine
hiš in velike skupne površine. Po naši oceni je največja napaka, ki jo v zadnjem času
počnejo investitorji v individualni gradnji ta, da  maksimalizirajo površine posameznih par-
cel na račun skupnih površin. Parcele so tako ponavadi prevelike in pogosto
nefunkcionalne, odsotnost skupnih površin v naseljih pa onemogoča tvorjenje skupnosti
stanovalcev. Ker posamezni kupec kupuje svojo parcelo in delež na skupni površini, je tudi
z ekonomskega vidika za investitorja prodajna površina v obeh primerih enaka, rezultat pa
je v predlaganem modelu bistveno boljši. Skupne površine so tisti presežek, ki loči kvalitet-
no naselje od skupine hiš brez identitete, in "kreativni razred" je tista ciljna stranka, ki to
razliko prepozna in ceni.

Skupne površine so urejene kot veliki odprti prostori med posameznimi gručami hiš.
Nagnjenost terena omogoča odpiranje prostora v smeri kvalitetnih pogledov, ki se odpirajo
proti jugu in vzhodu. Tako dobljeni atraktivni prostori bodo stanovalce dodatno spodbujali k
njihovi intenzivni uporabi. Površine so urejene kot zaporedje večjih ravnih površin – teras
– in strmejših delov. Ti so na nekaterih delih urejeni v tribune. Tako postanejo prostor
zadrževanja in posedanja, s katerega se da opazovati dogajanje na igriščih, sprehajališču,
ob bazenu… 

V natečajnem elaboratu so skupne površine opredeljene predvsem kot prostori, ki
omogočajo različne vrste uporabe – igrišča, bazen, vrtički… Kot je omenjeno že v uvodu
poročila, predlagamo, da se v proces načrtovanja teh območij aktivno vključi kasnejše
stanovalce, ki naj medsebojno odločajo o dejanski rabi posameznih površin. Na ta način
bo program bistveno bolj ustrezal dejanskim potrebam in željam prebivalcev, le ti pa bodo
v procesu odločanja z medsebojnim sodelovanjem vzpostavili zametke odnosov v skup-
nosti.  Rezultati, ki izhajajo iz sodelovanja stanovalcev, bodo bistveno presegli rezultate, ki
jih lahko ponudi še tako "inovativen" načrtovalec. Predvsem pa predstavlja ciljni "kreativni
razred" idealnega partnerja investitorju za participativno zastavljen pristop.

SITUACIJA - PRIKAZ NAMEMBNOSTI POVRŠIN

PREREZ PREČNO NA TEREN - ODPIRANJE POGLEDOV NA VIPAVSKO DOLINO IZ PRIVATNIH VRTOV POSAMEZNIH OBJEKTOV 



3.4 Parcele
Znotraj posameznega pasu hiš se le-te nalagajo na teren ena nad drugo na način, da se z
vrta zgornje hiše vedno vidi preko strehe spodnje hiše. Vrtovi hiš tako kljub racionalno
majhnimi površinami delujejo odprto in prostorno. Streha spodnje hiše vedno sega 1 meter
nad nivo terena zgornje hiše, s čimer predstavlja nizko ograjo njenega vrta. Rezultat je
pravi kontrast skupnim površinam, kjer te vsi vidijo. Ko človek prestopi vrata vrta, vstopi v
popolno nasprotje – odprt prostor kjer te nihče ne vidi. 

3.5 Prometna ureditev
Območje je dostopno po obstoječi cesti, ki je speljana do obstoječega večstanovanjskega
objekta z južne smeri in po novi ceste, ki je načrtovana preko območja. Dostopi do
posameznih hiš so urejeni ali direktno s teh dveh glavnih cest ali pa z manjših slepih
dovoznih cest, ki so speljane po robu skupnih površin naselja. Ker te dostopne ceste služi-
jo dostopu do največ treh hiš, ne predstavljajo nikakršne motnje za uporabo skupnih
površin. Največji naklon, ki ga imajo dostopne ceste do posameznih hiš, ne presega 15%,
kar je za območje, kjer ni obilnejših snežnih padavin, povsem ustrezna rešitev.

Novo načrtovana cesta čez območje po naših informacijah ne bo napajala nekih večjih
naselitvenih območij v zaledju in bo imela tako zelo lokalen značaj. Kot tako smo jo tudi
obravnavali in predlagali tehnične rešitve, ki bodo v območju naselja promet na cesti
upočasnile. Ob cesti smo predvideli bočno parkiranje, z nje je urejeno večje število uvo-
zov, z istim ciljem pa je v osrednjem območju naselja na cesti urejena "šikana" – zavoj.
Zavijanje, križišče, bočno parkiranje in hišni priključki so dejavniki, ki bodo tranzitni promet
upočasnili na želeno raven, da ne bo predstavljal nevarnosti za stanovalce.

