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Slovenska tradicija je prostor enodružinskih hiš.  

Regenerirajmo jih z enim zamahom na raven tretjega tisočletja! 

 
 

Vrt Arhišektur Evrope 
 

ZLATA RAZSVETLJENSKA DOBA SLOVENIJE | Slovenska 'KOKOŠ' BO NESLA ZLATA JAJCA!  
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Arhišektura.si je bila kot nacionalna platforma ustanovljena že 2014, njeni začetki pa so že daljnega leta 2004 z inovacijo 

popolno reciklažo socialistične hiše v Hišo 4002 - hišo dveh visečih dreves.  

Program smo predstavili že Cerarjevi vladi. Kot misleci in kreatorji smo bili vedno pred časom, drugačni.  

Morda je zdaj za Slovenijo ta čas prišel z Gibanjem Svoboda, morda ne. 

Mi vemo, da smo na pravi strani zgodovine. Smo svobodni in tako delujemo. Če ne moremo v Sloveniji, ustvarjamo na planetu Zemlja. 

 
 
 

Spoštovani mediji, 
 

Izhodišče platforme Arhišektura je vseslovenski program o prenovi (renovaciji) in inovaciji - RENOINO,  
466 344 individualnih hiš iz obdobja socializma in prepotrebni opustitvi grajenja novih hiš  

na neokrnjenih naravnih lokacijah. 
 

Neokrnjena narava Slovenije je končna dobrina.  
 
 

Razprava o lepoti in funkcionalnosti v arhitekturi in o tem, kako je ta povezana z dobrim počutjem 
ter s splošnim zadovoljstvom posameznika in družbe je esenca tega programa. 

Arhitekti že od nekdaj vedo, da prostori, v katerih bivamo vplivajo na našo miselnost,  
čustva in vedenje.  

Leta 2009 so vedenjski znanstveniki to tudi empirično podprli. 
 

Vprašajmo se odkod toliko nepoštenja, negativizma, itd ... v mladi državi Sloveniji. 
Naša teza je, da del krivde za slabo izoblikovan narodni značaj, nosijo katastrofalne individualne hiše, tako tiste iz časa socializma  

kot tudi novejše ponujene na slovenskem trgu kot montažne, eko, etc. 
 

Slovenska grajena krajina je opustošena. 
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Namen programa Arhišektura je, da ljudje doživijo pristno izkušnjo, kaj pomeni živeti, jesti, spati, delati v prostoru,  
ki ga premišljeno zasnujejo najboljši snovalci prostora. 

 
Vaše bralce bi želeli nagovoriti, da del stroke, ki je odgovorna za oblikovanje prostora, lahko drastično pripomore.  

Slovencem lahko nemudoma pomaga do novih spoznanj,  
jim osvobodi um,  

jim spodbudi ustvarjalnost in pripelje do sprostitve ter socialne intimnosti.  
 

Arhišektura naj pomaga izklesati dober slovenski narodni značaj. 
 
 
 

arhišektura 
22 +  partnerjev s slovenskim znanjem inovacijami sredstvi 

 
 

Vseslovenski program Arhišektura ima za cilj ustvariti 
 

Pokrajinski raj - 466 344 malih arhišektur 

=  

najveličastnejša 

hiper regenerativno - trajnostna arhitektura sveta 

 

Slovenska tradicija je prostor enodružinskih hiš. Regenerirajmo jih z enim zamahom na raven tretjega tisočletja! 
In rekli bomo, bil je Dubaj, potem se je zgodila Slovenija! 

 

Vrt Arhišektur Evrope 
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Kondicija slovenskih samostojnih stanovanjskih nepremičnin je v katastrofalnem stanju. 
 

Zato k programu Arhišektura povabimo ključne partnerje, slovenske arhitekturne studie in ponudnike hiš,  
ki dnevno spreminjajo slovensko krajino. 

 
 

Slovenski arhitekturni studii, podpisnike deklaracije  
Slovene Architects Declare Climate and Biodiversity Emergency 

 
Ponudniki hiš, 

Marles hiše, Ko sanje postanejo dom 
Ytong, Ste že našli svojo sanjsko hišo? 

