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S T R O K O V N A   U T E M E L J I T E V   P R O J E K T A 
 
 

PICO.NATURA.REGION 
431.884 INDIVIDUALNIH PROJEKTOV = 1 NACIONALNI PROJEKT SLOVENIJE 

 
 
 
 
 
 
 
Ena od najvišjih univerzalnih prostorskih vrednot sodobne in prihodnjih civilizacij je naravna krajina. V Sloveniji je 
ta, v primerjavi z ostalo Evropo, še vedno precej neokrnjena. Zato pa se slovenski prostor sooča z drugimi problemi:  

 naravno krajino uničuje predvsem pozidava individualnih hiš  

 v Sloveniji nastaja preveč novih individualnih hiš glede na rast in starost prebivalstva 

 večina individualnih hiš je v slabi funkcionalni in likovni kondiciji, predrage za vzdrževanje, in ne dosegajo 
meril trajnostnih vrednot  

 

Najvišjo kakovost projekta zagotavljamo avtorji s tezo, da je bistvo trajnostne arhitekture kakovostno arhitekturno 
oblikovanje. Zato projekt PICO.NATURA.REGION predlaga kvalitetno in sistematično, a individualno ter regionalno 
obravnavano prenovo obstoječega fonda vseh slovenskih individualnih hiš, z namenom zajeziti nepotrebno 
nadaljnjo individualno gradnjo in s tem nadaljnje poseganje v še neokrnjeno naravno krajino. Projekt bo s 
kakovostno arhitekturo, ki na inovativen način zagotavlja trajnost, uporabnost, lepoto ter identiteto, izkazal izvirnost 
in inovativnost v pristopu in izvedbi. 
 
Slovenija s površino 20.273 km2 in populacijo 2.053.355 prebivalcev ima ca. 431.884 individualnih hiš. Povprečna 
velikost individualne hiše je 200 do 350 m2. Povprečna velikost parcele, ki jo hiša zaseda, je 500 do 700 m2 (= 
0.0007 km2). Skupno individualna gradnja zaseda 302 km2 zemljišča Slovenije, kar predstavlja približno 1,5 
odstotka celotnega slovenskega ozemlja (letopis Statističnega urada RS 2009, podatki iz popisa prebivalstva 
2002). Ker gre za razpršen tip gradnje, se v prostoru ta sicer majhen odstotek zemljišč s hišami vizualno odraža 
kot skoraj nepretrgano pozidana slovenska naravna krajina.  
Projekt PICO.NATURA.REGION zato predlaga individualno prenovo 431.884 individualnih hiš, kar bi moral postati 
vseslovenski nacionalni projekt. 
 
Večina individualnih hiš izhaja iz obdobja Jugoslavije in so stare 25 do 45 let in več. (V socialističnem sistemu je 
bila gradnja ena od varnih naložb denarja.) Velik odstotek hiš je bil zgrajenih samograditeljsko, z lahko dostopnimi 
krediti in po sistemu samoupravnega družbenega planiranja. Osnova za samoizgradnjo so bili tudi tipski načrti 
(nekateri kakovostni), vendar so jih lastniki samovoljno spreminjali, seveda predvsem na slabše.  
 
Po slovenski osamosvojitvi se je socialistični stihijski individualni graditeljski sindrom samo še nadaljeval. 
Enostaven dostop do novih parcel (dedovanje, poceni zemljišča) prebivalstvo spodbuja in mu omogoča, da si 
stanovanjskega problema ne rešuje znotraj mest, ampak spet gradi v naravni krajini. 
 
Rezultat tega 40 in več letnega početja sta arhitekturni in prostorski kaos: slika celotne slovenske naravne in 
grajene krajine je danes takšna, da se razen neprehodnih gozdov in nedostopnega hribovja praktično ne da 
razmejiti naravnega od pozidanega. Kljub varovanju kmetijskih zemljišč je pozidana celotna država. Individualna 
hiša mentalno vizualno zaseda (%, ki jih bo prikazal projekt) celotne slovenske krajine, razen omenjenih naravno 
nedostopnih zemljišč (gozd 10.764,74 km2, 8% naravovarstveno zaščitenega ozemlja). Ob tem pa propada tudi 
kulturna krajina. 
 
Obstoječi fond individualnih hiš je velik potencial. Projekt PICO.NATURA.REGION bo pokazal pristope, formule in 
nekatere že izvedene konkretne primere, kako remodelirati obstoječe tkivo individualnih hiš, kar bi prispevalo k 
zmanjšanju potreb prebivalstva po novogradnjah individualnega tipa, s tem pa k občutnemu zmanjšanju 
nepotrebnih posegov v še neokrnjen naravni prostor. V tem vidijo avtorji projekta njegovo inovativnost ter izvirnost, 
ki zagotavljata visoko kakovost projekta in prepoznavnost sodobne slovenske arhitekture. 
 
Projekt bo za dodatno zagotavljanje prepoznavnosti sodobne slovenske arhitekture v nadaljevanju poskrbel s  
prikazom, kako s primernimi in inovativnimi tehnikami (znanjem, vizijo) ter z minimalnimi sredstvi »revitalizirati« 
slovenski prostor, ob tem pa državo in prebivalce (lastnike hiš)  spodbuditi k prepoznanju problema in prebuditi  
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voljo stvari izboljšati. Zametki ideje projekta PICO.NATURA.REGION obstajajo že v posameznih uspešnih 
prenovah individualnih hiš. 
 