Vsaka hiša ima v sklopu pomožnega objekta urejeno eno garažno mesto. Poleg tega je ob
dostopnih poteh na skupnih površinah možno ob vsaki hiši parkirati še en avtomobil. Ob
glavnih dovoznih cestah je urejeno še bočno parkiranje za toliko avtomobilov, kolikor je
hiš. Na ta način je zadoščeno naročnikovi zahtevi po treh parkirnih mestih na vsako enoto.
Naše mnenje je sicer, da bi lahko to število tudi zmanjšali, saj večje število parkirnih mest
povečuje tudi število avtomobilov, ki jih stanovalci imajo.

3.6 Trajnostni razvoj
Shranjevanje vode – Meteorne vode s streh in vrtov se zbirajo v zasebnih zbiralnikih
meteorne vode, kakršnega ima vsaka hiša. Voda se porablja za zalivanje vrta. Iz
nepovoznih skupnih površin naselja se meteorne vode zbirajo v skupnem zbiralniku vode.
Ta se preko sistemov filtritranja lahko uporabi za polnjenje morebitnega skupnega bazena
ali oziroma se uporablja za zalivanje skupnih zelenih površin v naselju.

Fotovoltaika – Na pomožnih objektih hiš so nameščeni fotovoltaični paneli za pridobivanje
električne energije. Tako pridobljena električna energija zadošča za del porabe električne
energije v naselju.

Rastlinska čistilna naprava – Vse odpadne vode iz objektov se zbirajo v rastlinski čistilni
napravi velikosti cca 200 m², locirani v spodnjem delu območja. Sama rastlinska čistilna
naprava se oblikuje kot del krajinske ureditve. Ta rešitev je skladna s predlaganimi strate-
gijami v Resoluciji o nacionalnem programu varstva okolja (ReNPVO, 2006) in investitor
bo lahko za izvedbo take čistilne naprave kandidiral kot pilotski projekt za sredstva evrop-
skih skladov.FOTOGRAFIJE DELOVNIH MAKET - RAZVOJ KONCEPTA

SHEMA NALAGANJA HIŠ V NAGNJEN TEREN IN LOGIKE ZELENIH STREH



4. HIŠE

Skupaj je v natečajni nalogi predvidena postavitev 33 stanovanjskih hiš na obravnavanem
območju. 7 hiš je pritličnih, ostale imajo pritličje in nadstropje. Vse hiše imajo pomožne
objekte, ki pa so različne velikosti glede na lego hiše v naselju.

Stanovanjske hiše se nalagajo v teren ena nad drugo in so z zadnje strani delno
vkopane. S treh strani so poraščene in tako do okolice delujejo kot del naravnega terena.
Z mahovi je preraščena tudi streha objektov. Edino glavna fasada objektov je obložena z
masivnimi elementi naravnega kamna. Gre za fasado, kjer so vse odprtine, ki povezujejo
notranjost in zunanjost objekta – vhod, okna in povezava z vrtom. 

Pomožni objekti so različno veliki. Njihova velikost je odvisna od lege posamezne hiše
glede na skupne površine. V delih, kjer se morajo pomožni objekti zamikati v notranjost
zaradi poteka niza objektov, so pomožni objekti manjši (tip A), ko pa je možno te objekte
pomikati v smeri javnih prostorov, so večji (tip C). Kjer se pomožni objekt ne zamika glede
na osnovni objekt, imamo pomožne objekte srednje velikosti – tip B. 

4.1 Opis funkcionalne zasnove

Vsaka stanovanjska enota je sestavljena iz štirih osnovnih delov - hiša, vrt, pomožni
objekt in predprostor pred vhodom. Medsebojna razporeditev teh delno izhaja iz logike
tradicionalne gradnje na Primorskem. Predprostor pred vhodom in vrt sta tako povezana
elementa, iz vrta obstaja možnost vizualne povezave z javnim prostorom, možno je tudi
vstopanje v hišo preko vrta, kar je v okoljih z milejšim podnebjem običajna praksa.

V naselju je predvideno pet tipov hiš. Dva tipa sta pritlična, ostali imajo pritličje in nad-
stropje.  Hiše izhajajo iz istega modularnega sistema, vse imajo bruto širino 5,50m, dolge
pa so 12, 14 ali 16m.  Razlike med posameznimi tipi hiš lahko izrazimo kot dodajanje
modulov.

Obstajajo tri velikosti pomožnih objektov. Manjši vključuje garažo, kotlovnico in manjšo
kolesarnico / shrambo. Srednji ima poleg naštetega še malo večjo shrambo ali dodatni
prostor. Največji pomožni objekti pa imajo poleg garaže, kotlovnice in shrambe še večji
dodatni prostor, v katerem je možno urediti katero od predvidenih dodatnih dejavnosti –
savna, fitness, pisarna, …

4.2 Opis zasnove konstrukcije

Konstrukcijsko so hiše zasnovane kot sistem nosilnih sten z AB vezmi in AB ploščami nad
pritličjem in nadstropjem. Nosilne so obodne nosilne stene in dodatne prečna nosilna
stena ob vhodu v hišo. Vse ostale stene v objektu so predelne, kar omogoča veliko fleksi-
bilnost zasnove.  