Hiše Jelovica, Iz vaših želja ustvarjamo hišo vaših sanj 
Lumar, Živeti najbolje! 

Žiher hiše, Prihodnost bivanja 
Riko, Kakovostno bivanje, varčnost in prijaznost do okolja 

Rihter, Naša hiša 
Kager, Svetloba. Narava. Dom. Življenje. 

Juting, Aktivna družina, pasivna hiša 
Damahaus, Produkt slovenskega znanja 
Jaris hiše,  Prijeten, zdrav in varčen dom 

Promles, Varčne hiše za vsakogar 
Ekokoncept, Užitek v bivanju 

Neopan, Montažne hiše nove generacije 
 
 

Usmerimo znanje, energijo ter sredstva v prenovo slovenskih individualnih hiš! 
V dobi Podnebne Krize in Izgube Biotske Raznovrstnosti je novogradnje potrebno opustiti. 

 

Neokrnjena narava Slovenije je končna dobrina.  

https://si.architectsdeclare.com/
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Vprašali smo vse partnerje,  
kako se skozi čas prostorsko razvijamo Slovenci? 
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S nacionalno vseslovesnko platformo Arhišektura, spodbujamo zavedanje,  
da je odgovorno delovanje partnerjev izrednega pomena za nadaljnje generacije Slovencev.  

Novi gradbeni produkti soustvarjajo slovensko grajeno krajino,  
in za 100 ali 200 let prispevajo ekološki odtis v neokrnjeno okolje, ki ni več s prejemljiv. 

 

Več Arhišekture, več neokrnjene narave! 
renovacija | inovacija - RENOINO 

 
 

Nacionalni program Arhišektura zastavlja že od leta 2014, 
navedena vprašanja vsem Slovencem. 

 
 

Cenimo izkušnje in znanje naših partnerjev, a želimo še več prispevati k zavedanju o pomanjkljivostih. 
Skrbno smo preučili njihove projekte in produkte. 

 
Za slovenske arhitekturne studie, podpisnike deklaracije in ponudnike hiš , pa tudi naročnike,  

postavljamo nekatera izredno neprijetna vprašanja z dobrim namenom. 
 
 

Ali so vaše hiše del lokalne identitete? 
Za katero regijo se namenjeni vaši produkti? 

Ali so vaši produkti takšni, da ohranjajo raznolikost naravnih slovenskih regij? 
V čem ste boljši od svoje konkurence? 

Ali se odgovorno obnašate do prostora in krajine, ki je končna dobrina? 
Ali je Slovenija z vsakim vašim prodanim produktom oblikovno obogatena? 

Ali ste z gradnjo vaših hiš okrnili prelep del narave? 
Ali so vaše hiše kopije konkurentovih? 

Katere izvirne prostore imajo vaše hiše, ki jih vaša konkurenca nima? 
Ali so vaše montažne hiše s priloženimi načrti upoštevajo genius loci kraja kamor so postavljene? 

Ali vaše hiše upoštevajo kulturni kontekst kraja, kjer so postavljene? 
Kako se vaše hiše prilagajajo terenu mikrolokacije? 

https://www.arhisektura.si/vprasajte-se
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Ali vaše hiše zahtevajo, da se spremeni teren na mikrolokaciji? 

Ali vaše hiše zahtevajo, da se podirajo drevesa na lokaciji kamor so postavljene? 
Ali menite, da vaše hiše vzgajajo še eno generacijo nepoštenjakov? 

Ali menite, da vaše hiše v kateremkoli smislu razsvetljujejo ljudi? 
Zakaj sredi vaših hiš ne raste drevo? 

Ali ste pomislili na sociološke aspekte vaše gradnje? 
Ali ste pomislili, da se vaših hišah ljudje hitreje starajo? 

Ali menite, da so ljudje v vaših hišah srečni? 
Ali menite, da vaše hiše lahko pobotajo sprta zakonca? 

Ali menite, da vaše hiše vzgajajo na način boljšega bivanja? 
Ali menite, da bi vaša prestižna hiša morala dajati zgled okolici? 