Glede na statistične številke gre za obsežen in pomemben projekt, zato avtorji/predlagatelji projekta 
PICO.NATURA.REGION menimo, da bi morala biti glavni podpornik za njegov razvoj in uspešno nadaljevanje 
država Slovenija s pristojnimi institucijami. Država mora ponovno uvesti celovito prostorsko planiranje, s 
poudarkom na regionalnem planiranju. Tovrstno izvirno reševanje problematike v slovenskem prostoru bo 
pritegnilo pozornost mednarodnega ciljnega občinstva in zagotovilo odmevnost.  
 
Iz navedenih dejstev ter ob njihovi kakovostni preobrazbi samoumevno sledi vsenacionalno približevanje 
trajnostnemu razvoju, hranjenju naravnih virov, recikliranje odpadnega grajenega tkiva, ponovni vzpostavitvi 
kulturne krajine, ekonomičnemu sistemu poselitve (cenejša javna infrastruktura)  kar tudi zagotavlja inovativnost, 
prepoznavnost in visoko kakovost projekta. 
Obenem želimo tudi s tem projektom javnost ozavestiti, da prostor, ne glede na lastnino, ne pripada posamezniku, 
zato vanj ne more samovoljno posegati. 
 
Projekt PICO.NATURA.REGION ni predstavitev minulega dela oz. izvedenih arhitekturnih projektov, temveč se 
inovativno ukvarja z raziskovalno in konkretizirano dimenzijo, ki naj bi bili v interesu države, arhitekturne stroke in 
širše javnosti, saj gre za prihodnost slovenske naravne krajine. Projekt je obenem tudi vzorčni model, zanimiv za 
tuje regije. Avtorji z vsemi temi dejstvi projektu zagotavljamo vse štiri splošne razpisne kriterije:  

 najvišjo kakovost projekta 

 izvirnost in inovativnost v pristopu in izvedbi 

 prepoznavnost sodobne slovenske arhitekture 

 upoštevanje mednarodnega občinstva in čim večjo odmevnost 
 

 
Značilna problematika obstoječih individualnih hiš 

 hiše ne upoštevajo naravnega in kulturnega konteksta 

 slabe prostorske postavitve na mikrolokacije   

 slab izkoristek razpoložljive bivalne površine1 (fizično, funkcionalno) 

 zastarele funkcionalne zasnove ne odgovarjajo principom kakovostnega sodobnega bivanja 

 sociološki aspekt, staranje prebivalstva, prevelike bivalne površine na osebo 

 enaka tipika po vseh štirih značilnih naravnih regijah: alpska krajina, panonska krajina, dinarska krajina, 
mediteranska krajina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
slika 1 – sondiranje slovenskih izvirnih kvalitet – inspiracija projekta 

 
 
Iz tega posledično sledi 

 slabi bivanjski pogoji 

 energetska neučinkovitost 

 velika disharmonija oblike in funkcije 

 prostorska likovna neskladnost 
 
Zaključimo lahko 

 zasebno ter javno v slovenski krajini nista razpoznavna 

 umetnosti in arhitekture v slovenski krajini še ne moremo obravnavati kot prepoznavnih prvin prostora 

 slovenske naravne regije nimajo več svoje identitete 
 
 

                                                 
1 Edini uraden ter kredibilen podatek, ki priča o nezasedenosti stanovanj, je podatek iz popisa prebivalstva leta 2002. Popis leta 2002 je pokazal, da imamo 

777.772 stanovanjskih enot in le 685.023 gospodinjstev. Lahko bi rekli, da je bilo že takrat skoraj 100.000 praznih stanovanjskih enot. Podrobnejša 
poglobitev pa bi nam razjasnila, da prazne enote v več kot polovici primerov predstavljajo počitniška bivališča, opuščena bivališča ali pa tako imenovane 
individualne hiše s praznimi stanovanji. 
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Profesionalna izvedba projekta bo zagotovljena z rešitvami ter s projektnimi pristopi in s formulami po 
vseh štirih značilnih naravnih regijah 

 uporaba ustvarjalnih lokalnih elementov 

 razpoznavanje in definiranje oblikovnih in funkcionalnih slabosti ter kakovostnih obstoječih elementov 
individualne hiše  

 pravila, kako preoblikovati obstoječi fond enodružinskih hiš v smislu kakovostnega bivanja in trajnostne 
rabe prostora: 
- znotraj in zunaj 
- zasebno in javno 
- vsebina in oblika 
- fizično in navidezno 
- sodobno in klasično 
- preteklost in bodočnost 
- skladnost in disharmonija 
- strukturna razdelitev 
- umetnost in arhitektura 
- narava in človek 

 
ter po načelih 

 avtohtonost in unikatnost kot arhitekturni temelj prenove 

 smiselna prilagojenost regijskim značilnostim, reliefu terena, klimatskim danostim … 

 kolektivni duh in javno dobro, ki imata zlasti v oblikovanju prostora velik pomen 
 

Projekt bo vključil mlajše generacije arhitektov in drugih, v analitičen in izvedbeni proces vpleten ih strok (etnologi, 
sociologi, gradbeniki, ekonomisti, biologi …). 
 