4.3 Opis obdelave in uporabljenih materialov

Glavna fasada objektov je obložena z 20 cm debelimi elementi iz naravnega kamna –
peščenjaka. Gre za tradicionalen element, ki hkrati odraža trajnost in tudi prestižnost. Ker
gre zgolj za eno fasado objekta, strošek kamnite obloge ni posebej visok, je pa hiša zas-
novana tako, da je to edina fasada, s katero so stanovalci objekta ves čas v stiku in zato
se nam zdi ta izbor materiala več kot upravičen. Ostale fasade objekta so obložene s
kovinsko podkonstrukcijo (pocinkane armaturne mreže) preko katere bodo objekte pre-
rasle predvidene plezalke – gre za kombinacijo bršljana in okrasne trte. 

Hiše imajo ravno streho, preraščeno z mahovi. Ker so objekti položeni v teren, so strehe
objektov dobro vidne z višjih lokacij in zato je izgled streh zelo pomemben. Strehe nižje
ležečih objektov ležijo tik ob vrtovih višje ležečih objektov in bodo izgledale kot nekakšen
podaljšek njihovih vrtov.  

Pomožni objekti so iz nosilnih elementov vidnega betona. Stavbno pohišrvo je leseno.
Strehe pomožnih objektov so prekrite s fotovoltaičnimi paneli za pridobivanje električne
energije. 

4.4 Opis strojnih instalacij

Objekti se ogrevajo s toplotnimi črpalkami zrak-voda. Milejše primorsko podnebje je za
tak tip toplotnih črpalk zelo primerno, za namestitev zemeljskih kolektorjev pa so površine
posameznih parcel premajhne, da bi zagotovile dovolj potrebne energije. Del elektrike,
potrebne za delovanja toplotne črpalke, bodo zagotavljale tudi fotovoltaični paneli na stre-
hah pomožnih objektov. Zunanja enota toplotne črpalke se nahaja v pomožnem objektu in
je obrnjena na vrtno stran. V kotlovnici so hranilnik za toplo vodo. Ogrevanje vseh pros-
torov je talno, v kopalnicah in straniščih so dodani še cevni radiatorji.

Hiše imajo centralno pripravo tople vode, bojler vsake enote se nahaja v kotlovnici.

V objektih je urejeno prezračevanje s sistemom umetnega prezračevanja z rekuperativno
enoto, ki se nahaja v kotlovnicah objektov.

FASADE OBJEKTA 7.4

FASADE OBJEKTA 12.4

POGLED Z VRTA V BIVALNE PROSTORE 



5. ZAKLJUČEK

5.1 Navedba in utemeljitev vseh odstopanj od investitorjevih smernic in pri-
poročil 

Natečajni elaborat sledi investitorjevim smernicam podanimi v natečajni nalogi.

5.2 Inovacije in utemeljitev diferenciacije od podobnih projektov na
Goriškem

Bistvena razlika med predlaganim natečajnim projektom in aktualno individualno
stanovanjsko gradnjo je v omogočanju in spodbujanju tvorjenja skupnosti v novem
naselju. Bolj kot samo stanovanje je za kvaliteto bivanja pomembno okolje, v katerem to
stanovanje leži. Tako imenovani »kreativni razred«, ki ga je naročnik opredelil kot ciljnega
kupca stanovanj v novem naselju Boršt, je tisti, ki bolj kot drugi razume to dejstvo. 

5.3 Opis prednosti in priložnosti projekta

Predlagana urbanistična zasnova ima naslednje glavne kvalitete:

-naselje z veliko smiselno organiziranimi skupnimi površinami omogoča in spodbuja nas-
tanek skupnosti.

-skupne funkcije– primer bazena: Namesto 33 majhnih bazenov imajo lahko stanovalci v
tem naselju en velik bazen. 20 metrski bazen omogoča bistveno večjo udobje uporabe,
prav tako pa se stanovalci, predvsem otroci, tu lahko ob uporabi bazena tudi družijo,
vzdrževanje enega bazena je lažje in cenejše…

-občutek varnosti – skupnost zagotavlja večji občutek varnosti. Najbolj varne so skupne
površine in dostopi, ki jih predstavniki skupnosti vizuelno pokrivajo, ljudje se medsebojno
poznajo, vsi imajo neposreden stik s skupnimi površinami…

-sodobno oblikovanje s tradicionalnimi elementi – kamnita hiša, ki jo preraščata trta in
bršljan, vrt ki je z velikimi lesenimi vrati ločen od javnega prostora, terasa z razgledom na
Vipavsko dolino,… so arhetipski simboli udobnega bivanja.

-energetska učinkovitost – pridobivanje elektrike s fotovoltaičnimi paneli, uporaba mete-
ornih voda, toplotne črpalke, klimatsko racionalna zasnova objektov…

-trajnostni razvoj - celotno naselje ima eno rastlinsko čistilno napravo, realna možnost
kandidiranja za sofinanciranje projekta s sredstvi z evropskih strukturnih skladov

6. PRIKAZ IN IZRAČUN POVRŠIN

Prikaz in izračun zazidanih površin, bruto tlorisnih površin, neto tlorisnih površin (uporab-
na površina, tehnična površina, komunikacijske površine). Izračuni omenjenih površin naj
bodo v skladu standardom SIST ISO 9836.

POGLED IZ VASI KROMBERG NA NOVO NASELJE
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