Ali menite, da je več sob pomeni več udobja? 
Zakaj se vaša hiša ne imenuje alpska, panonska, notranjska, mediteranska? 

 
Zastaviljamo še 100 in več pomembnih vprašanj, nekatera od njih so: 

 
11 | Zakaj je vaša atrijska hiša brez atrija? 

68 | Zakaj vaša hiša odriva vrt namesto, da bi ga objela? 
72 | Zakaj ima vaša hiša iz predsobe direkten pogled v wc školjko? 

74 | Zakaj ste v dnevni sobi s hrbtom obrnjeni proti najlepšemu razgledu? 
75 | Zakaj ima otroška soba še vedno enak standard kot v časih socializma? 

76 | Zakaj imate pozicionirana okna v delovnih sobah tako, da si naročnik pri pisanju dela senco? 
78 | Zakaj vaša mediteranska hiša ne omogoča, da pomaknete jedilno mizo v vrt? 

88 | Ali vaša hiša zahteva, da se spremeni teren na mikrolokaciji? 
91 | Zakaj vaše hiše porabljajo dragocen prostor za hodnike? 

 
93 | Zakaj je kuhinja vaše mediteranske hiše zasnovana tako, da pri kuhaš gledajoč v zid namesto z razgledom? 

94 | Zakaj ima vaša hiša iz kadi razgled na wc školjko? 
97 | Zakaj ima vaša hiša omare v prostoru, kjer se spi? 

102 | Zakaj vaša prestižna hiša v sanitarijah ne loči čistega vodnega od sanitarnega dela? 
103  | Zakaj vaša prestižna hiša prostorsko ne loči domače pisarne od spalnega dela? 

118 | Zakaj vas vaša hiša nenehno sili, da gledate v zidove in vas ropa lepih razgledov? 
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Menimo, da so ta vprašanja pomembna za bodoči razvoj Slovencev, in vas medije vabimo,  
da skupaj zasnujemo strategijo osveščanja Slovencev. 

V demokracijah ste mediji temeljnega pomena za politično življenje. Zagotavljate dejstva, ki nam omogočajo, da smo bolje obveščeni o vprašanjih,  
ki so za nas pomembna. Kritizirate in razpravljate, da zagotovite, da se te informacije preverijo in preučijo z vseh vidikov. 

Naredite to z Arhišekturo. 
 

Zgoraj navedenim partnerjem smo ponudili odpravo vseh teh pomanjkljivosti s finim uravnavanjem, arhitekturnim oblikovanjem,  
najvišjo kakovostjo, izvirnostjo in inovativnostjo. 

 
 

Vseslovenski program prenove individualnih hiš ARHIŠEKTURA,  
pomeni manj ali nič novih slabih hiš v naravni krajini. 

Ustvarja dobro kondicijo hiše vsakega posameznika, sodobno bivanje,  
dolgoročno ohranjevanje neokrnjenega naravnega prostora, ekološki odnos do okolja in trajnost. 

Posledično bo fizično in psihično zdravje Slovenca boljše. 
 

Več dobre arhitekture, več neokrnjene narave in zdrav človek. 
 

Vse to pomeni dolgoročno kultiviranje Slovenske krajine. 
 

Za vse Slovence. 
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Verjameva, da se vam zdi program aktualen, vizionarski ter prioriteten. 

 
Pričakujemo vašo dobrodošlo ter prepotrebno podporo v najkrajšem možnem času! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

nacionalni vseslovenski program 

arhišektura.si 
22 +  partnerjev s slovenskim znanjem inovacijami sredstvi 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Damijan Jermančič,  

Univerzitetni diplomirani oblikovalec 

Grafični oblikovalec, fotograf, pedagog 

 

Dr. Dominika Batista, udia 

Ustanoviteljica Studio db ai 

Izredni profesor za vede o arhitekturnem oblikovanju  
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Arhišektura - nacionalni prostorski dizajn unikatnosti v dobi Podnebne Krize in Izgube Biotske Raznovrstnosti   
 