 
 
 
 

TEMELJNI PRISTOP IN FORMULA 
 
NATURA.PICO.KULTURA / NATURE.PICO.CULTURE ► MORE NATURE – LESS ARCHITECTURE ► KEEP 
NATURE – STOP ARCHITECTURE ► MEGA.NATURA – PICO.ARHITEKTURA / MEGA.NATURE –
PICO.ARCHITECTURE ► PICO DOM & GOZDNA REGIJA  /  PICO HOME & TREELAND REGION ► PICO 
FOREST REGION ► ARHIDOM.POKRAJINA / ARCHIHOME.LANDSCAPE 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slika 2 – glavna formula projekta 
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V S E B I N S K A   O B R A Z L O Ž I T E V   T E R   O P I S   P R O J E K T A 
 
 
 
Predstavitev v galeriji A+A, pritličje 

STENSKA TRAKOVNA PROSTORSKA SESTAVLJANKA 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

slika 3 – segment iz stenske trakovne prostorske sestavljanke 
 

1. predstavitev teme: grafi, diagrami, fotografije, teksti 
2. predstavitev insertov realnega stanja v slovenski krajini: film/animacija, dialekti, zvok 
3. analiza obstoječega stanja: grafi, diagrami, fotografije, teksti 
4. predstavitev kakovostnih obstoječih elementov individualne hiše ter ustvarjalnih lokalnih kakovosti bivanja 
5. predstavitev pravil prenove (umestitev v prostor, omejitve višine, površine, prostornine,  

površine strehe ...): tekstualno, shematsko, skice, načrti, fotografije  
6. shematske precendenčne rešitve za posamezno regijo: risbe, renderji, foto kolaži detajlov, elementov, 

film/animacija prenove 

 
 
 
 
VISEČI POMENSKI OBJEKT 2 
Izvedba visečega pomenskega objekta v dvovišinskem prostoru, simbolno sestavljenega iz 431.884 

najkvalitetnejših miniaturnih izdelkov slovenske domače obrti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
slika 4 – ena od možnih odločitev za element izvedbe visečega pomenskega objekta2 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Eden najlepših in večkrat nagrajenih izdelkov slovenske domače obrti, umetelno izdelan leseni ptič "sveti duh", ki je v širšem alpskem prostoru znan kot 

hišni simbol. Običajno je visel v bivalnem prostoru in bil z vrvico povezan z vrati. Vsakič, ko je kdo vstopil v prostor, je v pozdrav veselo pomahal s krili. Ta 
zaščitnik domačij je pričevalec izredne domiselnosti in spretnosti domače obrti. 
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slika 6 – tlorisni zasnovi razstave v slovenskem paviljonu v Benetkah 
 
 
Predstavitev v galeriji A+A, nadstropje 

INTERAKTIVNA INSTALACIJA 3 
Relaksacija v duhu slovenske identitete. 
 

 
RAZSTAVNI KATALOG RAZGLEDNIČNA SESTAVLJANKA 4 

 

 

 

 

 

 
 

slika 6 – segment iz razstavnega kataloga 
 
 
Razglednice ali sestavljanka, npr. kompatibilni elementi po regijah (osnova, za katero lahko izbereš oz. nanjo 
polagaš različne dopustne elemente določene regije) 
 
Razstava bo ekološko in trajnostno usmerjena, saj bo stenska trakovna prostorska sestavljanka obenem tudi 
katalog.  
 

2 

1 

3 
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PODROBNEJŠI PREDRAČUN IN URNIK PROJEKTA PICO.NATURA.REGION 

 

Materialni stroški  

računalnik in drugi tehnični pripomočki 
        6.000,00      

materiali za izvedbo stenske trakovne prostorske sestavljanke1 
        8.000,00      

materiali za izvedbo visečega pomenskega objekta 2 
        4.500,00      

materiali za izvedbo ineraktivne instalacije 3 
        3.500,00      

SKUPAJ       22.000,00      

donacija visečega pomenskega objekta v EU institucijo nacionalnega pomena  

Honorarji  

Avtorska skupina BBIJ 
      18.000,00      

Pisec strokovnega besedila 400,00  

Urednikovanje kataloga 1.800,00  

Oblikovanje kataloga 1.500,00  

Strokovni tehnični sodelavec za video (snemanje, montaža, konvertiranje) 1.000,00  

Prevajalec za angleški jezik 500,00  

Prevajalec za italijanski jezik 500,00  

Lektorji za slovenski, angleški in italijanski jezik 500,00  

Fotografi 1.000,00  

Administracija, računovodstvo, tajništvo 6.000,00  

Osebje za otvoritev (pet ljudi) 1.000,00  

Oseba za čuvanje prostora 2.100,00  

SKUPAJ 34.300,00  

Tisk  

Katalog, 1.000 izvodov 4.000,00 

Zloženka (flyer), 3.000 izvodov 1.500,00 

Plakat (1.000 komadov) 1.000,00 

SKUPAJ 6.500,00 

Potni strošek  

Ljubljana-Benetke-Ljubljana (8x) 1.500,00 

Maribor-Benetke- Maribor (3x) 850,00 

SKUPAJ 2.350,00 

Bivanje  

Bivanje Benetke (približno 10 ljudi, najem stanovanja) 3.000,00 

SKUPAJ 3.000,00 

Prevoz opreme 600,00 

Zavarovanje 2.100,00 

Stroški promocije 9.000,00 

Stroški pogostitve 4.500 € 

SKUPAJ 16.200,00  

Ostalo  

Dnevnice 3.850,00  

Poštnina 1.000,00  

SKUPAJ 4.850,00 € 

    

SKUPAJ 89.200,00 € 
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PRIPRAVA  

od 18.dec 2009 do 1. mar. 2010  
 
 
1. Idejna zasnova projekta 
 
2. Izdelava celostnega koncepta projekta in predstavitve Slovenije na 12. Mednarodni arhitekturni razstavi v 
Benetkah (prijava na razpis JPR-AB-2010 - MzK) 
 
V primeru potrditve projekta s strani MzK  

 

od 1. mar. do 16.avg 2010 
3. Pričetek aktivnosti na vsebinskem področju  

- priprava tekstovnega in slikovnega materiala za generalni katalog 12. Mednarodne arhitekturne 
razstave 

- realizacija zasnove in priprave 
- realizacija oblikovanja razstave 

 
4. Pričetek aktivnosti na organizacijskem področju 

- stiki z MzK 
- stiki z galerijo A+A 
- vzpostavitev modela sodelovanja med vsemi udeleženimi akterji v projektu 

 
5. Aktivnosti na področju marketinga: 

- kontaktiranje potencialnih sponzorjev 
 
6. Aktivnosti na področju promocije: 

- izdelava celostne grafične podobe (BBIJ) 
- priprava promocijskih materialov 
- izvajanje promocijskih aktivnosti 

 
 

POSTAVITEV IN KONČNA IZVEDBA 

16.avg do 21. nov 2010 
 
7. Izvedba projekta: 

- transport in postavitev razstave 
- organizacija otvoritvenega dogodka 
- zagotavljanje trajanja razstave do zaključka 12. Mednarodne razstave arhitekture 
- podrtje razstave in transport 

 
 
8. Postprodukcijske aktivnosti: 

- evaluacija uspešnosti projekta 
- analiza medijske pojavnosti projekta 
- izdelava zaključnega poročila 
 

 
 
 
 



avtorska skupina BBIJ 
Tanja Barle, u.d.i.a. 
dr. Dominika Batista, u.d.i.a. 
Maja Ivanič, u.d.i.a. 
Primož Jeza, u.d.i.a. 
 
Kumrovška 13 
1000 Ljubljana  

 
 
 
 
 
 
 

Izjava avtorske skupine o sodelovanju pri projektu PICO.NATURA.REGION na 
12. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah 

 
 
 
 
 

Spodaj podpisana avtorska skupina BBIJ, ki jo sestavljajo Tanja Barle, u.d.i.a., dr.  
Dominika Batista, u.d.i.a., Maja Ivanič, u.d.i.a. in Primož Jeza, u.d.i.a., izjavljamo, da 
bomo sodelovali pri projektu PICO.NATURA.REGION, ki vključuje tudi možnost 
prenosa avtorskih pravic na prijavitelja KID KIBLA, Maribor, za namen predstavitve 
na 12. mednarodni razstavi arhitekture v Benetkah in bo predstavljen v Galeriji A+A v 
Benetkah. 

 
Pri razstavi bomo sodelovali v vseh fazah njegove priprave in izvedbe. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 26.1.2010 
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R E F E R E N C E   A V T O R S K E   S K U P I N E   B B I J 
 
 
TANJA BARLE, ARHITEKTKA 
Tanja Barle je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo (FA) v Ljubljani. Leta 1999 je delovala v biroju NAP z 
arhitektom Nandetom Korpnikom. Od leta 2002 do 2008 je živela v Bruslju v Belgiji in se ukvarjala s pisanjem 
arhitekturnih člankov v domačih in tujih strokovnih revijah. 
Deluje kot samostojna arhitektka, zlasti na področju individualne stanovanjske gradnje,  
interierja, oblikovanja ter publicistike. 
Od leta 2008 je članica uredniškega odbora in stalna sodelavka arhitekturne revije Hiše ter poučuje na Srednji 
šoli za gradbeništvo in varstvo okolja v Celju. 
 
REALIZIRANI PROJEKTI, MEDNARODNO SODELOVANJE, VABILA NA SELEKCIONIRANE RAZSTAVE, ODMEVI V JAVNOSTI 

 Povzetek diplomskega dela (prenova Operne hiše v Ljubljani), objavljen v arhitekturni reviji List, 1995 

 Prenova študijskega referata in hodnikov na UPI – Ljudska univerza v Žalcu, projekt 1998, realizacija 
1999 

 Oblikovanje ekološke naprave – vzorčevalnik za aerosole, projekt in izdelava 1999 

 Sodelovala s skupino arhitektov NAP na urbanistični arhitekturni delavnici: Prenova vojaškega 
kompleksa v Slovenski Bistrici, 1999 

 Prenova vrstne stanovanjske hiše v Celju, projekt 2003, realizacija 2004, objavljeno v reviji Hiše 2005, 
Hiše petletka, selekcionirana razstava 11 x 1, galerija Dessa, Ljubljana 

 Stanovanjska hiša Vidim, Celje, projekt 2007, realizacija 2008 

 Stanovanjska hiša Petek, Celje, projekt 2007, realizacija 2008 

 Mobilna, montažna prodajna enota, Celje, projekt 2008, realizacija 2008, objavljeno v reviji Hiše 2009 

 Objava članka v belgijski reviji Gael Maison, »Vitrines sur cour«, 2007 

 Objava članka v arhitekturni reviji Oris »Okameneli diamant«, 2008 
 
NAGRADE 

 1999 – sodelovala in zmagala s skupino NAP na urbanistično arhitrkturnem natečaju: Nova devetletna 
osnovna šola v Šoštanju 
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R E F E R E N C E   A V T O R S K E   S K U P I N E   B B I J 
 
 
DR. DOMINIKA BATISTA, ARHITEKTKA 
Dominika Batista je diplomirala, magistrirala in doktorirala na Fakulteti za arhitekturo (FA) v Ljubljani. Leta 1995 
je intenzivno sodelovala na področju projektiranja v Ateljeju za arhitekturo Jurija Kobeta. Kot raziskovalka in 
asistentka je delovala na FA med leti 1995 in 2000. Leta 1999 je ustanovila studio db_tehnoservis. Batista je 
raziskovalka sodobne arhitekturne teorije ter prakse v povezavi z novimi informacijskimi tehnologijami. Obenem 
je arhitektka projektantka, ki se sooča s problemi oblikovanja prostora ter konstruiranja materialnih arhitekturnih 
struktur. Njeno delovanje obsega urbanistične, arhitekturne, in oblikovalske projekte ter izvedbe, kritične članke, 
razstave, delavnice in predavanja.  
Prejela je več nagrad na področju arhitekture med leti 1997/1998 in častno priznanje na natečaju za nove 
državne simbole RS leta 2003.  
Sodeluje s FA, Inštitutom za metalne konstrukcije (IMK), Zavodom za raziskave materialov ter mnogimi drugimi 
strokovnjaki in umetniki z različnih področij. Je članica Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). 
 
REALIZIRANI PROJEKTI, MEDNARODNO SODELOVANJE, VABILA NA SELEKCIONIRANE RAZSTAVE, ODMEVI V JAVNOSTI 

 virtualna realizacija 2000/01 – Batista, D., Fius T., Kreuh D. Šuštar, T- Jadviga – Transpolis – 
multimedijska avdio video transarhitekturna instalacija v okolju virtualne resničnosti, FA, Ljubljana. 

 2001 – mentorstvo na Mednarodni arhitekturni delavnici na temo Estetika gibanja z naslovom »Sensing 
Mobility«, Rotterdam, 4.10.–12.10.2000. 

 Hiša D1, Ljubljana, projekt 1999–2000, realizacija 2000–2001, mediji_RTV SLO, POP TV, revije 
Ambient, Hiše, Oris 

 Vila Feliks – Vrtna etažna hiša z zelenim podzemljem, Ljubljana, projekt 2000–2001, realizacija 2001–
2002, POP TV, revija Hiše 

 Dvobivalnica na terasah, Senično, Slovenija, projekt 2002-2003, realizacija 2003–2009_ 

 Minihiša MA19, Ljubljana, Brdo, Slovenija, projekt 2002-2003, realizacija 2003–2004, mediji_hiše apr 
2005, revija Hiše petletka, selekcionirana razstava 11x1, galerija Dessa 

 RX:TX serija 7 nosilcev zvoka, Nu Skool, oblikovalska razstava, Galerija Škuc, 2005 

 Oris ideja. mednarodna razstava arhitekturnih risb, Cankarjev dom, 2005, 2003, Zagreb, Brežice, Split, 
Rijeka, Zadar, Firence, Dunaj, Beograd, Mostar, Tuzla 

 Flet 20, Ljubljana, projekt 2004–2005, realizacija 2005, objavljeno v reviji Hiše, sept. 2005, Razstava 11 
x eno stanovanje, 2007, Trajekt 2007, Večer 2007 

 Penthouse b07, Ljubljana, projekt 2004–2005, realizacija 2005 

 Ljubljana, atrij_a, projekt 2004–2005, realizacija 2005–2006, mediji revija Hiše 33, 34, SLO 1 Ars 360, 
revija werk, bauen + wohnen Juni '09, National geografic, Kids 2010 

 Migetalkar, projekt 2006, realizacija 2006, izbor na mednarodno razstavo BIO 21, 2008 

 Hiša 4002_hiša dveh obešenih dreves, Prelog, projekt 2005–2006, realizacija 2006, skupinska razstava 
Galerija 

 Meduza 2, Houses of the world, PDA 2009, selekcionirana razstava 11 x ena hiša v galeriji Dessa, 
2009, Večer, 2009, MMC RTV SLO, 2009 

 Elektropupa_svetlobno telo, LIGHTWEAR 06, razstava v galeriji Stara elektrarna, objavljeno v časopisu 
Delo 2006, razstava BelgradeDesignWeek 2007 

 Chamber of Hungarian Architects: your architecture / landscape / design&art interactive exhibition, TOP 
10 ARCHITECTS UNDER 40 > NEW SLOVENIAN BLOOD, December 2008 

 projekt C3M, poslovni prostori, TPL, Ljubljana, projekt 2007–2008, realizacija 2008–2009 

 projekt UMAR, uradno poslovni prostori, Ljubljana, projekt 2008–2009, realizacija 2009–2010 
 
NAGRADE 

 1997 – avtorici D. Batista, L. Kavčič, junij 1997, posebna odkupna nagrada-priznanje k napredku v 
slovenski arhitekturi za projekt: Poslovna palača PC REI v Ljubljani  

 1998 – aun, avtorji D. Batista, L. Kavčič, Mirko Bratuša, maj 1998, odkupna nagrada za projekt: Most 
čez Ljubljanico v podaljšku Koblarjeve ceste 
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 1998 – an, avtorici D. Batista, L. Kavčič, november 1998, odkupna nagrada za projekt: Prenova velike 
dvorane državnega zbora RS in njenega preddverja  

 2003 – natečaj za nove državne simbole RS, avtorica D. Batista, september 2003, častno priznanje 
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R E F E R E N C E   A V T O R S K E   S K U P I N E   B B I J 
 
 
MAJA IVANIČ, ARHITEKTKA  
Maja Ivanič je leta 1995 diplomirala na Fakulteti za arhitekturo (FA) v Ljubljani pri prof. Janezu Koželju. Med leti 
1995 in 2002 je delala na različnih arhitekturnih projektih v arhitekturnem Atelieru Jurija Kobeta. Od je 1995 
članica Dessa, Arhé in DAL, od leta 2005 pa tudi v njihovem izvršnem odboru. Dela na področju arhitekturne 
kritike in kot samostojna arhitektka. 
 
REALIZIRANI PROJEKTI, MEDNARODNO SODELOVANJE, VABILA NA SELEKCIONIRANE RAZSTAVE, ODMEVI V JAVNOSTI 

 Od ustanovitve revije 1999 je članica uredniškega odbora revije Hiše, od septembra 2005 pa glavna 
urednica revije Hiše. 

 Od leta 2008 je predsednica organizacijskega odbora mednarodne arhitekturne konference Piranski 
dnevi arhitekture. 

 Junija 2004 je bila pobudnica in gostujoča urednica posebne številk revije Hiše: Šole (s Špelo Kuhar)  

 Aprila 2005 je bila avtorica in urednica kataloga Sodobna slovenska enodružinska hiša/Contemporary 
Slovene Housing.  

 Od 2002 samostojno dela na arhitekturnih projektih ter piše za različne slovenske in tuje strokovne in 
poljudne revije: AB, a.beseda v Večeru, revija Hiše, Oris, Lightwear, Informa, Arhitektura Murator, Il 
Progetto, Piranesi, Werk, bauen + wohnen, Finance, Fashion Avenue, Kontrast, Moč sanjMed 1997 in 
2000 je pripravljala arhitekturne prispevke za oddajo Trend Prostor na TV Slovenija.  

 Je avtorica knjige Contemporary School Architecture in Slovenia 1991–2007 (skupaj s Špelo Kuhar), ki 
jo je izdala mednarodna založba Springer, 2008. 

 
Kot kuratorica je organizirala in postavila več mednarodnih arhitekturnih razstav, in sicer: 

 oktober 2000: Izzivi prostorov, na fasadi SZŠ v okviru Dnevov kulturne dediščine, organizator ZVKD 

 april 2005: 11 x ena nova: Sodobna slovenska enodružinska hiša, galerija Dessa  

 junij 2005: slovenska kuratorica na mednarodni fotografsko arhitekturni razstavi Form and Nonform v 
Luxemburgu 

 marec 2006: organizacija in postavitev mednarodne razstave Form and Nonform v Ljubljani, Arcadia 
Ljubljana 

 november 2006: 11 x ena prenova: Sodobno v tradicionalnem, galerija Dessa 

 september 2007: Arhitekt Dale Jones Evans: ART+ARCHITECTURE 1985-2007, galerija Dessa 

 december 2007: 11 x eno stanovanje, galerija Dessa 

 februar 2008: Preteklost za prihodnost, prenova arhitekturne dediščine 20. stoletja, razstava za 
DAL, Maja Ivanič, Maruša Zorec, galerija Kresija 

 februar 2008: razstava na mestnem displayu Migetalkar: 9 naj interierjev 

 marec 2008: razstava na mestnem displayu Migetalkar: 9 naj vrtov 

 april 2008: razstava na mestnem displayu Migetalkar: 9 naj urbanih projektov 

 junij 2008: razstava na mestnem displayu Migetalkar: 9 naj vikendov 

 september 2008: razstava na mestnem displayu Migetalkar: 3 hiše ob vodi 

 september 2008: organizacija preveritve in predstavitev preveritve županu Ljubljane: Možnosti 
umestitve Mestne uprave Ljubljana – MOL, Upravne enote RS in Pokrajinske uprave RS v 
kompleks Cukrarne z istočasno ohranitvijo garažne hiše arhitekta Savina Severja, galerija Kresija 

 november 2008: organizacija vabljenega mednarodnega natečaja za prenovo in dograditev Centralnega 
stadiona Bežigrad arhitekta Jožeta Plečnika 

 november 2008: Organizacija in izpeljava mednarodne arhitekturne konference Piranski dnevi 
arhitekture 2008, Piran 

 januar 2009: razstava z javno diskusijo Preteklost za prihodnost II, prenova kompleksa Cukrarna in 
ohranitev garažne hiše TGH 48 Savina Severja, galerija Kresija 

 januar 2009: soorganizatorka mednarodne razstave Extremes studia (mentorja študentov: Wolf D. Prix 
in Tom Kovac) z javno diskusijo v Mestnem muzeju, galerija Dessa 

 februar 2009: razstava 11xena hiša  
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 marec 2009: mednarodna razstava Thinking about Architecture; Thinking 
about Architects: Ideograms by Leon van Schaik AO, 2000–2008, galerija Dessa 

 6. april 2009: organizacija predavanja Kubirana arhitektura ali 3x3x?, predavatelj Richard Blythe, 
direktor arhitekture na RMIT, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani 

 april 2009: organizacija in postavitev razstave natečajnih del vabljenega mednarodnega natečaja za 
prenovo in dograditev Centralnega stadiona Bežigrad arhitekta Jožeta Plečnika, galerija Kresija 

 1. in 2. oktober 2009: organizacija mednarodne konference ter postavitev razstave Šole in trajnostna 
arhitektura, organizator MŠŠ RS in OECD-CELE, Ljubljanski grad, skupaj s Špelo Kuhar 

 21. in 22. november 2009: Organizacija in izpeljava mednarodne arhitekturne konference Piranski 
dnevi arhitekture 2009, Piran 

 11. do 30. januar: postavitev razstave Šole in trajnostna arhitektura v Galeriji Kresija 
 
ŽIRIJE IN KOMISIJE 

 Leta 2005, 2006 in 2007 je bila v sklopu Meseca oblikovanja predsednica žirije za interier leta.  

 Oktobra 2006 je bila mentorica skupine študentov z IUAV-ja in v diplomski komisiji na IUAV (prof. 
Umberto Barbisan). 

 V marcu 2007 je bila v žiriji za Plečnikova odličja 2007. 

 Od junija 2008 je predsednica organizacijskega odbora Piranskih dnevov arhitekture. 

 Septembra 2008 je bila skupaj z Anjo Planišček in Marjanom Zupancem selektor za slovenski del 
razstave Piranesi 2008. 

 marec 2009: članica mednarodne žirije za vabljen mednarodni natečaj za prenovo in dograditev 
Plečnikovega stadiona v Ljubljani 

 maj 2009: predsednica mednarodne žirije za podelitev arhitekturnih nagrad Big Arhitektura (Zavod Big) 
za najbolj inovativno in najbolj trajnostno hišo 

 Bila je tudi članica različnih arhitekturnih natečajnih komisij. 
 
ODZIVI V JAVNOSTI 

 objave tekstov v različnih mednarodnih strokovnih revijah 

 objave o njenem delu in udejstvovanju svetovnem spletu 

 19.3.2008, časopis Delo, priloga Delo in Dom, novinarka Aleksandra Zorko, Šolska zgradba mora biti 
sporočilna in poučna 

 november 2008, Gledga, Piranski dnevi arhitekture 2008 

 21. 11.2008, Primorske novice, novinarka Maksimiljana Ipavec, intervju z Majo Ivanič: Piranski dnevi 
arhitekture 2008 

 22.11.2008, radio Koper, novinarka Neva Zajc, intervju z Majo Ivanič: Piranski dnevi arhitekture 2008 

 27.11.2008, časopis Večer, priloga A.beseda: Slovenski arhitekturni castingPDA 2009 

 oktober 2009, časopis Večer, priloga A.beseda: PDA 2009 

 oktober 2009, Gledga, Piranski dnevi arhitekture 2009 

 21.11.2009, časopis Delo, novinarka Saša Bojc, Novi izzivi: premisliti arhitekturo in prostor, PDA 2009 

 21.11.2009, TV SLO, Dnevnik, Kultura, novinarka Neva Zajc, Piranski dnevi arhitekture 2009 

 25.11.2009, časopis Primorske novice, novinar Matej Mljač, Utilitas, firmitas, venustas, PDA 2009 

 december 2009, Gledga, Piranski dnevi arhitekture 2009 

 19.12.2009, časopis Dnevnik, sobotna priloga Obkektiv, novinar Matej Mljač, intervju z Majo Ivanič: 
Slovenci imamo nizko kulturo bivanja, http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042324404 

 revija Ona: novička o razstavi Sodobna arhitektura šol v galeriji Kresija, pripravila Melita Meršol 

 11.1.2010, TV SLO, Dnevnik, Kultura, novinarka Polona Balantič, razstava Sodobna arhitektura šol 

 21.1.2010, Val 202, Proti etru – spet ta dež, novinarka Nina Zagoričnik, intervju z Majo Ivanič, 
http://tvslo.si/predvajaj/maja-ivanic-kustosinja-mednarodne-razstave-sodobna-arhitektura-sol/ava2.57729104/ 

 
NAGRADE 

 2002 – prva nagrada na natečaju za ureditev spominskih obeležij žrtev vojne in povojnih usmrtitev, 
avtorji: Špela Kuhar, Miha Klinar, Gigodesign, avtor spremnega besedila Maja Ivanič 

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/objektiv/1042324404
http://tvslo.si/predvajaj/maja-ivanic-kustosinja-mednarodne-razstave-sodobna-arhitektura-sol/ava2.57729104/
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 2003 – prva nagrada na vabljenem natečaju za postavitev Tomosovega sejemskega prostora na 
mednarodnem Muenchenskem sejmu, soavtor Miha Klinar (Gigodesign, d.o.o.), izvedba: september 
2003 

 2009 – uvrstitev knjige Contemporary School Architecture in Slovenia 1991–2007 med 4 finaliste na 
področju arhitekturne teorije, kritike in strokovne publicistike za Plečnikova odličja 2009, soavtorica 
Špela Kuhar 

 
RAZSTAVE 

 november 1997 – skupinska razstava za nagrado Piranesi v piranski mestni galeriji: Srednja 
zdravstvena šola (avtor Jurij Kobe in Milena Todorić Toplišek, kot sodelavka) 

 november 2000 – skupinska razstava za nagrado Piranesi v piranski mestni galeriji: Prenova kompleksa 
Mladika za potrebe zunanjega ministrstva in SVEZ-a, (avtor Jurij Kobe, kot sodelavka) 

 januar 2001 – Arhitektura–Inventura 1995/2000: skupinska razstava Društva arhitektov Ljubljana v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, sodelovala s projektom Sestavljiv nakladalni stol “2Ø2” 

 november 2001 – skupinska razstava za nagrado Piranesi v piranski Mestni galeriji: Nadgradnja in 
notranja oprema visoke zdravstvene šole v Ljubljani 

 december 2001 – skupinska razstava natečajnih del v Pokrajinskem muzeju v Celju: Protipoplavne 
rešitve in ureditev nabrežja Savinje 

 november 2002 – skupinska razstava za nagrado Piranesi v piranski Mestni galeriji: Osnovna šola 
Drska v Novem mestu 

 januar 2003 – Arhitektura–Inventura 2000/2002: skupinska razstava Društva arhitektov Ljubljana v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, projekt: Oprema direktorjeve pisarne Alu Komen Montal, soavtor 
projekta Jurij Kobe 

 november 2003 – Arhitektura–Inventura 2000/2002: skupinska razstava Društva arhitektov Ljubljana v 
galeriji Gasspar Piran v sklopu 21. piranskih dnevov arhitekture, projekt: Oprema direktorjeve pisarne 
Alu Komen Montal, soavtor projekta Jurij Kobe 

 december 2004 – Baustelle Slowenien, Building-site Slovenia: skupinska razstava v Akademie der 
Künste v Berlinu, Nemčija, kot sodelavka na projektu Srednje zdravstvene šole v Ljubljani 

 januar 2005 – Arhitektura–Inventura 2002/2004: skupinska razstava Društva arhitektov Ljubljana v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, projekt: Tematska revija Hiše – Šole, soavtor projekta Špela Kuhar 

 januar 2006 – razstava mednarodnih natečajnih rešitev za idejno zasnovo Mladinskega centra Arrigoni 
v Izoli 

 maj 2006 – Arhitekt Ilija Arnautović, Socializem v slovenski arhitekturi, arhitekturna razstava v Moderni 
galeriji, avtorja Andrej Mercina, Anja Planišček, projekt: Preureditev in notranja oprema stanovanja na 
Hudovernikovi ulici v Ljubljani 

 februar 2007 – Arhitektura–Inventura 2004/2006: skupinska razstava Društva arhitektov Ljubljana v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, projekti: Revija Hiše – glavna urednica, Prizidek k ljubljanski operi – 
sodelavka na idejni zasnovi in idejnem projektu 

 februar 2007 – Uvodni tekst in otvoritveni govor na razstavi Vizije med Slovenijo in Italijo, arhitekti Aleš 
Prinčič, Tomaž Jelovšek in … 

 februar 2009 – Arhitektura–Inventura 2006/2008: skupinska razstava Društva arhitektov Ljubljana v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, projekt: Ureditev igrišča OŠ Trnovo, 2008, soavtor projekta Jurij Kobe 
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R E F E R E N C E   A V T O R S K E   S K U P I N E   B B I J 
 
 
PRIMOŽ JEZA, ARHITEKT 
Rodil se je 28.03.1968 v Kranju. Osnovno šolo je obiskoval v Žalcu. V času srednješolskega izobraževanja 
(1983-87) se je intenzivno ukvarjal z glasbenim medijem. Ustvarjal je glasbo za predstave izraznega plesa, 
performance, video filme, koncertiral doma in v tujini (Trst, Bologna, Padova, Milano, Zagreb, Sarajevo, Novi 
Sad, Beograd, Gradec ...) ter posnel tri projektne albume:  

 projekt Somrak Hijen s skupino Lokalna TV (Založba Tapeworm, 1985) 

 projekt Under The Liquid Light, duo The Sfinkter ( Založba Posto Delle Fragole & 
Mrzidovshekminimalaboratorium, 1986 ) 

 projekt Desant Na Rt Dobre Nade, s skupino Marko Brecelj & Javna Vaja (Glasbeno Založništvo 
Helidon Ljubljana, 1987) 

Glasbeno je sodeloval tudi s Tržaško koordinacijo Posto Delle Fragole na področju mejnih stanj zavesti 
posameznika kot posledice represivnega družbenega prostora. 
Leta 1989 se je vpisal na FAGG, VTOZD arhitektura. V sklopu seminarja prof. Fedje Koširja se je udeleževal 
natečajev in snoval samostojne projekte. Leta 1997 je diplomiral pri prof. Fedji Koširju s temo Interier Klub 
Propaganda. Od leta 1998 do 2000 je deloval kot samostojni arhitekt. Od leta 2000 je zaposlen na Fakulteti za 
arhitekturo kot asistent pri prof. Fedji Koširju pri predmetu Projektiranje in kompozicija. Od leta 1997 se je ukvarja 
tudi s filmsko scenografijo. Posnel oz. postavil je več kot štirideset scenografij za kratke in propagandne filme in 
akcije tržnega komuniciranja (atk). 
  
REALIZIRANI PROJEKTI, MEDNARODNO SODELOVANJE, VABILA NA SELEKCIONIRANE RAZSTAVE, PEDAGOŠKO DELO 

IZVEN FA, ODMEVI V JAVNOSTI 

 Projekt Tranzkozmos (1991), študija arhitekture v gravitacijskem prostoru nič, mednarodna razstava 
Europaischer Design, Essn 

 New Architecture In Old Structures (1993), razstava urbanističnega projekta v Birminghamu, Gradcu in 
Ljubljani (z I. Kebel) 

 Pot kot analogen zapis umetnosti (1993), razstava projekta v galeriji Škuc (z I. Kebel), Ljubljana. 

 Orto bar (1994), subkulturni klub, Ljubljana 

 Klub Propaganda (1996), cyber cafe, Ljubljana 

 Abitare (1999), showroom, Ljubljana 

 Avantgarde Junior (1999), showroom, Ljubljana 

 Rašica (2000), showroom, Ljubljana 

 Building in tradition( 2000), mentorstvo na mednarodni arhitekturni delavnici , Ljubljana 

 Sensing Mobility (2000), mentorstvo na Mednarodni arhitekturni delavnici, Rotterdam 

 Lisca (2002), showroom, Ljubljana 

 Inkognito (2004), showroom, Ljubljana 

 Pr Slovenija (2004), upravno administrativni prostor, Ljubljana 

 46 minut (2004), scenografija za kratki film, Ljubljana 

 Deutsche bank (2004), scenografija za propagandni film (z Ban production), Ljubljana 

 NG3 (2004), scenografija za spot švedske glasbene skupine, Ljubljana 

 Kibla (2004/2005), multimedijski center, Maribor  

 "Nisem hotel vedeti, a izvedel sem" (2005), scenografija za gledališko predstavo-performance, Ljubljana 

 PR 11.09.(2006), projekt je zastopal RS na arhitekturnem trienalu Brave Modern World, Hamburg 

 IZVS (2006), komunikacijski prostori Inštituta za varovanje zdravja RS, Ljubljana 

 Medicinski center Celje (2007), arhitekturni projekt, Celje 

 TOP 10 ARCHITECTS UNDER 40 > NEW SLOVENIAN BLOOD (2008), Chamber of Hungarian 
Architects: your architecture /  landscape / design&art interactive exhibition 

Vsi referenčni projekti so recenzirani v klasičnih in digitalnih medijih, tako doma kot v tujini. 
 
NAGRADA 

 študentsko Plečnikovo priznanje za izjemno študentsko in obštudijsko delo (1998) 
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